
ชุดคู่คิดมิตรแท้ อปท.

สำ�นักง�นกรุงเทพฯ
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

637/1 อาคารพร้อมพันธุ์ ชั้น 4 ยูนิต 4/2
ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ 0 2938 8826  โทรสาร 0 2938 8864

สำ�นักง�นเชียงใหม่
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(อาคารสถาบันวิจัยสังคม)
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0 5394 2552  โทรสาร 0 5394 2698
www.tuhpp.net

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 0500  โทรสาร 0 2298 0501 และ 0 2298 0499

www.thaihealth.or.th

การกระจายอำานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น:

ความสำาเร็จ และความท้าทาย

สมพร ใช้บางยาง
วุฒิสาร ตันไชย
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

Administrator
Text Box
วุฒิสาร ตันไชย



บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร

การกระจายอำานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น:

ความสำาเร็จ และความท้าทาย

คุณสมพร ใช้บางยาง

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา



การกระจายอำานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น: 

ความสำาเร็จ และความท้าทาย

วิทยากร:	 คุณสมพร	ใช้บางยาง

	 	 รองศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.สกนธ์	วรัญญูวัฒนา

บรรณาธิการ:	 รองศาสตราจารย์	ดร.กอบกุล	รายะนาคร

ถอดคำาบรรยาย:	 อาจารย์ณธัญอร	รัตนาธรรมวัฒน์

	 	 เกรียงไกร	จินะโกฎิ

เอกสารวิชาการ:		 ชุดคู่คิดมิตรแท้	อปท.

สนับสนุนโดย:	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

	 	 ภายใต้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี	(นสธ.)	

	 	 สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิมพ์ครั้งที่	1:	 กรกฎาคม	2554

ออกแบบ/จัดพิมพ์:	 ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค

	 	 1/19	หมู่บ้านล้านนาวิลล่า	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	

	 	 โทรศัพท์	0-5321-3558,	08-9835-1789



ถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ให้ดำาเนินงานภายใต้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี 

(นสธ. หรือ TUHPP) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่มุง่สง่เสรมิใหส้ถาบนัอดุมศกึษาสรา้ง
องคค์วามรู ้หรอืนำาองคค์วามรูท่ี้มอียู่ออกไปชว่ยขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่
สร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคมและประชาชน โดยการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชน และชุมชนท้องถิ่น

การสนับสนุนการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดีสำาหรับท้องถิ่น 
เป็นภารกิจหน่ึงท่ีแผนงานฯ ให้ความสำาคัญ ภายใต้ภารกิจดังกล่าวแผนงานฯ 
ได้จัดการประชุมคู่คิดมิตรแท้ อปท. ปีท่ี 3 เร่ือง การกระจายอำานาจ: ความ
ท้าทายและความสำาเร็จ ขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง 
เชยีงใหม ่โดยทางแผนงานฯ ไดเ้รยีนเชญิวทิยากรผูท้รงคณุวุฒริะดบัเกจอิาจารย์
ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง 3 ท่าน ได้แก่ คุณสมพร  
ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป  
และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  
ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ 
วรัญญูวัฒนา อาจารย์ประจำาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

คำานำา



มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากการบรรยายโดยวิทยากรทั้งสามท่านประกอบ
ด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทางแผนงานฯ จึงได้มอบหมายให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร ถอดความ และเรียบเรียงเนื้อหาจาก
การนำาเสนอของวิทยากรทั้งสามท่านมาจัดทำาเป็นหนังสือ เรื่อง การกระจาย 
อำานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น: ความสำาเร็จ และความท้าทาย เพื่อเผยแพร่ให้แก่
นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจในวงกว้าง

ทางแผนงาน นสธ. ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสามท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอ่าน
ตรวจสอบ และปรับแก้เนื้อหาของบทความให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและทุกท่านที่สนใจปัญหาการ 
กระจายอำานาจให้แก่ท้องถิ่น 

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้อำานวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องมีบทบาทหลักในการปฏิรูป
ประเทศไทย ในการประชุมกว่า 40 ครั้งของ “สถาบันทางปัญญา” ซึ่งมี 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานในช่วงปี พ.ศ. 2552 

ได้มีการกำาหนดประเด็นปัญหา 10 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญในกระบวนการปฏิรูป
ประเทศไทย ได้แก่ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคน สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การปลูกจิตสำานึก คุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัยเพ่ือให้คนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การปฏิรูประบบสวัสดิการ
สังคม ระบบสุขภาพ การพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัยให้รู้จักทำาวิจัยกับชุมชน 
การปฏิรูปสื่อ และการสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ซึ่งหมายความว่า อปท. และ
ประชาชนจะต้องเป็นเนื้อเดียวกัน

ในปัจจุบัน สังคมไทยและสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ไม่ใช่สังคมเล็กๆ  
ดังเช่นแต่ก่อน การรวมศูนย์ไม่อาจตอบสนองความต้องการของสังคมหรือแก้ไข
ปญัหาของบา้นเมอืงไดด้งัเชน่ในอดตี การรวมศนูยม์ใิชห่ลกัการของประชาธปิไตย 
ไม่สามารถรักษาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย เพราะทุกคนต้องการรวมศูนย์
เนื่องจากอยากมีอำานาจมากกว่าจะทำาประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองและประชาชน 
ฉะนั้น การปฏิรูปประเทศไทยจะต้อง “คิดใหม่” เหมือนรูปพระเจดีย์ซึ่งต้องสร้าง
จากฐาน ทุกวันน้ีเราสร้างบ้านเมืองจากยอดเจดีย์ (ซึ่งก็เป็นยอดเจดีย์ที่ด้อย

มุขปาฐก

อปท.จะช่วยปฏิรูปประเทศไทย
ได้อย่างไร

โดย คุณสมพร ใช้บางยาง
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คุณภาพ) ชุมชนท้องถิ่นคือฐานของประเทศ อปท. จึงต้องเป็นหลักในการปฏิรูป
ประเทศไทย การกระจายอำานาจให้ อปท. มีความหมายลึกไปถงึการคืนอำานาจให้
แก่ประชาชนด้วย ซึ่งหมายถึง การคืนความเป็นพลเมือง และความเป็นเจ้าของ
ศักดิ์ศรี

ปัญหาความเป็นธรรมและความเหลื่อมลำ้าในสังคมไทยมีที่มาจากสาเหตุสำาคัญ 2 
ประการ คือ
1. การบริหารประเทศแบบรวมศูนย์
2. แนวทางการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจล้วนๆ ที่ 
 เน้นการเติบโตของ GDP และละเลยมิติทางสังคม เป็นการพัฒนาที่เน้น 
 ทุนนิยมและวัตถุนิยม ซึ่งก็คือ จักรวรรดินิยมรูปแบบใหม่ สถาบันการ 
 ศึกษาสร้างคนออกมาเพื่อรับใช้ทุน ทรัพยากรถูกใช้ไปเพื่อทุนในขณะที่ 
 สังคมต้องแบกรับภาระความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม

ความเหลื่อมลำ้าจึงเกิดขึ้นในทุกมิติ ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรแต่กลับไม่ได้
ใช้ ประชาชนมีปัญหาการเข้าถึงระบบสุขภาพและการศึกษา ความเหลื่อมลำ้าและ
ความไม่เป็นธรรมไปกระจุกอยู่ที่ฐานราก

บทบาทหน้าที่ของ อปท. คือ
1. ดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. บำารุงรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3. จัดบริการสาธารณะ

อปท. จงึมหีน้าท่ีดูแลประชาชนตัง้แตเ่กดิจนตาย หากผกูโยง อปท. ทัง้ 7,853 แหง่ 
เข้าด้วยกัน อปท. ก็คือประเทศไทย รับผิดชอบพื้นที่ทุกตารางน้ิวและคนไทย 
ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย หากสามารถผูกโยงกับชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นได้  
นั่นคือการปฏิรูปประเทศไทยจากฐานรากอย่างแท้จริง วิธีคิดนี้ใช้ได้ไปถึงอนาคต 
เพราะไม่มีประเทศใดที่รวมศูนย์ได้ตลอดไป
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ภารกิจวันนี้ก็คือ ต้องเร่งสร้าง อปท. ให้เข้มแข็ง เราหวังพึ่งข้าราชการและผู้มี
อำานาจไม่ได้ เพราะพวกเขาคิดแต่จะดึงอำานาจกลับเข้าส่วนกลาง มีหลายเรื่องที่
ได้ดึงอำานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดกลับไปเป็นของรัฐมนตรีฯ ปัญหาสำาคัญอัน
หนึง่กค็อื อปท. เองกยั็งไมเ่ข้าใจ มกัคิดในกรอบของราชการ ทำาหนา้ทีเ่ปน็หวัหนา้ 
ส่วนราชการในชุมชน อปท. ควรคิดนอกกรอบ โดยเอาชาวบ้านเป็นฐานไว้ และ
ตอ้งตอบและแกป้ญัหาใหช้าวบา้น อปท. ควรทำาหนา้ทีเ่ปน็องคก์รทีม่าจากชาวบา้น
บนพืน้ฐานใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ตวัอยา่งเชน่ อบต. ทา่ศาลา และ อบต. หวัไทร 
ซึ่งร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่

ท้องถิ่นมีพลัง มี อปท. หลายแห่งที่เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ที่ดี เช่น
 • อบต.ดอนแกว้ อำาเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่ใหค้วามสำาคญัแกป่ระชาชน 
  ในแง่ศักดิ์ศรีของความเป็นพลเมือง
 • อบต.แม่ทา อำาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  เพื่อจัดการป่าชุมชน
 • อบต.นาบัว จังหวัดพิษณุโลก จัดต้ังสภาประชาชน มีการประชุมสภาประชาชน 
  ก่อนทำาแผนพัฒนา อปท. การบริหารของ อปท. จึงมาจากชาวบ้าน
 • อบต.หาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ เอาวัฒนธรรมลาวเวียงจันทน์ 
  มาขับเคลื่อน ไม่ต้องมีรถขยะหรือคนเก็บขยะ มีการจัดทอดผ้าป่าขยะ  
  และเอาเงินที่ได้จาการขายขยะมอบให้กับวัด
 • อบต.ปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งรัฐมนตรีฝ่ายต่างๆ โดยให้ 
  ชาวบ้านเป็นรัฐมนตรี จัดตั้งธนาคารความดี ธนาคารเวลา เอาความดี 
  ตีราคาเป็นเงินไปหักค่านำ้าประปาได้ เป็นต้น

ทัง้ภาคราชการและอาจารยต์ามชาวบา้นไมท่นั แลว้ยงัไปดถูกูชาวบา้นอกี การวิจยั
ไม่ใชเ่ปน็การเอาวชิาการไปใส่ใหช้มุชน แตต่อ้งเรยีนรูจ้ากเขา และชว่ยเอาวิชาการ
ไปเติมเต็มเขา ปัจจุบัน สสส. มีฐานเรียนรู้ของท้องถิ่นอยู่ 20 แห่ง 
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กวา่หนึง่ทศวรรษของการกระจายอำานาจ (นับต้ังแต ่พ.ศ. 2538 เมือ่มกีารกระจาย 
อำานาจเตม็พืน้ทีเ่ป็นครัง้แรก) อปท. มคีวามก้าวหนา้และดขีึน้ ทัง้ๆ ทีอ่ยูภ่ายใตข้อ้
จำากัดของภาครัฐที่ยังไม่ยอมรับท้องถิ่น ปัจจุบัน ข่าวการทุจริตมีน้อยลง ท้องถิ่น 
ดีขึ้นมากท้ังวิธีคิดและวิธีปฏิบัติ เราจึงต้องเร่งให้โอกาส อปท. ด้วยการแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
จะตอ้งเขา้ใจความเป็นอิสระของท้องถ่ิน ไม่ใชอิ่งแตร่ะเบยีบ และหา้มไม่ให ้อปท. 
ทำาในสิ่งที่ควร
 
พลังที่สำาคัญที่สุดในการสนับสนุน อปท. ก็คือ ชาวบ้าน ในการเลือกตั้งผู้บริหาร 
อปท. ครั้งที่ 4 เมื่อปลายปี 2552-53 มีผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นคนเก่าได้รับเลือก
ต้ังกลบัมาเพียงรอ้ยละ 30 และมคีนรุน่ใหมท่ีเ่ปน็คนหนุม่สาวไดร้บัเลอืกตัง้เขา้มา
ถึงรอ้ยละ 70 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ ชาวบา้นมกีารเรยีนรูแ้ละเปรยีบเทยีบการบรหิาร
ของ อปท. ของตนกับ อปท. ข้างเคียง 
 
จดุออ่นของ อปท. คอื ไมส่ามคัค ียึดติดระบบราชการ ลอ็บบี ้และแสวงประโยชน์
ทางการเมอืง อปท. ต้องสรา้งจติสำานกึให้ตนเอง สิง่ทีจ่ะหนนุ อปท. คอืประชาชน 
อปท. จึงต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคน และการศึกษา
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ากท่านติดตามข่าวและสถานการณ์เกี่ยวกับการกระจายอำานาจทุกวันนี้
จะพบว่ามีความสับสนอยู่มาก บางคนบอกว่าต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง 
และบางคนบอกว่าต้องการท้องถิ่นเข้มแข็ง แต่สุดท้ายก็ไม่ทราบว่า

อะไรเขม้แขง็กนัแน่ เพราะทำาไปทำามาปรากฎวา่ทกุคนออ่นแอกนัไปหมด อยา่งไร
ก็ตาม นิยามที่ท่านสมพรบอกว่า ท้องถิ่นกับประชาชนต้องไปด้วยกันนั้นเป็นเรื่อง
ที่สำาคัญมากๆ ท้องถิ่นกับประชาชนแยกจากกันไม่ได้ ต้องอยู่ร่วมกัน แต่กระแส
ข่าวที่ออกมาทำาให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ฝั่งหนึ่งคือผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่หวาดระแวงว่าหากเอาชุมชนเข้ามาแล้ว ตนเอง
จะอยู่ที่ตรงไหน ทางฝั่งชุมชนเองก็บอกว่าไม่เอาท้องถิ่น ท่านคงเคยได้ยินคำาพูด 
ทีว่า่ ประชาชนบอกวา่รกัทอ้งถ่ินแต่ไมร่กัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ บรรยากาศ
แบบน้ีไมค่อ่ยดีตอ่การขบัเคลือ่นการกระจายอำานาจสำาหรบัประเทศไทยในอนาคต
 
อย่างที่ท่านสมพรได้บอกแล้วว่า วันนี้ท้องถิ่นมีความสำาคัญมากจริงๆ ทั้งในเรื่อง
ของบทบาทหน้าที่และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชน การกระจาย 
อำานาจที่ผ่านมาได้ช่วยเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนเป็น
อย่างมาก มีตัวอย่างจากการไปเยี่ยมท้องถ่ินหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไรนัก 
ถามเขาว่า เด็กๆ ของท่านเวลาแจ้งเกิด เกิดที่ไหน ทราบไหมว่า เขาไม่ได้บอก
ทะเบียนบ้าน แต่บอกว่าเกิดบนถนน เพราะแม่ที่ตั้งครรภ์แก่เวลาจะคลอดทีต้อง

การบรรยายพิเศษเร่ือง

การพัฒนาแหล่งรายได้
ของ อปท.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
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นั่งรถเข้ามาที่อำาเภอ ที่สถานีอนามัย ปรากฎว่าคลอดก่อนทุกที จึงบอกว่าเด็กใน
หมู่บ้านนั้นเกิดกลางถนนหมด

แต่ปัจจุบัน บทบาทของท้องถ่ินในเรื่องเหล่านี้ทำาให้การให้บริการลักษณะนี้เข้า
ถึงประชาชนมากขึ้น หลังจากทำางานเรื่องท้องถิ่นมาเกือบ 20 ปี ผมกล้ายืนยัน
อย่างที่ท่านสมพรกล่าวมาแลว้คือ ท้องถิ่นได้สร้างประโยชน์ใหก้ับพื้นที่และให้กับ
ประชาชนเป็นอันมาก แต่ประเด็นสำาคัญก็คือ ประโยชน์เหล่านี้มันสะท้อนขึ้นไป
ถึงการปรับนโยบายระดับชาติ การจัดสรรเงินให้ท้องถิ่น รวมทั้งการปรับบทบาท
หน้าที่ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้นมากน้อยเพียงใด การปรับนโยบายระดับชาติลง
มาสู่ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ ที่กล่าวมานี้ยังต้องการองค์ความรู้และคำาตอบอีกมาก 
นี่คือประเด็นที่อยากจะเกริ่นในตอนต้นนี้ก่อน

เรื่องที่ผู้จัดต้องการให้พูดในวันน้ีคือ เรื่องของการจัดสรรรายได้และการพัฒนา
แหล่งรายได้ให้กับท้องถ่ิน แต่เราพูดเรื่องน้ีโดดๆ แต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้  
มันต้องมอง 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือเรื่องอำานาจหน้าที่ของท้องถิ่น ซึ่งแน่นอนว่าวันนี้
เรามีกฎหมายการกระจายอำานาจฯ และเรามีการเขียนแผนปฏิบัติการฯ รวมทั้ง
เร่ืองการถา่ยโอนภารกิจต่างๆ ให้ทอ้งถ่ินมากมายถงึ 6 ดา้น แตอ่กีดา้นหนึง่ทีต่อ้ง
ผกูโยงกนักค็อื การจดัสรรเงนิใหก้บัทอ้งถิน่ ผมวา่วนันีเ้ราตัง้โจทยผ์ดิในเรือ่งการ 
กระจายอำานาจในบา้นเรา เพราะเรามองเรือ่งการใหเ้มด็เงนิและรายไดก้บัทอ้งถิน่ 
เป็นตัวตั้ง ซึ่งถ้าว่าไปมันก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะหากเรามองย้อนหลังไปเมื่อเราม ี
รัฐธรรมนูญฯ 2540 และกฎหมายกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจ 
เมื่อปี 2542 ถ้าเราไม่มีคำาว่าต้องจัดสรรงบประมาณ 35% ให้เป็นรายได้ท้องถิ่น 
เราก็คงมาไม่ถึงจุดนี้ในวันนี้ ณ เวลาที่เรากำาหนดรายได้ท้องถิ่นเป็นไม่เกิน  35% 
นั้น ส่วนราชการและกรมต่างๆ ยังไม่รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่หลังจากนั้น 2 ปี  
เมื่อมีการตัดเฉือนงบประมาณที่เขาเคยได้ มีการตัดและลดงาน และตัดงบ
ประมาณของชาติไปให้ท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ จึงเริ่มเกิดความตื่นตัว
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ณ วนัน้ี ปญัหาใหญข่องการกระจายอำานาจคอืเรือ่งการแบง่จดัสรรเงนิงบประมาณ
ให้กับท้องถิ่น เพราะเป็นที่ทราบดีว่าโครงสร้างเงินรายได้ของท้องถิ่นเองยังไม่
สามารถใช้สนับสนุนการทำาหน้าที่ของท้องถิ่นได้เต็มที่ ทำาให้ท้องถิ่นยังต้องพึ่งพา
การจัดสรรรายได้จากรัฐ ดังนั้นจึงอยู่ที่ส่วนราชการมากกว่าอยู่ที่ท้องถิ่นว่าจะ
กำาหนดการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นสามารถทำาหน้าที่ของตนเองได้อย่างไร 

ขณะเดยีวกนัมทีา่นผูรู้ไ้ด้ต้ังข้อสงัเกตวา่ เราย่ิงกระจายอำานาจฯ กย็ิง่ทำาใหอ้งคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิน่มคีวามเปน็ราชการมากยิง่ขึน้ กรมตา่งๆ เขยีนกฎกตกิาตา่งๆ 
มาบังคับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะกระจายอำานาจ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น เรื่อง
อำานาจการกู้ยืม เขียนในกฎหมายจัดต้ังท้องถ่ินว่าเป็นอำานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการอนุมัติ แต่วันนี้กลับดึงอำานาจกลับไปเป็นของรัฐมนตรีฯ ด้านหนึ่ง
นัน้กเ็หน็วา่จำาเปน็ตอ้งระมดัระวงัการก่อหน้ีของท้องถ่ิน เพราะยงัไมม่กีฎ ระเบยีบ
ที่ชัดเจนในการกู้ยืมของท้องถ่ิน แต่ในขณะเดียวกันการดึงอำานาจดังกล่าวกลับ
นั้นสะท้อนความไม่เข้มแข็งของท้องถ่ินท่ีจะแสดงศักยภาพในการเงินการคลัง 
ทีม่ัน่คงและพ่ึงตนเองได ้แต่ประเดน็สำาคญัทีท่ำาให้ผมตอ้งตัง้ขอ้สงัเกตกค็อื ทำาไม
ต้องเป็นรัฐมนตรีฯ มาพิจารณาการกู้ยืมของนายก อบต. เล็กๆ แห่งหนึ่ง นี่ก็เป็น
ตวัอยา่งทีช่ี้ใหเ้หน็วา่ เรายิง่มกีารกระจายอำานาจ กย็ิง่ทำาให้ทอ้งถิน่กลายเปน็หน่วย
ราชการมากขึ้น แทนที่จะให้ท้องถิ่นเป็นองค์กรของภาคประชาชน ให้ประชาชน
เข้ามาช่วยกำากับการทำาหน้าที่ของท้องถิ่น แต่กลับต้องใช้กลไกรัฐทำาหน้าที่แทน 
ประเด็นปัญหาของเราก็คือ จะทำาอย่างไรให้ท้องถิ่นกับประชาชนอยู่ด้วยกันให้ได้

สิง่หน่ึงท่ีผูก้ำาหนดนโยบายหรอืผู้ปฏบิติัยงัไมไ่ดค้ดิหรอืคดิแตย่งัไมส่ามารถดำาเนนิ
การได้ตามท่ีตอ้งการกค็อื เราควรจะออกแบบการกระจายอำานาจของประเทศไทย
อย่างไรโดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของการกระจายอำานาจทางการคลัง โดย
ดูจากประสบการณ์ของต่างประเทศมาเทียบกับบทเรียนที่เราได้รับจากการ 
กระจายอำานาจท่ีผา่นมาในบา้นเรา ซึง่จะทำาให้สามารถนำาการออกแบบการกระจาย 
อำานาจทางการคลังกล่าวคือ การแบ่งงาน แบ่งเงิน มาเป็นเครื่องมือเสริมความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นและเป็นเครื่องมือสำาหรับภาครัฐในการกำากับส่งเสริมการทำา
หน้าที่ของท้องถิ่นได้
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โจทยใ์หญข่องเราในขณะนีค้อื จะทำาอยา่งไรเพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชน
ต่อท้องถิ่นให้เป็นเน้ือเดียวกัน รวมตลอดถึงเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ วัตถุประสงค์ของการออกแบบการกระจายอำานาจทางการคลังใน
หลายๆ ประเทศไมจ่ำาเป็นต้องเหมอืนกัน ยกตัวอย่างบางประเทศ เชน่ อนิโดนเีซยี 
เพือ่นบา้นเรา การกระจายอำานาจของเขามไิด้มุง่หวงัเพยีงการเขา้มารว่มทำาหนา้ที่
ของท้องถิน่แบบบา้นเรา แต่เขามุง่หวงัเรือ่งการสรา้งความเปน็เอกภาพและความ
มั่นคงของประเทศ ในอีกด้านหนึ่ง ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อนบ้านเราเหมือนกัน 
การออกแบบการกระจายอำานาจของเขาก็เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการสาธารณะ คำาถามของเราก็คือ เราต้องการกระจายอำานาจไปเพื่ออะไร 
หากพิจารณาเรื่องของการกระจายงานและกระจายเงินในขณะนี้ ในใจผมคิดว่า 
เราเริม่เปลีย่นทศิทางการกระจายอำานาจจากเพียงการใหบ้รกิารสาธารณะทีเ่คยมี
ปัญหาในการให้บริการได้ไม่ทั่วถึง เริ่มหันไปสู่เรื่องของการเป็นเครื่องมือช่วยลด
ความเหลื่อมลำ้าและช่วยในการเสริมสร้างความเท่าเทียม ในการเพิ่มโอกาสและ
ความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงบริการสาธารณะมากขึ้น แต่ประเด็นก็
คือ ถ้าเราตั้งโจทย์แบบนี้แล้ว เราจะออกแบบการกระจายอำานาจของเราอย่างไร

ต้องทำาความเข้าใจกันก่อนว่า ในการกระจายอำานาจทางการคลังหรือการเสริม
สร้างความเข้มแข็งของรายได้ท้องถ่ิน เราต้องทำาความเข้าใจทั้ง 2 ด้าน ดังที่
ได้เรียนมาแล้วตอนต้น กล่าวคือ มันไม่ใช่เรื่องของการให้ท้องถิ่นมีเงินเพียง
อย่างเดียว แต่การมีเงินต้องมีอำานาจหน้าที่ไปกำากับดูแลด้วย ท่านอาจเคยได้ยิน
ว่า เทศบาล หรือ อบต. ที่มีพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรกว่าๆ มีเงินงบประมาณ 30 
ล้าน เขานำาไปใช้ทำาอะไร จากประสบการณ์ที่เคยเห็นเพราะความที่มีเงินมาก
เกินไปทำาให้ท้องถิ่นนั้นได้เปลี่ยนผิวถนนกันทุกวันเลย และทำาทุกปีด้วย แต่ขณะ
เดียวกัน อบต. ในพื้นที่ติดกับเทศบาลดังกล่าวมาแล้ว มีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 
แต่มีเงินงบประมาณเพียง 10 กว่าล้านบาท ซึ่งทำาให้เขาพัฒนาอะไรไม่ได้เลย นี่
เป็นตัวอย่างของการจัดสรรเงินหรือรายได้ให้กับท้องถิ่นในวันนี้ ที่ยังไม่มีความ
ลงตัวว่าจะใช้วิธีการอย่างไรให้เงินงบประมาณมีความสอดคล้องกับภารกิจที่ได้
มอบหมายไปมากที่สุด ซึ่งวิธีการปัจจุบันเองอาจมุ่งเพียงมิติเดียวคือการให้อิสระ
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แก่ท้องถิ่นในการทำาหน้าท่ีและจัดการบริหารเงินตามความเหมาะสมของตนเอง 
แต่ยังขาดการคิดถึงเรื่องความสมดุลระหว่างเงินงบประมาณกับภาระหน้าที่ที่ให้
แก่ท้องถิ่น รวมทั้งความเท่าเทียมระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการ
ทำาความเข้าใจร่วมกันทั้งฝ่ายรัฐบาลและท้องถิ่น ที่นอกจากจะต้องหาทางกำาหนด
วิธีการเพ่ิมศักยภาพทางการคลังของท้องถิ่นแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องความ 
เทา่เทยีมดว้ย ดงันัน้ เรือ่งงานกับเรือ่งเงนิต้องผูกและไปดว้ยกนั เราจะทำาอยา่งไร
ที่จะไม่ให้ความแตกต่างของสองพื้นที่ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเกิดขึ้นได้อย่างไร

ดังนั้น เรื่องการกระจายอำานาจทางการคลังต้องดูปัจจัยสำาคัญที่สองถัดไป คือ 
เรื่องความรับผิดชอบตัวเอง และการดูแลจัดการตนเองให้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการ
บริหารจัดการด้วย ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนมากๆ ในวันนี้ เพราะเรามักไม่พูดถึง
การบรหิารจดัการการเงนิการคลงั แต่ไปมองเรือ่งตัวเมด็เงนิว่าตอ้งเปน็ 25% เปน็ 
35% ทำาไมรัฐอุดหนุนให้น้อยจัง เรื่องนโยบายรัฐบาลเรียนฟรี 15 ปี เบี้ยผู้สูงอายุ 
เบี้ยอาหารกลางวันไม่เกี่ยว เป็นหน้าที่ของรัฐ ไม่ต้องเอามาใส่ในงบประมาณ
ของท้องถิ่น แต่อย่าลืมนะว่า เรื่องการศึกษาเป็นบทบาทสำาคัญที่ท้องถิ่นต้อง 
รบัผดิชอบ การทำาถนน ซอ่มถนน ลา้งทอ่ เกบ็ขยะ ถอืวา่เปน็งานประจำา (routine) 
แต่งานยากๆ ของท้องถ่ินในการเสริมสร้างความเข้มแข็งรวมทั้งคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น ด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัยของคนใน 
ท้องถิ่น และการดูแลสวัสดิการเด็ก ท้องถิ่นยังไม่ได้ดำาเนินการกันไปสักเท่าไรใน
เรือ่งเหลา่นี ้ตอ้งยอมรับความจริงวา่ การทำาโครงสร้างพืน้ฐานมนัมเีปอรเ์ซน็ต ์แต่
จะมากหรือน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่งานสวัสดิการเหล่านี้ หน้าก็ไม่ค่อยได้ แถม
ทำาแล้วมันแพง ไม่เหมือนกับการทำาถนน พอทำาเสร็จแล้วผู้บริหารได้หน้า แต่งาน
ดูแลผู้สูงอายุและเด็กไม่ค่อยได้หน้า เราจะทำาอย่างไรให้ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
สนใจกบัเร่ืองเหล่าน้ีมากย่ิงข้ึนนัน้ข้ึนอยู่กับการออกแบบระบบการจดัการของเรา

สิง่สำาคญักค็อื การกระจายอำานาจทางการเงนิใหท้อ้งถิน่นัน้ ไมอ่ยากใหม้องเพยีง
แค่เรือ่งการเอาเงนิใหท้อ้งถิน่ทำาหนา้ที ่อยากใหม้องวา่เราตอ้งออกแบบใหท้อ้งถิน่ 
มีความใกล้ชิดกับประชาชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราก็
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เห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึนแล้วว่า เราต้องเอาประเด็นเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบการจัดสรรเงนิและแหลง่รายไดข้องทอ้งถิน่ เราอยา่มองเพยีงแคจ่ำานวน
เงิน แต่ต้องมองวิธีการจัดสรรเงินว่าเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างแรงจูงใจแก่
ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานท้องถิ่นให้มากๆ ซึ่งรูปแบบ
และวิธีการคงจะยังไม่คุยในวันนี้

ประเด็นปัญหาใหญ่คือ เราไม่จำาเป็นต้องมีรูปแบบเดียวในการกระจายอำานาจ
ทางการเงินให้แก่ท้องถิ่น เราไปยึดติดกับการออกแบบโดยอาศัยกฎหมายซึ่งเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยในระยะต้นๆ เพื่อให้มีแรงผลักดันให้การกระจายอำานาจฯ เกิด
ขึ้นจริง แต่จำาเป็นต้องมีการพัฒนาให้การกระจายอำานาจทางการคลังฯ มีความ 
เข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งหากถามว่า มันจำาเป็นไหมที่ทุกท้องถิ่นต้องมีเครื่องมือ
และโครงสร้างการเงินการคลัง และที่มาของรายได้เหมือนกัน อบต. จำาเป็นต้อง
เหมือนเทศบาลไหม ปัญหาวันนี้ก็คือ กฎหมายจัดตั้ง อปท. และกฎหมายกำาหนด
แผนและขัน้ตอนการกระจายอำานาจกำาหนดใหร้ายไดข้องเทศบาล อบต. กทม. และ
เมืองพัทยามีโครงสร้างภาษี 4 ประเภทเหมือนกันหมด 100% คำาถามก็คือ ทำาไม 
กทม. ซึ่งเป็น Metropolitan เป็นเมืองมหานคร จึงมีโครงสร้างภาษีจัดเก็บเอง
เหมือนกับ อบต. เล็กๆ ที่อยู่ในชนบท ค่าธรรมเนียมต่างๆ ก็เหมือนกัน แถมยัง 
มมีตคิณะกรรมการการกระจายอำานาจฯ กำาหนดใหท้อ้งถิน่ตอ้งจดัเกบ็รายไดเ้พิม่
ขึ้นให้ได้ 10% ทุกๆ ปี คำาถามก็คือ อบต. เล็กๆ จะเอา 10% มาจากที่ไหน เห็น
ไหมวา่เครือ่งมอืทางการเงนิการคลงัของทอ้งถิน่มนัไมจ่ำาเปน็ตอ้งเหมอืนกนั เพราะ
ท้องถิ่นมีศักยภาพทางเศรษฐกิจต่างกัน แต่เราจะค้นหาศักยภาพทางเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกบัโครงสรา้งภาษแีละโครงสรา้งรายไดข้องทอ้งถิน่นัน้กนัอยา่งไร ตรงนี้ 
ขอยำ้าว่า การค้นหาเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น มันต้อง
สอดคล้องกับการทำาหน้าที่ของท้องถิ่น สนับสนุนการทำาหน้าที่และการสร้างการ
มีส่วนร่วมอย่างท่ีว่า และสิ่งสำาคัญคือ ต้องคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระของแต่ละ 
ท้องถิ่นในการตัดสินใจ
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วันนี้ท้องถิ่นอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ เช่น ระเบียบพัสดุ และวิธีการ
งบประมาณของท้องถ่ิน ถึงแมจ้ะยกเลกิระเบยีบบางฉบบัแลว้ แตพ่อเอาเขา้จรงิๆ 
ก็ไม่มีท้องถิ่นไหนกล้าทำา เช่น เรื่องการทำางบประมาณที่ต้องเกินดุล 3% แต่พอ
บอกว่าไม่ต้องเกินดุลก็ได้ ผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่กล้าทำา เพราะปฏิบัติอย่างนั้นมา 
30-40 ปีแล้ว ความเป็นอิสระที่ว่าก็ไม่ใช่ความเป็นอิสระที่แท้จริง ท่านผู้บริหาร 
อปท. ที่นั่งอยู่ในที่นี้คงทราบดี พอเริ่มต้นปีงบประมาณ สักพักหนึ่งก็จะมีหนังสือ
มา ไม่ใชห่นังสอืสัง่การนะ แตเ่ปน็หนงัสอืแนะนำาวา่ทา่นควรตัง้งบประมาณรายการ
นี้กี่เปอร์เซนต์ รายการนั้นกี่เปอร์เซนต์ เขาไม่ได้สั่งนะ แต่ท่านต้องทำาตาม แล้ว
อย่างนี้คำาว่าอิสระของท้องถิ่นในการจัดการนั้นมันคืออะไร ซึ่งในบางกรณีก็ต้อง
เห็นใจหนว่ยงานทีท่ำาหน้าท่ีกำากับดูแล เพราะบางท้องถิน่ยงัไมส่ามารถเขา้ใจว่าจะ
กำาหนดการใช้จ่ายให้เป็นระบบแบบที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างไร จึงต้องมีการแนะนำา 
เพือ่ใหท้ำาไดถ้กูตอ้ง เพราะท้ายสดุแบบแผนการทำางบประมาณของทอ้งถิน่ยงัตอ้ง
ถูกตรวจสอบโดย สตง. ซึ่งก็ยังมีประเด็นปัญหาอื่น ตามมาในการทำาหน้าที่ตรงนี้

ในด้านความเป็นอิสระนั้น หากขอยืมคำาของท่านอาจารย์สมชัย (ฤชุพันธุ์) ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านในเรื่องนี้ ความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารการเงิน
การคลังอันแรกคือ ความเป็นอิสระในเรื่องรายรับ ท้องถิ่นต้องมีอิสระในการจัด
เก็บ มีอิสระในการบริหารรายได้ของตนเอง อันที่สองคือ ความเป็นอิสระในการ
กำาหนดประเภทรายจา่ยของตนเอง ความเปน็อสิระอกีดา้นหน่ึงกค็อื ความสามารถ
ในการกำาหนดขนาดดุลการคลังของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องสำาคัญมาก เพราะตัวชี้วัด
สำาคัญของการกระจายอำานาจทางการคลังก็คือ ท้องถิ่นต้องสามารถกำาหนดว่า
ตนเองจะขาดดุลหรือเกินดุลได้ ถ้ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังคงระบุว่า
ทอ้งถ่ินตอ้งทำางบประมาณเกนิดลุ กไ็มอ่าจคาดหวงัไดว่้าทอ้งถิน่จะสามารถพฒันา
ตนเองไดอ้ยา่งกา้วกระโดด หรอืจะสามารถทำางานบรกิารประชาชนไดอ้ยา่งเตม็ที่ 
เพราะสุดท้ายท้องถิ่นจะต้องกู้ยืม ฉะนั้น จะต้องสร้างเงื่อนไขและขั้นตอนในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องไปหากู้ยืม
จาก ก.ส.ท. (กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล) แล้วหักเปอร์เซ็นต์กัน หรือหากู้ยืม 
จากสถาบันการเงินอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งในความเป็นจริงสิ่งที่อยากเห็นก็คือ
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ทอ้งถิน่ตา่งๆ มคีวามเข้มแข็งและเสถียรภาพทางการเงนิการคลงัของตนเอง และ
สามารถเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุตา่งๆ ไดด้ว้ยตวัเอง เพราะจะทำาใหท้อ้งถิน่รบัผดิชอบ
ตัวเองมากขึ้น 

สำาหรับเรื่องผลดีของการกระจายอำานาจคงไม่ต้องพูดกันมาก มันเห็นชัดขึ้นว่า
ทุกวันนี้มีตัวอย่างที่ดีของท้องถิ่นที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ แต่อยากพูดถึง
ปญัหา กลา่วคอื ปัญหาท่ีคนชอบอ้างวา่เพราะท้องถิน่มปีญัหา จงึไมค่วรใหอ้ำานาจ 
หรอืใหเ้งนิกบัท้องถิน่มาก ขอ้อา้งทีว่า่ ยิง่กระจายอำานาจกย็ิง่ทำาใหเ้กดิความแตกตา่ง 
และความเหล่ือมลำ้าระหว่างพื้นที่ มันเป็นความจริงทั้งจากตัวอย่างต่างประเทศ
และในประเทศไทยเองว่า ท้องถิ่นไหนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เช่น เทศบาล
นคร เทศบาลเมอืง กพ็ฒันากนัไป อบต. ทีอ่ยู่ใกลเ้ขตเศรษฐกจิสำาคญั เชน่ อบต. 
ที่มีโรงงานตั้งอยู่หรือมีสถานประกอบการพาณิชย์ตั้งอยู่ก็มีความสามารถในการ
พัฒนารายได้ของตนเองไปได้ แต่ความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ โดยฐานทรัพยากรและฐานความสามารถในการจัดการของแต่ละ
ท้องถิ่น ถ้าเมื่อไรที่มันเกิดขึ้น รัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามา
แกไ้ขลดความไมเ่ทา่เทยีมตรงนี ้นีค่อืบทบาทของรฐับาล ไม่ใชบ่ทบาทของทอ้งถิน่ 
มิติในการพัฒนาของท้องถิ่นเป็นมิติในการพัฒนาพื้นที่ เอาประชาชนในพื้นที่เป็น
ตวัตัง้ ถา้เมือ่ไรกต็ามทีม่นัมคีวามไมเ่ทา่เทยีมกนัระหว่างสองพืน้ทีห่รอืมากกว่านัน้ 
ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยแก้ไข แต่ทุกวันนี้เราไม่ได้มองหรือคุยเรื่องนี้  

ขณะเดียวกัน เรื่องการทุจริตนั้นก็แน่นอนว่า ท้องถิ่นไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% 
แต่ประเด็นอยู่ที่เราจะสร้างระบบธรรมาภิบาลอย่างไร ซึ่งเท่าที่ผ่านมา 10 กว่าปี
ของการกระจายอำานาจ ระบบธรรมภบิาลของทอ้งถิน่กม็คีวามชดัเจนเพิม่มากขึน้ 
สมัยก่อนการกระจายอำานาจ หากส่วนราชการมุบมิบทำาอะไรกัน เราก็ไม่รู้หรอก 
แต่วันนี้พอท้องถิ่นมีทุจริต มีปัญหาอะไรขึ้นมา หนังสือพิมพ์ก็ตีข่าว วิทยุโทรทัศน์
ก็ออกข่าวกันไปหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จอย่างหนึ่งของการกระจาย 
อำานาจ นั่นคือ ความโปร่งใสมากขึ้น มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนมากขึ้น
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แต่ปัญหาอันที่สามที่เราต้องช่วยกันฟันฝ่าในวันนี้คือ ปัญหาความซ้ำาซ้อนของการ
ทำาหน้าที่ของหน่วยราชการ ซึ่งเป็นข้ออ้างหนึ่งของการไม่ยอมถ่ายโอนภารกิจ
หน้าที่ และเป็นข้ออ้างของการพยายามลดบทบาทของท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น กรม
การปกครองให้เทศบาล และ อบต. บางแห่งทำาบัตรประชาชนให้กับประชาชน
มากี่สิบปีแล้ว แต่เมื่อไม่นานมานี้ กรมการปกครองยื่นเรื่องขอถอนอำานาจหน้าที่
นี้คืน ผมถามว่าถอนคืนแล้วจะให้ใครทำา เทศบาลก็ทำาอยู่แล้ว แต่พอถอนเรื่อง
คืนก็บอกว่าให้เขาทำาต่อไป แต่อยู่ภายใต้การกำากับของอำาเภอ ของจังหวัดต่อไป 
แล้วถ้าอย่างนั้นจะเอาคืนไปทำาไม นี่คือตัวอย่างของข้ออ้างในการที่จะลดบทบาท
หน้าที่ของท้องถิ่น

มีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจมองว่าเป็นเรื่องดีก็ได้ก็คือ การแข่งขันกันทำาหน้าที่ให้บริการ
ของท้องถิ่น แต่ตัวอย่างของหลายประเทศหรือในบ้านเราเองก็คือ แข่งกันทำาดี
มากเกินไป ก็เลยกลายเป็น race to the bottom มากเกินไป ท้องถิ่นให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน เหมือนกับเป็นประชานิยมของผู้บริหารที่ให้กับประชาชน
ของตนเอง ที่ให้มากจนเกินความสามารถทางการคลังที่จะรองรับได้ เหมือนกับ
เอาการทำาหน้าที่มาหาเสียงกับประชาชน เหมือนกับที่รัฐบาลทำามา 2-3 สมัยแล้ว 
แข่งกันไปแข่งกันมาตอนนี้ ประชาชนเลยเสพติดกันหมด ก็หวังว่าอะไรอย่างนี้จะ
ไม่เกิดขึ้นกับท้องถิ่น

ท้ายนี้จึงขอสรุปในเบื้องต้นก่อนว่า เรื่องการกระจายอำานาจทางการคลังอย่ามอง
มิติเดียวโดยเอารายได้เป็นตัวตั้ง แต่ต้องมองภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ท้องถิ่น และการสร้างการมีส่วนร่วมควบคู่กันไป เราต้องถามตัวเราเองว่า เรา
ต้องการให้ท้องถิ่นเข้มแข็งเรื่องรายได้ของตนเองเพื่อเป้าหมายอะไร สำาหรับ
ประเทศไทย เรามีความได้เปรียบหลายๆ ประเทศในเรื่องการกระจายอำานาจ
ทางการคลัง เพราะเราพยายามทำาตามหลักวิชาการ คือเรามีกฎหมายเป็นตัวตั้ง 
ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับส่วนราชการทั้งหลาย โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับกรม 
ใหต้อ้งถา่ยโอนงานใหกั้บท้องถ่ิน ผู้ร่างกฎหมายมคีวามเขา้ใจคอ่นขา้งดว่ีาทอ้งถิน่
ควรทำางานท่ีเปน็เร่ืองของทอ้งถ่ิน หากพจิารณางานทีถ่า่ยโอน 6 ดา้น 245 ภารกจิ 
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งานจะหนักไปดา้นสวสัดกิาร การดแูลสขุภาพ และคณุภาพชวิีตประมาณ 101 งาน 
เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน 87 งาน แต่ที่ผ่านมาทำาไมท้องถิ่นจึงสนใจเรื่องการทำา
ถนนและโครงสร้างพื้นฐาน เราอย่าไปต่อว่าผู้บริหารท้องถิ่นว่าทำาไมถึงสนใจแต่
เฉพาะเรือ่งโครงสรา้งพืน้ฐาน เพราะหากทา่นลองตืน่เชา้มาเดนิไปทำางาน ตอนเชา้
ผมก็สีดำาดี แต่พอไปถึงที่ทำางานกลายเป็นฝรั่งหัวแดงเลย ถ้าเป็นแบบนี้ทุกๆ วัน 
ก็คงไม่ไหว พอมีโอกาสทำาไมจะไม่ทำาถนนที่ดีๆ ใช่ไหม เพราะโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นปัญหาที่ถูกเก็บกดมานาน เมื่อท้องถิ่นมีโอกาสและประชาชนก็มีโอกาสร่วม
ตัดสินใจว่า สิ่งที่เขาอยากได้อันแรกคืออะไร มันก็หนีไม่พ้นที่ต้องเน้นโครงสร้าง
พื้นฐาน อย่างไรก็ดี มาวันน้ีเราพอเห็นภาพจากท้องถิ่นหลายๆ แห่งที่มีโอกาส
ไปเยี่ยมชมว่า เขาเริ่มมองเรื่องคุณภาพชีวิตสำาคัญกว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงสร้างพื้นฐานมันไม่มีวันหมดหรอก ต่อให้ทำาถนนจนครบทั้งหมู่บ้านก็ยังต้อง
มีงบดูแลรักษาปรับปรุงพัฒนากันต่อไป แต่จะทำาอย่างไรที่จะให้ผู้บริหารท้องถิ่น
หันมาสนใจกจิกรรมด้านคณุภาพชวีติ และปัญหาสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่มากยิง่ขึน้ 
ซ่ึงในบางครัง้อาจตอ้งอาศยัการจงูใจจากรฐับาลหรอืประชาชนในทอ้งถิน่ตอ้งเขา้
มาช่วยกระตุ้นผู้บริหารของตนเองให้มากขึ้นก็ได้

กลับมาในเรื่องการกระจายอำานาจการคลังฯ ภายใต้กฎหมายกำาหนดแผนและ 
ขัน้ตอนการกระจายอำานาจฯ ภาษตีวัหนึง่ทีส่ำาคญัมากๆ ในเรือ่งการเพิม่รายไดใ้หก้บั 
ท้องถิ่นก็คือ ภาษี VAT หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกฎหมายจัดตั้ง อปท. แต่เดิมเขียน
ไว้ให้จัดสรรแก่ท้องถิ่นเพียง 10% หรือ 1 ใน 9 ของรายได้ที่จัดเก็บได้ให้เป็นของ
ท้องถิ่น แต่กฎหมายกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจฯ เพิ่มให้เป็น 
30% ซึ่งทำาให้รายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นแน่นอนอย่างน้อย 20% แต่ปรากฎว่ามี
การตีความทำาให้ภาษี VAT ซึ่งปัจจุบันมีหลายช่องที่อยู่กับท้องถิ่น เช่น อบจ. ได้
ทันที 5% ภาษี 1 ใน 9 อย่างที่ว่าสารพัด กลับถูกตีความว่า ภาษี VAT ที่ให้ท้องถิ่น 
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 30% มันก็เลยทำาให้ขนาดของรายได้ที่เราคิดว่าจะเพิ่มขึ้น 
อีกมากมันไม่เป็นไปอย่างท่ีคาด ขณะน้ีก็ยังทะเลาะกันอยู่ว่าเราจะตีความกัน
อย่างไรในเรื่องภาษี VAT
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แต่ปัญหาภาษี VAT ก็ยังไม่เท่าไร ตัวที่ท่านประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าท่านมาจาก อบจ. ก็คือ ภาษีสรรพสามิต กฎหมายกำาหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอำานาจเขียนไว้ว่าต้องจัดสรรให้ท้องถิ่น 30% ตอนเขียนกฎหมาย 
กรมสรรพสามิตก็ไม่ว่าอะไรสักคำา แต่พอปฏิบัติจริงและรู้ตัวว่าต้องเฉือนรายได้
เพิ่มจาก 10% อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็น 30% ก็บอกว่าทำาไม่ได้

ฉะนั้น ภายใต้กระแสต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับสถานการณ์การกระจายอำานาจในวันนี้ 
ท้องถิ่นต้องออกมาเรียกร้อง แต่การเรียกร้องต้องมี 2 ฝั่ง ฝั่งการเดินหน้าในเชิง
นโยบายเพื่อเรียกร้องการจัดสรรภาษีสรรพสามิตจาก 10% เป็น 30% ก็ต้องทำา
ต่อไป แต่ขณะเดียวกัน การเพิ่มรายได้ภาษีสรรพสามิตให้แก่ท้องถิ่นก็มีเรื่องการ
ให้อำานาจหน้าที่แก่ท้องถิ่นในการจัดเก็บด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบจ. วันนี้ยัง
เป็นปัญหา หากเราต้องการพิสูจน์ความจริงใจของเราในการร่วมมือกับรัฐบาล
ในการเพ่ิมรายได้ให้กับตัวเราเอง อบจ. ควรต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ 
จัดเก็บ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของตนเองในการจัดเก็บภาษี ไม่ใช่รอรับจาก
ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ท้องถิ่นต้องเพิ่มศักยภาพในการหา
รายได้ของตนเองเพิ่มเข้าไปด้วย

มีหลายคนบอกว่าการท่ีกฎหมายกำาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำานาจฯ 
กำาหนดให้รายได้ของรัฐบาลต้องเป็นของท้องถิ่น 35% ภายในปี 2549 นั้นมันเกิน
ความสามารถของรัฐบาลในการให้ แต่เราไมม่ทีางเลอืกถา้เราตอ้งการใหเ้กดิการ 
กระจายอำานาจจริงๆ แต่เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำาหนดวิธีการในการเพิ่มรายได้
ให้ได้ 35% มันก็เลยเป็นปัญหา ดังสังเกตได้ว่า ในปี 2544 ท้องถิ่นได้ 20.01% ปี 
2545 ได้ 20.08% และปี 2546 ได้ 21% ต่อมาเมื่อเราประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ 
2550 มีการแก้กฎหมายกำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจฯ เปลี่ยน
ตัวเลขจาก 35% เป็น 25% แม้ยังคงเป้าหมายไว้ที่ 35% แต่ trick ของนักกฎหมาย
ก็คือไม่ได้กำาหนดปี ไม่ได้บอกวิธีการว่าจะเพิ่มจาก 25% เป็น 35% ได้อย่างไร 
ฉะนั้น รายได้ที่จัดสรรให้ท้องถิ่นจากปี 2549, 2550, 2551, และ 2552 จึงคงอยู่
ที่ราว 25.01%, 25.02% และ 25.03% โชคยังดี (แต่แฝงด้วยโชคร้ายหรือเปล่า
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ก็ไม่รู้) ที่รัฐธรรมนูญฯ 2550 บัญญัติให้ต้องมีการจัดทำากฎหมายว่าด้วยรายได้ 
เฉพาะสำาหรับท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าประเทศไทยก้าวหน้ามากในเรื่องนี้

ในการมองภาพรวมของกระบวนการการกระจายอำานาจทางการคลัง เราไม่ควร
มองแยกส่วนระหว่างการหารายได้ให้กับท้องถ่ินและการทำาหน้าที่ของท้องถิ่น 
ถ้าเราต้องการให้ท้องถ่ินมีอิสระจริงๆ ก็จะต้องอาศัยเครื่องมือประกอบกัน 
หลายอย่าง แต่วันนี้ความเข้าใจในเรื่องนี้ยังมีน้อยแม้แต่ในคณะกรรมการ 
การกระจายอำานาจฯ หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่กไ็มรู่ห้รอือาจยงัเขา้ใจไมต่รงกนั 
เราตอ้งไลเ่รยีงตัง้แตฝ่ัง่ซา้ยมอืคอือำานาจหนา้ทีก่อ่น ไมค่วรเอาเงนิเปน็ตวัตัง้ ยิง่วนั
นี้เราเปิดเวทีของภาคชุมชนหรือภาคประชาชนขึ้นมา ซึ่งก็เชื่อได้ว่าความต้องการ
ของภาคประชาชนมันหนีไม่พ้นจากอำานาจหน้าที่ที่เราเขียนเอาไว้แล้วในกฎหมาย 
กรอบของกฎหมายและความตอ้งการของประชาชนจะชว่ยให้เรารูว่้าขนาดของเงนิ
ทีเ่หมาะสมทีท่อ้งถ่ินแต่ละแห่งควรจะมคืีอเท่าไร มนัเปน็กรอบทีท่ำาใหเ้ราเหน็ภาพ
วา่ท้องถิน่แตล่ะแหง่ควรจะมศีกัยภาพ มคีวามสามารถ และมรีายไดข้องตนเองสกั
เท่าไรเพื่อนำาไปใช้จ่าย ตรงนี้เองที่นำาไปสู่การกำาหนดรายรับว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในระดับภาพรวมของท้ังประเทศควรจะมีเม็ดเงินเท่าไร แต่วันนี้มัน
กลับหัวกลับหาง เราเอารายรับเป็นตัวต้ัง วิธีการจัดสรรรายได้ให้กับท้องถิ่นที่
รฐับาลใช้อยูทุ่กวนันีย้ิง่ทำาก็ยิง่ทำาให้เกิดความแตกตา่งระหว่างทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้

หากเรามองจากอำานาจหน้าท่ีซ่ึงมีหลากหลายไปสู่การกำาหนดขนาดรายได้ที่ควร
จะเป็นของท้องถิ่น ก็จะนำาไปสู่เรื่องการกำาหนดประเภทรายได้ที่ท้องถิ่นมีความ
เป็นเจ้าของเอง อย่างไรก็ดี โดยศักยภาพจริงๆ แล้ว รายได้ที่เป็นของท้องถิ่นเอง
นัน้มน้ีอยและจำากดั ซึง่เปน็ลกัษณะทีเ่หมอืนกนัทัว่โลก ไมว่่าจะเปน็ประเทศญีปุ่น่ 
อเมริกา หรือแถบยุโรป เราต้องอย่าลืมว่าท้องถิ่นเป็นพื้นที่เล็กๆ แม้แต่ กทม.  
ทีว่่าใหญท่ี่สดุแลว้กเ็ปน็พืน้ทีเ่ลก็ๆ เมือ่เทยีบกบัประเทศ ศกัยภาพในการหารายได้ 
หรอืภาษีของตวัเองมนักม็ีไมม่าก เมือ่เปน็เชน่นี ้กต็อ้งจำาใจอาศยัสิง่ทีเ่รยีกว่า การ
ชว่ยเหลอืจากรฐับาลหรอืการอดุหนนุ แตเ่ราคดิแตเ่พยีงว่าเปน็เงนิทีร่ฐับาลโยนให้
ทอ้งถิน่ บา้นเราไมเ่คยคดิทีจ่ะใชก้ลไกเงนิอดุหนนุทีร่ฐับาลจดัสรรใหไ้ปสรา้งความ
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เขม้แขง็ท่ีแท้จรงิของทอ้งถิน่หรอืของชมุชนทีต่อ้งการ เรามอีงคค์วามรูม้ากมายว่า
เงนิอดุหนุนท่ีแท้จริงควรเป็นอย่างไร ออกแบบอย่างไร และจดัสรรกนัอยา่งไร แต่
เสนอมา 10 ปแีลว้ไมเ่คยไดใ้ชเ้ลย เพราะตดิเรือ่งระเบยีบและกฎหมายของรฐับาล 
ท้ายที่สุดก็คือ เรื่องการกู้ยืมของท้องถิ่น หากเราต้องการให้ท้องถิ่นเจริญเติบโต
แบบก้าวกระโดด การเปิดให้ท้องถิ่นกู้ยืมเป็นเรื่องที่จำาเป็น แต่ต้องทำาด้วยความ
รอบคอบ และมีกฎ กติกาท่ีชัดเจน เพราะหากไม่ระมัดระวังอาจเป็นการสร้าง
ปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา  

ในการปรับปรุงกระบวนการเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น อันดับแรกสุดคือ การเพิ่ม
หรือให้ความสำาคัญต่อการจัดเก็บหรือหารายได้เองของท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น 
กฎหมายภาษีสิง่แวดลอ้มทีท่า่นอาจารยม์ิง่สรรพ ์และอาจารยก์อบกลุไดม้สีว่นชว่ย
กนัทำาขึน้มา ควรชว่ยกนัผลกัดนั เพราะจะเพิม่ตวักฎหมายและตัวรายไดใ้ห้กบัทอ้ง
ถิ่น โดยต้องมองเรื่องอำานาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ตนเองเป็นตัวกำากับด้วย อย่ามองแต่เรื่องรายได้ ภาษีที่สำาคัญอีกอันคือ กฎหมาย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีทรัพย์สิน ซึ่งทำากันมา 20 ปีแล้ว แต่ทำาทีไร 
รัฐบาลไปก่อนทุกที ตอนนี้ก็ส่อเค้าอีกแล้วว่ารัฐบาลจะไปก่อนออกภาษีตัวนี้ 
กฎหมายภาษีทรพัย์สนิเปน็กฎหมายทีด่ ีควรจะใหเ้ปน็ภาษขีองทอ้งถิน่ นอกจากนี ้
ยังเปิดช่องให้ลงโทษคนท่ีถือครองท่ีดินไว้มากเกินความจำาเป็นและคนที่ปล่อย
ที่ดินไว้ไม่ใช้ประโยชน์ ก็ต้องฝากความหวังเอาไว้ว่าเราจะผลักดันกฎหมายภาษี
ทรัพย์สินกันต่อไปอย่างไร

ภาษีอีกตัวหน่ึงท่ีผมคิดว่าเป็นตัวที่ท้าทายสำาหรับประเทศไทยก็คือ ภาษีเงินได้
บคุคลธรรมดา เราทำางานท่ีไหน เราก็ทำางานอยู่ในพ้ืนทีข่องทอ้งถิน่ เรามาประชมุ
ที่โรงแรมนี้ ใช้นำ้า ใช้ไฟ และใช้ห้องนำ้าเขา สุดท้ายก็เป็นภาระของท้องถิ่น เราจะ
ทำาอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับภาระในการบริการของท้องถิ่น แต่ก็มีข้ออ้างว่า 
ขอ้เสนอดงักลา่วอาจยงัไมเ่หมาะสมสำาหรบัประเทศไทยเพราะเรามคีนเสยีภาษเีงนิ
ได้เพียง 9 ล้านคน ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยและถกเถียงกันต่อไป
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นอกจากการพัฒนาประเภทรายได้ใหม่ๆ ให้แก่ท้องถิ่น เช่น ค่าธรรมเนียมการ
ให้บริการของท้องถิ่น ต้องอย่าลืมว่าไม่มีของฟรีในโลก การทำาหน้าที่ของท้องถิ่น
ต่างๆ ไม่ว่าการจัดเก็บขยะ กวาดถนน ดูดส้วม ที่เป็นภารกิจพื้นฐาน หรืองานที่
ยากกว่านั้น ต้องใช้เงินทั้งนั้น ประชาชนในท้องถิ่นอาจคิดว่าจ่ายเงินค่าเก็บขยะ
แค่ 20 บาทบ้าง หรือ 40 บาทบ้าง ถือว่าจบเรื่องกัน แต่ความเป็นจริงต้นทุนการ
ทำาหน้าที่ของท้องถิ่นวันนี้ไม่ค่อยคิดต้นทุนที่แท้จริงกัน รวมทั้งยังทำาให้ประชาชน 
คดิวา่ไมเ่ปน็ไรเพราะทอ้งถิน่ไมม่เีงนิกห็นัไปขอจากรฐับาลได ้ผมคดิว่าเราทัง้หลาย 
ท่ีอาศัยอยู่ในท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือ อบต. ต้องเปล่ียนความคิดแบบน้ี ปัญหา 
ในท้องถิ่นควรจะจัดการโดยท้องถ่ินเอง ไม่ควรผลักภาระการใช้จ่ายหรือต้นทุน
การทำาหน้าที่ของท้องถิ่นไปให้กับรัฐบาล ซึ่งในที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปเก็บภาษีจาก
คนท่ีอยู่ในท้องถิน่อ่ืน มาอุดหนนุกิจกรรมของทอ้งถิน่เราแทน ซึง่ผมคดิว่าเราอาจ 
เอาเปรยีบรฐับาล และคนท่ีอยู่ในท้องถ่ินอ่ืนๆ มากเกนิไปหรอืเปลา่ คา่ธรรมเนยีม
จึงเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุดในการเป็นรายได้ของท้องถิ่นเอง การจัดสรรรายได้ให ้
ทอ้งถิน่ตอ้งพจิารณาปรมิาณงานและปรมิาณรายได ้การจัดสรรเงนิภาษ ีซึง่รวมถงึ
ภาษี VAT ภาษีสรรพสามิต และภาษียานยนต์ล้อเลื่อน ควรต้องคิดถึงการจัดสรร
ภาษีตามแหล่งกำาเนิดให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ยกตัวอย่างเช่น ทำาไมความคิด
เรื่องทำาให้แม่สอดเป็นเมืองพิเศษจึงเกิดขึ้น เมืองแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน แต่ปรากฎว่าภาษี VAT ที่จัดสรรให้เมืองแม่สอดมีนิดเดียว เพราะจัดสรร
ให้ตามทะเบียนราษฎร์ของคนไทย ทั้งๆ ที่แม่สอดมีแต่คนต่างด้าว คนต่างด้าว
เขาซื้อของจากแมคโคร โลตัส เหมือนกัน แต่เราไม่จัดสรรเงินภาษีคืนให้กับเมือง
แม่สอดที่มีธุรกรรมมากมาย การจัดสรรรายได้ให้กับท้องถิ่นโดยพยายามสะท้อน
แหล่งกำาเนิดหรือท่ีมาของรายได้ในแต่ละท้องถ่ินจะทำาให้สามารถมองเห็นความ
สามารถทางการเงินการคลังของเขา รู้ว่าใครเข้มแข็งและใครไม่เข้มแข็ง ใครที่
รฐับาลควรชว่ยและใครท่ีไมค่วรชว่ย เมือ่ไมม่เีครือ่งมอืหรอืกลไกตวันี ้การจดัสรร
เงินรายได้แก่ท้องถิ่นจึงเป็นแบบเหวี่ยงแหไปหมด ต่อหัว ต่อพื้นที่ ทำาให้ไม่ทราบ
ว่าท้องถิ่นไหนมีความจำาเป็นต้องรับการช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด 
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อีกประการหนึ่ง เราต้องมองถึงภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นของท้องถิ่นด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่กำาลังจะกลายเป็นเมืองพิเศษด้านการท่องเที่ยว ต้อง
ดูแลนักท่องเท่ียวและบุคลากรมากขึ้น ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น เงินที่จัดสรรให้ทำา
หน้าที่ก็ควรจะเพิ่มขึ้นด้วย เกาะสมุย เกาะภูเก็ต ก็ล้วนเจอปัญหาอย่างเดียวกัน
นี้ทั้งนั้น แต่สิ่งสำาคัญที่สุดก็คือ การให้เงินท้องถิ่นต้องไม่ใช่ลักษณะการให้เปล่า 
แต่วันนี้ผู้บริหารท้องถิ่นมองการจัดสรรเงินเหมือนเงินให้เปล่า คิดว่าตนเองไม่
ต้องทำาอะไร ถึงเวลาก็ไปเรียกร้องจากท่านนายกรัฐมนตรี ไปตั้งกลุ่มยื่นหนังสือ
เรียกร้อง ไปเดินขบวนที่หน้าทำาเนียบ ทุกคนคิดว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของตนที่จะ
ต้องจัดเก็บภาษี อยากทำางานและใช้จ่ายเพื่อให้บริการประชาชนซึ่งตนเองได้แต่
ด้านบวก แต่การเก็บภาษีกับประชาชนซึ่งเป็นด้านลบนั้นไม่เอา พวกเราก็บอกว่า
ต้องการชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเข้มแข็ง คำาถามคือถ้าเข้มแข็งท่านมีส่วนร่วม
ไหม นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้การมีส่วนร่วมและการทำางานของภาคประชาชนกับ
ท้องถิ่นขาดหายออกจากกัน เพราะผู้บริหารท้องถิ่นคิดแต่เพียงว่าจะเอาเงินของ
รัฐบาลมาใช้จ่าย ประชาชนเองเมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านั้น 
ผู้บริหารอยากทำาอะไรก็ทำาไป ฉะนั้น จึงได้บอกแล้วว่า การเก็บภาษีและการหา
รายได้ของท้องถิ่นเป็นหัวใจสำาคัญ จะเก็บมากเก็บน้อยไม่เป็นไร แต่ขอให้เก็บ
เพือ่ใหรู้ส้กึเปน็เจา้ของรว่มกัน เกิดความรูส้กึอยากเข้ามามสีว่นรว่ม อยา่งนอ้ยกม็ี
ส่วนรับทราบข้อมูล สนใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ดีหรือไม่ดีอย่างไร  
มนัจะเปน็ตวัชว่ยกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มาสนใจงานของทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ ไม่ใช่
อย่างทุกวันนี้ที่ 80-90% ของท่านอาศัยเงินของคนอื่น ประชาชนก็เลยไม่รู้สึกว่า
ตัวเองมีส่วนร่วม แรงจูงใจและความสนใจก็ขาดหายไป

สำาหรับเรื่องเงินอุดหนุนนั้น ผมตั้งโจทย์ใหญ่เลยว่า เราต้องการอะไรจากเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนมีหลายวัตถุประสงค์ แต่สิ่งที่อยากยำ้าคือ เราอย่าคิดเพียงว่า
มันเป็นเงินให้เปล่ากับท้องถิ่น ผู้ที่เกี่ยวข้องเชิงนโยบายคงต้องให้ความสำาคัญกับ
เรื่องการทำาหน้าที่ของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เราได้ยินได้ฟังมาตลอดทำานองว่า
ท้องถิ่นทำาโครงสร้างพ้ืนฐานไม่ได้มาตรฐานอย่างท่ีเจ้าของงานเดิมคือกระทรวง 
กรม กอง เขาเคยทำา เขาบอกว่าท้องถิ่นทำาถนนปีเดียวก็พัง การกำากับมาตรฐาน
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จึงเป็นเรื่องใหญ่ รวมทั้งมาตรฐานงานบริการด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การ
สาธารณสุข สุขอนามัย การให้เงินอุดหนุนเพื่อกำากับมาตรฐานจะออกแบบกัน
อย่างไรเป็นโจทย์ที่สำาคัญ

โจทย์อันสุดท้ายคือ การกำากับหรือจูงใจให้ท้องถิ่นสนใจงานพวกคุณภาพชีวิตจะ
ทำาอย่างไร วันน้ีผู้บริหารท้องถิ่นเรียกร้องว่าไม่ให้นับเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับ
ทอ้งถิน่เพ่ือทำาหน้าทีเ่หลา่นีม้าเปน็สว่นหนึง่ของรายไดท้อ้งถิน่ โดยบอกว่ามนัเปน็
เร่ืองนโยบายของรฐับาล เชน่ นโยบายเรยีนฟร ี15 ป ีการดแูลผูส้งูอาย ุผมถามว่า 
หากไม่นับเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่นทำาหน้าที่พวกนี้ หน้าที่เหล่านี้หมดไป 
หรือไม่ ถึงอย่างไรท้องถิ่นก็ยังคงมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลเด็ก 
ฉะนัน้ เราตอ้งออกแบบกันใหม่ในเรือ่งวธิกีารให้เงนิอดุหนนุเพือ่ใหท้อ้งถิน่มคีวาม
สนใจหนา้ทีเ่หลา่นีเ้พิม่มากขึน้ แตว่นันีเ้รามองเรือ่งการแบง่เงนิต่างๆ ให้กบัทอ้งถิน่ 
เหมือนกับเป็นที่สิ้นสุดของเรื่อง มีกฎหมายก็ถือว่าจบแล้ว ทั้งๆ ที่ทุกอย่างมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ท้องถิ่นที่เก่งมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น แต่
ทอ้งถิน่ทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืก็มอีีกมาก การจัดสรรเงนิใหท้อ้งถิน่ทำาหนา้ที่ให้
ได ้และสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนทีม่เีพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ เปน็
เรือ่งทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัปรงุเพิม่เตมิอยูต่ลอดเวลา อยากใหน้กัวจิยัสนใจเรือ่งจะทำา
อยา่งไรเพือ่เสรมิสรา้งวนิยัการเงนิการคลงัของทอ้งถิน่ เสรมิสรา้งประสทิธภิาพใน
การจัดการของท้องถิ่น วิธีการงบประมาณ เพราะอะไรระบบการเงิน e-LASS มี
แลว้แตป่รากฎวา่ใชไ้มไ่ด ้การวเิคราะหฐ์านะการเงนิการคลงัและการทำาหนา้ทีข่อง
ทอ้งถิน่ ขอ้มลูปจัจุบนัมเีพยีงรายแห่ง ถ้าไมม่ข้ีอมลูทีเ่ปน็ภาพรวมของทัง้ประเทศ 
เราก็ไม่มีเครื่องมือไปสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

วันนี้ถึงแม้ว่าเราจะคืบหน้าเรื่องการกระจายอำานาจ แต่ก็เป็นภาพลวงตา หากดู
ประเภทของเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล จะเห็นว่าเป็นเงินอุดหนุนทั้งนั้น  
จัดเก็บเองเพียงเล็กน้อย นี่คือภาพลวงตาเพราะเงินอุดหนุนมักจะมาพร้อมกับ
เงือ่นไข ความเปน็อสิระของทอ้งถิน่กเ็ลยจำากดั แตถ่า้มองในบรบิทของสิง่ทีค่วรจะ
เป็นก็คือ จะต้องเพิ่มความหลากหลายของประเภทเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ให้
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ท้องถิ่น อำานาจของท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมและการกู้ยืม 
ควรจะตอ้งเพ่ิมมากขึน้ ไม่ใชล่ดนอ้ยลง แตป่รากฎวา่วนันี ้อำานาจการกูย้มืถกูเรยีก
คืนแล้ว ซึ่งมันกลับสวนทางกัน

ด้วยความเคารพ อบจ. วันนี้ต้องการความช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลือมิใช่บอก
ว่าไปยุบเขาท้ิง อบจ. ต้องทำางานแข่งกับผู้ว่าฯ ต้องเก่งกว่าผู้ว่าฯ แต่ อบจ.  
ไม่สามารถประสานท้องถิ่นระดับล่างได้ หลายคนบอกให้ยุบ อบจ. ไม่จริงครับ  
ผมเถยีงเด็ดขาด เพราะ อบจ. มหีนา้ทีป่ระสานงานยากๆ งานเกนิพืน้ทีข่องทอ้งถิน่ 
ยกตัวอย่างงานดับเพลิง อบต. ไม่จำาเป็นต้องมีรถดับเพลิงทุก อบต. เพราะสิ้น
เปลืองมาก อบจ. น่าจะทำาศูนย์บรรเทาสาธารณภัยดูแลทั้งจังหวัด การพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นภายในจังหวัด แต่ปรากฎว่า อบจ. ไม่สามารถทำาหน้าที่พี่ใหญ่ใน
การอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในจังหวัดร่วมกันได้ หรือทำาให้เกิดความเข้าใจ
และประสานงานระหว่างท้องถิ่นภายในจังหวัดได้ เพราะฉะนั้น ผมคิดว่า อบจ. 
จำาเป็นท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการทำาหน้าที่ของเขา ไม่ใช่อย่างทุกวันนี้ 
อบจ. เขา้ใจผดิไมรู่ว้า่จะโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ คดิแตเ่พยีงให้เงนิอุดหนุนทอ้งถิน่ซึง่
ผดิบทบาทหน้าท่ีท่ีตนควรจะทำา อกีเรือ่งหนึง่ทีท่า้ทายมากคอื งบประมาณจงัหวัด
ที่เข้ามาเบียดและบดบังหน้าที่ของท้องถิ่น เวลาไปประชุม กบจ. (คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ไม่มีนายก อบจ. อยากเข้า เพราะ อบจ.  
ถูกมองเหมือนเป็นส่วนราชการ ไม่ได้ถูกนำาศักยภาพแท้จริงของ อบจ.มาใช้
ประโยชน์ เห็นไหมว่า อบจ. มีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือให้สามารถทำางาน
ประสานกับท้องถิ่นในระดับล่างภายในจังหวัดได้ และประสานกับผู้ว่าฯ ในการ
ทำาหน้าท่ีใหม้กีารบรูณาการกนั อบจ. จำาเปน็ตอ้งมคีวามเขม้แขง็ทางการคลงัของ
ตนเองเหมอืนกนั หากพจิารณาวา่ อบจ. ตอ้งดแูลทัง้จงัหวดั อบจ. ควรมแีหลง่รายไดท้ี่
สะทอ้นภาระหนา้ท่ีระดบัจงัหวดั แตฐ่านรายไดข้อง อบจ. เชน่ ภาษนีำา้มนั ภาษโีรงแรม  
มีเพียงจิ๊บจ๊อย ภาษียาสูบยิ่งมีปัญหาใหญ่ บอกว่า อบจ. ต้องจัดเก็บเอง แต่จะให้
ทำาอยา่งไรเพราะ อบจ. ไมเ่คยเกบ็ภาษ ีอบจ. พยายามพฒันาพนกังานเจ้าหนา้ทีจั่ด
เก็บภาษี แต่ลงไปเก็บทีไรก็โดนไล่ยิงไล่ฟันมาตลอด รายได้ของ อบจ. ที่สะท้อน
ภาระหน้าที่ระดับจังหวัดคืออะไร เป็นโจทย์ที่ยังต้องการคำาตอบ
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เราเพิม่รายไดข้องท้องถ่ินมาโดยลำาดับ แต่ในชว่งป ี2552-53 เกดิวิกฤตเศรษฐกจิ 
รัฐบาลไมม่เีงนิ เกบ็ภาษีไมไ่ดโ้ดยเฉพาะภาษ ีVAT ทำาใหร้ายไดภ้าษีในชว่ง 2 ปนีัน้
ลดน้อยลง มนัเปดิใหเ้หน็แผลเรือ่งการจดัการการเงนิการคลงัของทอ้งถิน่ เพราะ
ทกุๆ ท้องถิน่ออกมาโวยวายวา่ไมม่เีงนิสด ไมม่เีงนิรายได ้ทัง้ๆ ทีท่อ้งถิน่ถกูบงัคบั
ให้ทำางบประมาณเกินดุลมาตลอด แล้วเงินเกินดุลมันหายไปไหน โดยส่วนตัวแล้ว
เป็นห่วงมาก เพราะดูตัวเลขภาพรวมแล้ว เงินสะสมของท้องถิ่นที่ต้องเพิ่มขึ้นมัน
กลับลดน้อยลง ที่แย่ไปกว่านั้น ผมถามผู้บริหารท้องถิ่นว่าท่านไม่ชอบเก็บสะสม
หรือ ท่านบอกว่า ผมอยู่ 4 ปี 8 ปี ผมก็ไป ดังนั้นใช้เงินดีกว่า จะเก็บเงินไว้ให้คน
อืน่ใชท้ำาไม เหน็ไหมวา่เพราะเราไปสรา้งเงือ่นไขแบบนี ้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่จึงไมม่แีรง
จูงใจให้ดูแลวินัยการเงินการคลัง แถมทำาดีแต่คนอื่นเอาไปใช้ รายได้ที่บอกว่าจัด
เก็บเองของท้องถิ่นอยู่ที่ 30,000 กว่าล้านบาท อย่าเพิ่งหลงดีใจ ถึงแม้ตัวเลขจะ
เสียดุลไม่มากก็จริง แต่ใน 38,000 หรือ 40,000 กว่าล้านบาทนี้ ครึ่งหนึ่งเป็นของ 
กทม. คือเกือบ 20,000 กว่าล้านบาท นั่นคือท้องถิ่นอีก 7,852 แห่ง เก็บภาษีและ
หารายได้เองได้เพียงประมาณ 20,000 กว่าล้านบาท มันสะท้อนให้เห็นว่า ความ
ตัง้ใจและศกัยภาพในการจดัเกบ็ภาษขีองทอ้งถิน่วนันีม้นีอ้ยมาก ผมไมโ่ทษทอ้งถิน่
อยา่งเดียว เพราะโครงสรา้งเราไมเ่คยเพิม่รายไดใ้หท้อ้งถิน่ แตถ่า้เราปลอ่ยอยา่ง
นี้ไปเรือ่ยๆ มนัจะเปน็ปญัหา ทัง้ในเรือ่งของการสรา้งเครือ่งมอืเพือ่สง่เสรมิการมี
สว่นรว่ม สง่เสรมิความเขม้แขง็ของการทำาหนา้ทีข่องทอ้งถิน่กบัประชาชนรว่มกนั 

เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น เราต้องยืนยันตามกฎหมาย เพราะไม่เช่น
นั้นส่วนราชการจะอ้างว่าท้องถิ่นไม่พร้อม ท้องถิ่นไม่มีความสามารถ มีหลายคน
บอกวา่เรากระจายอำานาจเรว็เกนิไปหรอืเปลา่ ผมตอบว่าไมเ่รว็หรอก ชา้ไปดว้ยซำา้ 
เรามีเทศบาลครั้งแรกเมื่อปี 2476 ต่อมามีสุขาภิบาล จากปี 2476 ถึงประมาณ
ปี 2540 ถึงแม้จะมี อบต. และ อบจ. เกิดขึ้น มี กทม. และเมืองพัทยา แต่การ 
กระจายอำานาจก็ไปไม่ถึงไหน ต้องขอบคุณคนร่างรัฐธรรมนูญฯ ปี 2540 ที่เขียน
เรื่องการกระจายอำานาจเอาไว้ รัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 ให้ความชัดเจนเรื่องการ 
กระจายอำานาจเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายโอน การทำาภารกิจ และ
หน้าที่พื้นฐานของรัฐที่มีต่อประชาชน ซึ่งเป็นกรอบสำาคัญในการกำาหนดสังคม
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สวัสดิการของประเทศไทย ทั้งเรื่องการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง และคนพิการ 
โดยให้ท้องถิ่นมีบทบาทหลักในการทำาหน้าที่เหล่านี้ ฉะนั้น การพยายามดึงหน้าที่
ต่างๆ กลับโดยจังหวัด หรือกระทรวง กรม กองก็ดี เป็นการกระทำาที่ขัดกับหลัก
กฎหมายที่ต้องการให้ท้องถิ่นเป็นหลัก 

ถึงแม้เราถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นไป แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างหลังก็คือกฎหมาย 
และระเบียบต่างๆ ที่ยังเป็นอุปสรรค เช่น บางท้องถิ่นไปสร้างท่าเรือสำาหรับ 
นกัทอ่งเทีย่ว เชน่ อบจ. ทีก่ระบี ่และภเูกต็ สรา้งทา่เรอืใหญโ่ตสำาหรบันักทอ่งเทีย่ว 
แตไ่มส่ามารถเกบ็ค่าบรกิารไดท้ัง้ๆ ทีต่นเองเป็นคนลงทนุ เขาบอกกรมเจา้ทา่อา้ง
วา่ หนา้ที่ในการใหบ้รกิารเปน็ของทอ้งถิน่ แตร่ายไดต้อ้งสง่คลงั ซึง่เปน็ปญัหาทีย่งั
ขดัแย้งกนัอยู ่คณะอนกุรรมการกฎหมายของสำานกังานคณะกรรมการการกระจาย 
อำานาจก็ยังพยายามแก้ไขกฎหมายอยู่ว่า ถ้ามีการถ่ายโอนภารกิจและท้องถิ่นทำา
หนา้ที่ใหบ้ริการแล้ว รายไดท้ีเ่กิดข้ึนจากการให้บรกิารควรจะตอ้งเปน็ของทอ้งถิน่ 
ในปัจจุบัน อปท. ทั้งหลายต่างประสบปัญหาในการบริหารแหล่งท่องเที่ยว บาง 
อบต. พัฒนาทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลน และต้องการเก็บค่าบริการเพื่อนำา
มาเปน็คา่ใชจ้า่ยในการบำารงุรกัษาแหลง่ท่องเท่ียว ปรากฎว่าเกบ็ไมไ่ด ้ซึง่กย็งัเปน็
ปัญหากันอยู่ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาคือเรื่องการตั้งสถานีขนส่ง การจัดการรถ
ระหว่างจังหวัด และรถ บขส. ที่หลายๆ อบจ. พยายามเข้ามาบริหารจัดการ แต่
ก็ติดปัญหาเรื่องเก็บค่าบริการไม่ได้เช่นเดียวกัน

วันนี้เราคงต้องตัดสินใจในเชิงนโยบายว่า เราต้องการให้รายได้ท้องถิ่นเพิ่มจาก
อะไร โดยหลักการของการกระจายอำานาจ จะต้องเพิ่มจากการจัดเก็บเองเป็น
สำาคัญ นั่นก็คือ รัฐบาลต้องเอารายได้ของตัวเองที่อยู่ในอำานาจของกระทรวง
การคลังหรือส่วนราชการให้กับท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น การโอนอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งให้กรมที่ดินเก็บรายได้เป็นของท้องถิ่นหมดก็จริง แต่วันดีคืนดี รัฐบาลบอกว่า
เศรษฐกิจไม่ดีให้ลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% อย่างนี้แสดง
ว่าใครเป็นเจ้าของภาษีตัวนี้กันแน่ นอกจากนี้ การตีความว่ารายได้ท้องถิ่นจะนับ
เฉพาะส่วนที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง หรือจะรวมถึงภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ท้องถิ่นด้วย
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ยังเป็นประเด็นท่ีสัมพันธ์กับอำานาจในการกู้ยืมของท้องถิ่น เนื่องจากอำานาจการ
กู้ยืมต้องดูควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้คืน หากนับเฉพาะส่วนที่ท้องถิ่นจัด
เก็บเองก็จะคิดเป็น 8-9% ซึ่งจะทำาให้ท้องถิ่นไม่มีทางกู้ยืมได้เลย แต่ถ้านับส่วนที่
สองดว้ยกจ็ะเปน็ 40-50% ซึง่จะทำาให้ศกัยภาพของทอ้งถิน่ในการจา่ยคนืมมีากขึน้ 
ความเป็นเจ้าของภาษีจึงเป็นเรื่องสำาคัญ นโยบายและกฎหมายจึงต้องเขียนให้
ชัดเจนว่า รัฐบาลหรือท้องถิ่นเป็นเจ้าของภาษี ใครเป็นคนจัดเก็บ และรายได้เป็น
ของใคร จะคิดค่าบริการจัดเก็บหรือไม่ การเพิ่มความเป็นอิสระ และความเป็น
เจ้าของภาษีให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงจึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญ

รายได้ใหม่ๆ เช่น ภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีสิ่งแวดล้อม ดังที่ได้ยกตัวอย่างไป
แลว้เปน็เพยีงจดุเริม่ตน้ เพราะถา้เราพฒันาทอ้งถิน่ไปเรือ่ยๆ ศกัยภาพทางการเงนิ
การคลัง และศักยภาพของพื้นที่ ก็จะเปิดออกมาให้เห็นเอง เพียงแต่เรายังไม่เคย
ใส่ใจเรือ่งนี ้เรากเ็ลยไมม่เีครือ่งมอืไปดวูา่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิสงัคมของทอ้งถิน่ 
ควรจะพัฒนาไปในทิศทางใด การคิดหรือมุมมองในการพัฒนารายได้ท้องถิ่น 
จึงยังมลีกัษณะเปน็การเอาตวัอยา่งจากตา่งประเทศ การวิเคราะหโ์ครงสรา้งภาษี
หรือรายได้ที่ดีของท้องถิ่นควรต้องสะท้อนเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นน้ันๆ  
เองดว้ย เชยีงใหมก่บักรงุเทพฯ ไมจ่ำาเป็นต้องมภีาษเีหมอืนกนั อบต. และเทศบาล  
กไ็มจ่ำาเปน็ตอ้งมโีครงสร้างภาษีเหมอืนกัน อาจจะมภีาษพีืน้ฐานเหมอืนกนั 3-4 ตวั 
แต่ในภาพรวมไม่จำาเป็นต้องเหมือนกัน

อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาเหมือนกันคือ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจดัเกบ็ภาษ ีวนัน้ีเราฝากให้กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ และกระทรวง
การคลังเป็นผู้ออกระเบียบและขั้นตอนในการจัดเก็บ แต่ไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพ
เรื่องการพัฒนาการจัดเก็บเลย มีแต่เอาเจ้าหน้าที่จัดเก็บมาอบรมกฎระเบียบ แต่
ไม่พูดถึงการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เช่น การใช้ระบบสารสนเทศ การทำาแผนที่ภาษี 
เรามีดาวเทียมของประเทศไทย และมีหน่วยงานช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วเช่น GISTDA 
(สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
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ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องนโยบายจัดสรรเงินอุดหนุน นอกจากเงินอุดหนุนที่มี
กฎหมายบังคับให้จัดสรรให้ท้องถิ่นโดยไม่ต้องส่งเข้าคลังเช่นภาษี VAT แล้ว ยังมี
เงินอุดหนุนส่วนที่มาจากงบประมาณรายจ่ายซึ่งรัฐบาลเป็นผู้กำาหนดว่าแต่ละปีจะ
ใหเ้งนิอดุหนนุเทา่ไร แตก่อ่นจะอยู่ในงบประมาณประจำาปีได ้จะต้องผา่นความเห็น
ชอบจากสภา ณ จุดนี้ จะมีงบฯ ส.ส. แปลงร่างมาแทรกแซงบิดเบือนโดยเฉพาะ
ในสามปีที่ผ่านมา หากไปไล่ดูสถิติจะพบว่า การแปรญัตติของสภาเกี่ยวกับงบฯ 
ท้องถิ่นน้ีเดิมมีแค่ 4-5 พันล้านบาท แต่ในวันนี้กลายเป็นเกือบจะครึ่งหนึ่งของ
งบประมาณเงินอุดหนุนท้ังหมดแล้ว เราควรต้องออกแบบวิธีการให้เงินอุดหนุน
เพื่อให้เงินอุดหนุนเป็นตัวชี้นำาและเป็นตัวจูงใจให้รัฐบาลกับท้องถิ่นทำางานร่วมกัน 
แทนที่จะใช้กฎหมายหรือออกระเบียบบังคับ วันนี้เราคิดเพียงสองวิธี คือ แบบ
ให้เป็นก้อนแล้วท้องถิ่นไปคิดเองทำาเอง และอีกแบบหนึ่งคือให้แล้วบังคับให้ต้อง
ทำาอย่างน้ันอย่างน้ี เราน่าจะลองวิธีให้แบบสมทบให้รัฐบาลและท้องถิ่นร่วมเป็น
เจ้าของกิจกรรม เช่น รัฐบาลออกเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 100 บาท ท้องถิ่นออกสมทบ
อีก 10 บาท อีกวิธีหนึ่งคือให้เงินอุดหนุนภารกิจเป็นด้านไป เช่น ให้เงินอุดหนุน
การจดัทำาโครงสรา้งพืน้ฐาน และใหท้อ้งถิน่คดิเองวา่จะสรา้งอะไรตามความจำาเปน็
ของแต่ละท้องถิ่น เช่น ต้องการทำาถนน แหล่งนำ้า หรือท่าเทียบเรือ ไม่ใช่บังคับ
ให้ทำาถนนเหมือนกันหมดทั้งประเทศดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

โดยสรุป ปัญหาใหญ่ของการจัดการด้านการเงินการคลังของท้องถิ่นมาจาก 
เครื่องมือต่างๆ ที่กำาหนดโดยส่วนราชการ ทำาให้ท้องถิ่นไม่สามารถดิ้นหลุดจาก
กรอบของกฎหมาย และมีความสามารถในการวิเคราะห์และพัฒนาตนเองอย่าง
จำากัด ระบบท่ีเป็นอยู่ไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของท้องถิ่น รวมทั้งระบบวิธี
การงบประมาณของท้องถิ่นค่อนข้างล้าสมัย สมควรปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น
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การบรรยายแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. กรอบกฎหมายที่อยากเห็น และความท้าทายต่อการดำาเนินงาน
2. ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.
3. ความก้าวหน้าในแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 3 (แผนการกระจายอำานาจ) 

1. กรอบกฎหมาย

ประเด็นที่ค้างคามากว่า 15 ปี ก็คือ การที่รัฐธรรมนูญฯ ให้อำานาจ อปท. ในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงโครงการขนาดใหญ่ซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อพื้นท่ีหรือนอกพ้ืนท่ี ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 290 รัฐธรรมนูญฯ  
ปี 2540 และ มาตรา 290 รัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 ที่กำาหนดให้ อปท. มีอำานาจ
หน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ  มาตรา 290 
วรรคสอง บัญญัติว่ากฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีสาระสำาคัญ 4 เรื่อง คือ
1. การจัดการ บำารุงรักษา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต 
 พื้นที่
2. การเขา้ไปมสีว่นรว่มในการบำารงุรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 ที่อยู่นอกเขตพื้นที่เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของ 
 ประชาชนในเขตพื้นที่ของตน

ปัจฉิมปาฐก

อปท. กับการกระจายอำานาจ
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โดย รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
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3. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต 
 พ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของ 
 ประชาชน และ
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

บทบัญญัติมาตรา 290 ในรัฐธรรมนูญฯ 2550 ขยายความว่ากฎหมายควรมีสาระ
สำาคัญอะไรบ้าง แต่ปัจจุบันกฎหมายก็ยังไม่เกิด ความจริงยังมีกฎหมายอีกหลาย
ฉบับที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ แต่ก็ยังไม่เกิดเนื่องจากไม่มีบท sanction ว่าถ้า 
ไม่ทำาแล้วจะมีปัญหาอะไร เช่น กฎหมายการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น  
ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ กำาหนดว่าต้องมีคณะกรรมการ 4 ฝ่ายภายใน 1 ปี แต่ทุกวันนี้
ก็ยังเป็น 3 ฝ่ายอยู่ เพราะกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าตราบใดที่ยังไม่มีการออกกฎหมาย
ใหม ่ถา้เปน็ประโยชน์ตอ่การบรหิารราชการแผน่ดนิกใ็หท้ำาต่อไปได ้ซึง่การตคีวาม 
แบบนี้ทำาให้รัฐบาลไม่เห็นความจำาเป็นที่จะต้องเร่งออกกฎหมาย

ฉะนั้น มีกฎหมาย 2 เรื่องที่ไม่อยู่ในกรอบการทำางานของคณะกรรมการกระจาย
อำานาจ เนื่องจากคณะกรรมการกระจายอำานาจไปให้ความสำาคัญแก่กฎหมาย 4 
ฉบับคือ คือ กฎหมายการบริหารงานบุคคล กฎหมายกระจายอำานาจ กฎหมาย
รายได้ท้องถิ่น และประมวลกฎหมายท้องถิ่น กฎหมาย 2 เรื่องที่ไม่อยู่ในกรอบ
การทำางานของคณะกรรมการกระจายอำานาจและยังไมม่ผีูร้บัผดิชอบโดยตรงเปน็
เรื่องสิ่งแวดล้อม คือ
 • มาตรา 287 วา่ดว้ยเรือ่งการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบรหิารจดัการ 
  ของ อปท. (อปท. ต้องรายงานต่อประชาชน การทำาประชามต ิและการ 
  รับฟังความคิดเห็นของประชาชน)
 • มาตรา 290 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
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สถาบนัพระปกเกลา้ฯ ภายใต้การกำากับของประธานรฐัสภาไดร้บัมอบหมายใหเ้รง่
ทำากฎหมาย 3 ฉบับ โดยได้ดำาเนินการดังนี้
1. กฎหมายตามมาตรา 287 ทำาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้คณะรัฐมนตรีให ้
 ความเห็นชอบ และผ่านไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
2. กฎหมายตามมาตรา 290 มีการตั้งคณะทำางาน และประชุมหารือกันไป 
 หลายครั้งเมื่อปีที่แล้ว แต่มีปัญหาในการออกแบบ ภาคราชการมีความ 
 คิดว่าควรเติมเรื่องอำานาจหน้าที่ของ อปท. เข้าไปใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯ 
 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำาลังปรับปรุงแก้ไข และ 
 ให้ท้องถิ่นมีอำานาจหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย (เหมือนใน 
 กฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร) โดย 
 ไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ ในขณะท่ีฝ่าย อปท. และนักวิชาการด้าน 
 สิ่งแวดล้อมมีความเห็นว่า ควรออกกฎหมายใหม่ที่เป็นของท้องถิ่นเอง 
 เพื่อให้ท้องถิ่นมีอำานาจริเริ่มอะไรเองได้ 
 
ขณะนี้จึงมีร่างกฎหมาย 2 ร่าง คือ (1) ร่างที่ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อมฯ 
เดิม และ (2) ร่างกฎหมายที่ยกร่างโดย อาจารย์อำานาจ วงศ์บัณฑิต ทั้งสองร่าง
เมื่อเข้าสู่การประชุมของคณะทำางานก็เกิดความเห็นที่ไม่ตรงกัน และต้องการให้
ยกร่างกฎหมายใหม่เลยทั้งฉบับ ประเด็นที่มีการพิจารณากันได้แก่
1. นิยามของ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ควรจะไปไกลแค่ไหน  
 เพราะอาจหมายรวมตั้งแต่ป่าชายเลน แร่ สินแร่ และอากาศ ดังนั้นจะ 
 เขียนอย่างไรจึงจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง แนวทางหนึ่งคือ เขียนกฎหมาย 
 ให้ท้องถิ่นมีอำานาจแบบกว้างๆ และมีคณะกรรมการ หรือกลไกบางอย่าง 
 ซึ่งจะมีลักษณะเป็นไตรภาคีหรือพหุภาคีก็ได้ ที่คอยทำาหน้าที่ว่าเรื่องใด 
 ควรเป็นอำานาจของท้องถ่ิน ถ้ามีข้อขัดข้องหรือความไม่ชัดเจนก็ให้ 
 คณะกรรมการชุดท่ีว่าเป็นผู้ชี้ และให้มีแผนปฏิบัติการว่าในแต่ละปี  
 ท้องถิ่นควรจะมีอำานาจอะไรเพิ่มเติม
2. กำาหนดนิยามของคำาว่า “ชุมชนท้องถิ่น” ในมาตรา 290 (4) ว่าหมายถึง 
 ใคร มีขอบเขตเพียงใด
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3. “โครงการที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบแม้กระทำานอกเขตพ้ืนที่”  
 ตามมาตรา 290 จะเขียนกฎหมายอย่างไร จะพิสูจน์ผลกระทบอย่างไร 

สถานะของกฎหมายที่จัดทำาตามมาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญฯ จึงยังคงอยู่ใน 
ขั้นตอนของการถกเถียงและห่างไกลจากความสำาเร็จมาก ยังไม่ตกผลึกทางด้าน
ความคิด บางกลุ่มเห็นว่าควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันมีกฎหมาย
หลักที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ตำ่ากว่า 40-50 ฉบับ 
ถ้าจะแก้กฎหมายแต่ละฉบับ ต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะแล้วเสร็จ นอกจากนี้ 
ในแผนการกระจายอำานาจบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายกว่า 60 ฉบับ  
แต่สามารถแก้ไขได้เพียง 30 ฉบับ แก้จริงๆ อาจจะไม่ถึง เพราะที่เราแก้แล้วอาจ
จะยังค้างอยู่ในสภาเต็มไปหมด ที่ประเทศญี่ปุ่น ใช้วิธีออกกฎหมายฉบับเดียวแก้
หรือ overrule เรื่องที่ต้องแก้ไข 400 กว่าเรื่องเลย นักกฎหมายบางสำานักก็บอก
ว่าเราทำาได้ บางสำานักก็บอกว่าทำาไม่ได้ แต่แบบที่เราอยากเห็นคือ แก้ทีเดียวให้
เสร็จไปเลย

อย่างไรก็ดี ณ วันนี้ อำานาจหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มมมีากพอสมควร แตต่ดิขดัวา่ออกกฎหมายทอ้งถิน่มาแลว้กอ็าจจะ
ปฏบิตัไิมไ่ดเ้พราะไปขดักบักฎหมายใหญ ่ ขอ้เทจ็จรงิกค็อื อำานาจหนา้ทีข่อง อปท. 
ที่แฝงอยู่ตามกฎหมายอื่นที่ให้ผู้บริหาร อปท. เป็น “เจ้าพนักงาน” นั้น ท้องถิ่น 
ก็ไม่สามารถทำาเรื่องเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ เพราะความเชื่อมโยงระหว่าง 
หน่วยงานราชการกับท้องถิ่นขาดตอนจากกัน เช่น เรื่องการป้องกันไฟป่า 

หลักการก็คือ เมื่อส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจหรืออำานาจให้แก่ท้องถิ่นแล้ว ส่วน
ราชการก็ต้องออกมาตรฐานกลาง มาตรา 282 บัญญัติเรื่องการกำากับดูแลโดย
ส่วนราชการที่ต้องออกมาตรฐานกลางในการให้บริการแก่ประชาชน แต่ต้องเป็น
มาตรฐานกลางเท่าที่จำาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ให้กับประชาชนเท่านั้น กล่าวคือ 
เป็นเรื่องที่ถ้าไม่ทำาจะก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน ยกตัวอย่างเช่น การ
จัดการขยะโดยท้องถิ่น เราคงไม่ต้องการมาตรฐานกลางว่าถังขยะหรือรถขยะ 
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ตอ้งมขีนาดเทา่ไรหรอืสอีะไร แตเ่ราตอ้งการมาตรฐานกลางสำาหรบัการจดัการขยะ
ติดเชื้อและขยะมีพิษ เป็นต้น กรณีของมาตรฐานการดูแลเด็ก กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเขียนมาตรฐานกลางเรื่องเด็กเล่มใหญ่มาก แต่คำาถามก็คือสมัย
ที่อำานาจหน้าที่นี้อยู่กับส่วนราชการ เขาทำาได้ตามมาตรฐานนี้หรือไม่

ฉะนั้น ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ต้องเลือกพิจารณา ว่า เรื่องไหนเป็นมาตรฐานกลาง 
ที่จำาเป็นสำาหรับการจัดการปัญหาการรุกลำ้าชายฝั่ง ป่าชายเลน ที่สำาคัญคือเมื่อ
ออกมาตรฐานกลางแลว้ ตอ้งมรีะบบสนบัสนนุจากสว่นราชการและภาควิชาการให้ 
อปท. สามารถจัดการเรื่องนี้ได้จริง เพราะทุกวันนี้ ท้องถิ่นยังทำาเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อย เพราะ
1. เทคนิค วิธีการ ความรู้ต่างๆ ของท้องถิ่นมีน้อย
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องระยะยาว และ 
 จับต้องไม่ได้ ไม่มี popularity ต้องลงทุนสูง และอาจจะทำาให้เกิดความ 
 ขัดแย้งได้ง่าย ทำาให้ท้องถิ่นไม่อยากทำา และไม่ต้องไปโทษท้องถิ่น  
 เพราะรัฐบาลก็ทำาอย่างนี้เหมือนกัน อยากจ่ายเบี้ยยังชีพมากกว่าจัดการ 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม แม้จะเห็นความสำาคัญของปัญหา แต่ก็มองว่าเป็น 
 เรื่องสำาคัญที่ไม่ด่วน ในขณะที่ทุกวันนี้เราทำาเรื่องด่วนที่ไม่สำาคัญเยอะ

ฉะนั้น เรายังขาดกรอบใหญ่ของมาตรา 290 โจทย์วิจัยใหญ่ก็คือ กฎหมายเท่าที่ 
มีอยู่ในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ อปท. สามารถทำาอะไรได้บ้างในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเราจะให้การสนับสนุนแก่ อปท. ได้
อย่างไรบ้าง เห็นด้วยว่าทุกวันนี้มหาวิทยาลัยและภาคราชการตามท้องถิ่นไม่ทัน 
ท้องถิ่นแบบ อบต. ดอนแก้วมีไม่มาก อปท. ที่ไม่คิดอะไรเลยก็มีมาก แต่มีข้อดี
ก็คือ อปท. พร้อมจะลอก ชาวบ้านเองก็ลอกว่าทำาไม อปท. อื่นเขาทำา ก่อให้เกิด
ความกดดันให้ อปท. ของตนต้องปรับตัว

ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ยังไม่มีกฎหมายหลักตามมาตรา 290 เราน่าจะถอดชุด 
ความรู้ว่า กรอบกฎหมายทุกวันนี้มี entry point อะไรให้ อปท. ได้บ้าง 
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หากเขาทำาเทศบัญญัติแล้วจะมีผลบังคับใช้ได้ไหม ถ้ามีคนฝ่าฝืนเทศบัญญัติแล้ว 
จะบังคับใช้ตามกฎหมายได้หรือไม่ เช่น เรื่องป่า และนำ้าที่มีการบุกรุกกันมาก 
ทุกวันนี้ 

2. ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท.

นอกจากขาดกรอบของกฎหมายแล้ว ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ อปท. ยังมีอีกหลากหลายมิติ ได้แก่
1. ใครเป็นเจ้าของและควรได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หลักการ 
 แบบค่าภาคหลวงท่ีแบ่งกันวันน้ีเป็นธรรมหรือไม่ หรือควรปรับอย่างไร  
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ได้อยู่บนพื้นดินอย่างเดียว  
 แล้วมีการคาบเกี่ยวพื้นที่ อปท.
2. เรื่อง “ผลกระทบอย่างรุนแรง” หรือ “ผลกระทบอย่างมีนัยยะสำาคัญ”  
 ตามท่ีเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฯ นั้นจะนิยามอย่างไร แค่ไหนจึงถือว่ามี 
 นัยยะสำาคัญ เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพจะดูอย่างไร
3. ปัญหาการนิยามเรื่อง “สิทธิชุมชนท้องถิ่น” กำาลังมีความเห็นที่ขัดแย้ง 
 กันในกรอบของคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งใช้คำาเดียวกันแต่คนละ 
 ความหมาย บางกลุ่มหมายถึงให้สิทธิไปที่ชุมชนท้องถิ่น องค์กรชุมชน  
 หรือภาคประชาชน ถึงขั้นที่จะให้ภาคประชาชนมีส่วนเสนอในการจัดทำา 
 งบประมาณ ซึ่งเป็นความคิดที่ก้าวข้ามการมีอยู่ของ อปท. ไปที่สภา 
 องค์กรชุมชนของภาคประชาชนไปเลย โจทย์สำาคัญอันหนึ่งก็คือ  
 การทำาให้ อปท. มี mindset ที่จะทำางานโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
 และมี ownership โดยหาตัวอย่าง best practices ที่ดีๆ ซึ่งก็มีอยู่มาก 
 ทุกวันนี้
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัย 
 เทคนิคและวิธีการ แต่เทคนิค วิธีการของภาควิชาการในมหาวิทยาลัย 
 มักจะเป็นขั้นสูงที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน มหาวิทยาลัยต้อง 
 ทำาการวิจัยและพัฒนา (R&D) และทำาการปรับย่อยองค์ความรู้ต่างๆ  
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 (simplify) ให้สามารถนำาไปใช้ได้ในชุมชน เช่น เทศบาลทุ่งสงถกเถียง 
 กับวิศวกรว่าการทำาเข่ือนในคลองระบายนำ้าจะต้องเป็นคอนกรีตเท่านั้น 
 หรือไม่ ใช้วิธีทำาคันดินแล้วปลูกหญ้าแฝก หรือใช้ไม้ไผ่แล้วปลูกหญ้าแฝก 
 ทำาเขื่อนได้หรือไม่ ทดลองทำาดูแล้วปรากฏว่าใช้ได้ ตลิ่งไม่พัง
5. ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย  
 (stakeholders) มาก ทำาให้มีความขัดกันแห่งผลประโยชน์ (conflict of  
 interests) มีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ (loss and gain) เป็นเรื่อง 
 ที่มีผลทางการเมือง ถ้าไม่จำาเป็นก็ไม่ค่อยอยากทำา เวลาท้องถิ่นต้ัง 
 งบประมาณเพื่อทำาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มักทำาเป็น 
 พิธีกรรม แต่ขาด momentum เช่น อุดหนุนโรงเรียนทำาโครงการเยาวชน 
 ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 3,000 บาท ซึ่งเป็นเพียงภาพ gimmick ที่ดูดี  
 แต่ไม่มี momentum
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทำาให้ 
 ท้องถิ่นคิดว่าเป็นเรื่องท่ีเกินความสามารถ ต้องขึ้นอยู่กับการสร้างความ 
 ร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ เช่น ผลกระทบของนำ้าท่วมในปี 2543 ทำาให้ 
 เทศบาลนครหาดใหญ่ต้องใช้เงินเฉพาะกิจนับพันล้านบาทที่ได้รับจาก 
 รฐับาลมาแกไ้ขปญัหา แตท่อ้งถิน่อืน่ๆ ไมไ่ดม้ศีกัยภาพอยา่งเชน่หาดใหญ ่ 
 กรณีการแก้ไขนำ้าท่วมของเทศบาลทุ่งสงก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานเป็น 
 จำานวนมาก เช่น ราชทัณฑ์ และ ตชด. เพื่อขุดลอกและขยายคลอง  
 ทำาใหทุ่้งสงระบายนำา้ไดเ้รว็ขึน้ แตก่ไ็ปทว่มตรงัเรว็ขึน้ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า  
 การจัดการปัญหาต้องการแผนแม่บท สำาหรับกรณีของทุ่งสง ยังใช้เรื่อง  
 logistics เป็นยุทธศาสตร์ในการของบประมาณจากกลุ่มจังหวัด  
 (cluster) อีกด้วย ฉะนั้น ตัวอย่างของท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดการ 
 สิ่งแวดล้อมมีมาก แต่ต้องอาศัยพลังของผู้บริหารและการเติมเต็มด้าน 
 เทคนิคและวิธีการ
7. ผู้บริหาร อปท. ขาดวิสัยทัศน์ โดยมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไม่ใช่เรื่อง 
 สำาคัญ
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8. เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดเอกภาพเชิง 
 นโยบาย มีหน่วยราชการรับผิดชอบมากมาย เช่น มี 3 กรมหลัก (กรม 
 ทรัพยากรนำา้ กรมชลประทาน และกรมทรพัยากรนำา้บาดาล) ทีร่บัผดิชอบ 
 เรื่องนำ้า ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่แก้ไขปัญหานำ้าท่วม เรื่องป่าก็อีกหลายกรม

ในวันน้ีท่ีเรายังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่เพื่อให้ อปท. จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เต็มท่ี เราควรนิยามว่าอะไรคือปัญหา 
เร่งด่วนของแต่ละพื้นท่ี รวมท้ังมีเมนูตัวอย่างท่ีดีไว้เป็นฐานข้อมูลให้ท้องถิ่นดู 
โดยต้องเป็นปัญหาที่จับต้องได้ (tangible) ทำาแล้วเห็นผล และมี political gain 
เป็น gimmick หรือ entry point ท่ีล่อให้เขาเข้าสู่สนามของการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อน

3. ยุทธศาสตร์ของการกระจายอำานาจจะเป็นอย่างไรในอนาคต

3.1 การกำาหนด Position
แผนการกระจายอำานาจฉบบัที ่1 กลา่วถงึเรือ่งการถา่ยโอนภารกจิเปน็หลกั 
บงัคบัใหม้กีารถา่ยโอนและทะเลาะกบัสว่นราชการ 50 กรม แต่การถา่ยโอน
ไม่ใชค่วามสำาเรจ็ของการกระจายอำานาจ ความสำาเรจ็อยูท่ีก่ารทำาให้ทอ้งถิน่ 
สามารถจัดการกับปัญหาของเขาได้ การถ่ายโอนเป็น transition ที่จะ
ทำาใหร้าชการหยดุทำาอะไรบางอยา่งแลว้ใหท้อ้งถิน่เขา้มาทำาแทน แผนการ
กระจายอำานาจฉบบัที ่2 ซึง่กำาลงัจะสิน้สดุลงจงึไมไ่ดเ้นน้เรือ่งการบงัคบัให้
ถา่ยโอน แต่ให้เป็นการถ่ายโอนโดยสมคัรใจและประนปีระนอมทางความคดิ 
มากขึน้ เชน่ การถา่ยโอนโรงเรยีน ทกุวนันีม้โีรงเรยีนอยากไปอยูก่บัทอ้งถิน่ 
มากขึ้น ปีหนึ่งประมาณ 80 โรง แต่เป็นการไปอย่างมีความสุข แผนฯ 2 
เน้นเรื่อง capacity building 

สำาหรบัแผนฯ 3 คิดวา่เร่ืองท่ีมคีวามสำาคัญมากๆ กค็อื จะไมพ่ดูเรือ่งภารกจิ
ในเชิงปริมาณ แต่จะพูดเรื่อง job enrichment คือ ให้ท้องถิ่นสามารถ 
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รับผดิชอบภารกจิไดใ้นแนวลกึและสมบรูณม์ากขึน้ เชน่ หากในวันนีท้อ้งถิน่ 
รับผิดชอบเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมดก็จะต้องทำาทุกหน้างานตั้งแต่ดูแล
เรื่องสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก การเตรียมตัว และสุขภาวะทางสังคม  
ซึ่งหมายความว่าอาจมีงานเป็นจำานวนมากที่ไม่ต้องถ่ายโอนเพราะเป็น
เรื่องที่ไม่มีกรมใดรับผิดชอบ หรือหากท้องถิ่นจะดูแลเรื่องผู้สูงอายุ ก็จะ
ต้องรับผิดชอบให้เบ็ดเสร็จในเชิงลึกมากขึ้น ซึ่งท้องถิ่นต้องการชุดความรู ้
ว่าหากจะทำาในเชิงลึกและสมบูรณ์มากขึ้น จะต้องทำาอะไรอีก ทุกวันนี้ 
ท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องการเชื่อมโยงกับส่วนราชการที่เมื่อถ่ายโอนแล้ว  
ก็บอกว่าหมดหน้าที่ จะขอให้ติดตามผลการอบรม หรือส่งเสริมท้องถิ่น 
ส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าไม่มีงบประมาณ ในการประชุมวันที่ 14 มีนาคม  
เร่ืองการกระจายอำานาจด้านการจัดการศึกษาท่ีอาจารย์วุฒิสารเป็นประธาน 
ก็จะเสนอสภาการศึกษาว่า เป้าหมายคือเด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 80  
ต้องได้เข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก และให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นทั้งหมด  
หากรัฐมนตรีฯ เห็นด้วย สิ่งที่จะตามมาก็คือ จะขอโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน
เลยประมาณ 400 แห่ง ให้ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ และจะพัฒนาเป็น
โรงเรียนอนุบาล ขั้นต่อไปคือโรงเรียนประมาณ 4,200 แห่งที่มีนักเรียน
ตำ่ากว่า 60 คน จะให้ท้องถิ่นนำาไปใช้ประโยชน์ เพื่อไม่ให้ท้องถิ่นต้องไป
หาพื้นที่สำาหรับสร้างศูนย์เด็กเล็กอีก

3.2 การแบ่งกลุ่ม อปท.ตามศักยภาพ
แผนกระจายอำานาจที่ผ่านมามองท้องถิ่นเป็น dimension เดียว มิได้มอง
ศักยภาพท่ีตา่งระดบักันของทอ้งถ่ิน ณ วนันี ้ควรแบง่กลุม่ทอ้งถิน่ออกเปน็ 
3 กลุ่ม เพื่อกำาหนด position ในการกระจายอำานาจสำาหรับแต่ละกลุ่ม คือ
• ท้องถิ่นที่ก้าวหน้า หรือกลุ่ม Premier League ควรลดเรื่องการกำากับ 
 ดูแลกฎระเบียบต่างๆ และปลดพันธนาการให้เขามีความคล่องตัวที่จะ 
 คดินวตักรรมการบรหิารจดัการไดด้ว้ยตนเอง ไมต้่องติดในระเบยีบของ 
 กระทรวงมหาดไทย ระเบียบ สตง. ระเบียบพัสดุ ฯลฯ
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• กลุม่ทีส่อง เปน็กลุม่ทีก่ำาลงัไตร่ะดบั มเีปน็จำานวนมาก ตอ้งทำา capacity  
 building เพื่อทำาให้เขาขยับตัวมากขึ้น ควบคู่ไปกับการทำา KM เพื่อให้ 
 เห็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้น
• กลุ่มที่นายก อปท. ได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะทำาอะไร ต้องทำา  
 HRD (Human Resource Development) ตั้งแต่ตัวนายกฯ

3.3 การทำาระบบสนับสนุนให้ดีขึ้น
เช่น การจัดทำามาตรฐานกลาง การ deregulate กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็น
พันธนาการของ อปท. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบังคับ
ใช้กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ได้จริง

3.4 การพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
โครงสร้างระบบภาษีปัจจุบันไม่เอ้ือให้ท้องถ่ินมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะ  
Maximum อยู่ที่ 9% รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 100 ได้เพียง 9 รายได้  
38,000 กว่าล้าน เป็นของ กทม. ไปเกินครึ่ง ท้องถิ่นจึงไม่มีทางมีรายได ้
เพิ่มขึ้นเว้นแต่จะปรับรื้อโครงสร้างภาษี ภาษีสำาคัญคือ ภาษีเงินได้  
(Income Tax) และภาษีที่อยู่อาศัย (Inhabitant Tax) คือ ภาษีทั้งสอง
แบบนีอ้ยูท่ี่ไหนก็ต้องจ่ายท่ีน่ัน เพราะไมแ่น่ใจวา่ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสรา้ง
จะเป็นตัวชดเชยได้จริง

3.5 การให้ความรู้ในเรื่องที่เป็น Global Trend 
เช่น เรื่องโลกร้อน Green City กำาหนดว่าเมืองประเภทไหนควรกำาหนดให้
เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสะอาด เมืองเขียว หรือ Eco-town และการทำาเมือง
อุตสาหกรรมให้เป็น Eco-town เป็นต้น ซึ่งภาควิชาการมีบทบาทที่ต้องทำา 
R&D เพื่อเติมเต็มในจุดนี้

3.6 การมีเมืองพิเศษ 
มาตรา 290 วรรค 9 ของรัฐธรรมนูญฯ กำาหนดให้ อปท. อาจมีโครงสร้าง



อปท. กับการกระจายอำานาจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 41

แตกต่างได้ แต่ผู้บริหารต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
ความตัง้ใจเดมิคอืตอ้งการบรหิารสวุรรณภมิูให้เปน็เมอืงพเิศษ เนือ่งจากไม่
อาจนำานายก อบต. ทั้งหลายมาบริหารเมืองที่เป็นมหานครได้ แต่ก็เพี้ยน
ไปเป็นจังหวัดสุวรรณภูมิ เรื่องจึงตกไป

เมืองพิเศษที่พูดกันในวันนี้ หมายถึง เมืองพิเศษเชิงหน้าที่ (function) เป็นเมือง
ที่มีอำานาจหน้าที่พิเศษ ไม่เหมือนกับเทศบาลทั่วไป หลักการของกฎหมายคือจะมี
มาตราซึ่งกำาหนดอำานาจหน้าที่อยู่ 2 มาตรา คือ (1) มาตราทั่วไปเหมือนอำานาจ
หน้าที่ของเทศบาล และ (2) มาตราพิเศษ ที่กำาหนดอำานาจหน้าที่พิเศษสำาหรับ
เมืองนั้นเพื่อให้เมืองนั้น function ให้ได้ เมืองพิเศษที่กำาลังพิจารณากันแบ่งออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. เมืองพิเศษที่เป็นเมืองการค้าชายแดน

ได้แก่ เมืองแม่สอด เขาควรมีอำานาจในการบริหารจัดการเรื่องการค้า
ชายแดน แรงงานต่างด้าว และการลงทุนที่จะใช้แรงงานราคาถูกจากพม่า 
ซ่ึงอกีฝัง่คือเมยวดทีีเ่ป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษไปแลว้ เมอืงพเิศษทีจ่ะตามมา
อีกคือ มุกดาหาร และ สะเดา

2. เมืองพิเศษที่เป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
• เมืองท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เช่น อยุธยา สุโขทัย เพราะ
ที่อยุธยาทุกวันนี้ เทศบาลจะขุดถนนก็ไม่ได้ ต้องขออนุญาตจากกรม
ศลิปากรกอ่น เพราะเปน็เขตโบราณสถาน ทัง้ๆ ที่ในโลกนีม้เีมอืงมากมาย
ท่ีเปน็มรดกโลกและบรหิารโดยเมอืง แตว่นันีเ้ราบรหิารไมไ่ดเ้ลย เมอืงถกู
บรหิารโดยกรมศลิปากรซึง่กไ็มไ่ดค้ดิเลยวา่จะทำาให้เมอืงเกดิความมัง่คัง่ได้
อย่างไร เมืองเชียงใหม่ก็น่าจะทำาได้เหมือนกัน
• เมืองท่องเที่ยวประเภททรัพยากรธรรมชาติ เช่น สมุย ที่มีปัญหาเรื่อง
การกำาหนดขดีความสามารถในการรองรบัจำานวนนกัทอ่งเทีย่ว ที ่Maldives 
มีการกำาหนดว่าพื้นที่แบบนี้ แหล่งดำานำ้าแบบนี้ ทำาโรงแรมได้ไม่เกินกี่ห้อง 
ต้องทำาไฟฟ้าและประปาเอง ต้องมีเรือมาขนขยะ และเก็บภาษีจากค่าห้อง 
คนตา่งชาตห้ิามไปข้ึนเกาะทีเ่ป็นของคนพืน้เมอืง แตส่มยุในวันนี ้ถนนรอบ
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เกาะเป็นถนนที่ตำ่ากว่ามาตรฐาน กระทรวงท่องเที่ยวก็เอาต้นไม้ไปปลูกให้
แคบเข้าไปอีก กรมโยธาฯ บำาบัดนำ้าเสียแล้วก็ discharge ลงทะเล ทั้งๆ ที ่
สมุยขาดแคลนนำ้าจืด ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ คนสมุยจึงถาม
ว่าจะออกเทศบัญญัติให้ชาวบ้านทำารางนำ้าฝน เพื่อบังคับให้เก็บนำ้าฝนได้ 
หรือไม่

3. เมืองอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จริงๆ ที่อยู่ใน pipeline มี 2 แห่งคือ 
มาบตาพุดกับแหลมฉบัง แต่มีมติ ครม. ถอนมาบตาพุดออกไปจัดการ
เป็นกรณีพิเศษแล้ว จึงเหลือแต่แหลมฉบัง เป็นท่าเรือนำ้าลึกสำาหรับขน
ถ่ายสินค้าเป็นจำานวนมาก เทศบาลต้องรับภาระซ่อมถนน (ซึ่งปกติเทหนา 
14 ซม. แต่แหลมฉบังเทหนา 28 ซม.) ซึ่งรองรับคอนเทนเนอร์ที่หนักจน
ทำาให้ถนนพัง ไม่เคยมีการชดเชยให้แก่เทศบาล แหลมฉบังไม่ได้อะไรจาก
การรองรับความเสี่ยงจาก container yards ที่วางกองสูงจนไม่รู้ว่าอะไร
อยู่ไหน ได้แค่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10,000 บาท ต่อ container yard 
ใหญ่ๆ อันหนึ่ง ประเด็นก็คือ ถ้าจะเป็นเมืองโลจิสติกส์ หรือเป็นเมือง
ท่าเรือ จะบริหารกันอย่างไร เมือง Yokohama และ Osaka ซึ่งเป็นเมือง
ท่าเรือ เขาก็บริหารโดยเมือง

ฉะนั้น เราจะมีกฎหมายให้ท้องถิ่นเป็นเมืองพิเศษ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
พัฒนานโยบาย กรรมการชุดนี้จะเป็นคล้ายๆ กับ Steering Committee ซึ่ง
ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งราชการและเอกชน มาช่วยดูเรื่องการใช้อำานาจ
ของนายกฯ ตามมาตราพเิศษ ราชการกจ็ะไมรู่ส้กึวา่ตนเองตอ้งปลดปลอ่ยอำานาจ 
หอการค้าและภาคอุตสาหกรรมก็จะมีพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมกำาหนดทิศทางของ
เมืองว่าจะเป็นอย่างไร ณ ขณะนี้ เราทำากฎหมายเมืองพิเศษเสร็จไปแล้ว 3 ฉบับ 
ฉบับแม่สอดผ่านกฤษฎีกาแล้ว กำาลังจะเข้าสภา ส่วนอีก 2 ฉบับ คือ สมุย และ
แหลมฉบัง กำาลังปรับแก้ไขตามที่กฤษฎีกาได้ปรับแก้ฉบับแม่สอดก่อน อาจมี
ปญัหาทางเทคนคิทีก่ฎหมายเขยีนใหก้ารใชอ้ำานาจหนา้ทีต่ามมาตราพเิศษออกเปน็ 
พระราชกฤษฎีกา แล้วให้โอนอำานาจจากส่วนราชการมาเลย ซึ่งมีผู้ท้วงติงว่า 
พระราชกฤษฎีกาจะ overrule พระราชบัญญัติได้อย่างไร แต่พระราชกฤษฎีกา
จะมีความยืดหยุ่นและแก้ไขได้ง่ายกว่าพระราชบัญญัติมาก
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คำาถาม

1. การเป็นเมืองพิเศษจะทำาให้ อปท. มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่
ตอบ: ท้องถิ่นมักจะคิดว่าเป็นเมืองพิเศษแล้วจะทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
เช่น ภูเก็ตโทรมาถามว่าจะเป็นเมืองพิเศษได้ไหมเพราะไม่มีงบทำาเตาเผา
ขยะ ท้องถิ่นที่จะเป็นเมืองพิเศษต้องมี potential มีสภาพของเมืองและ
พ้ืนท่ีซ่ึงต้องการการจัดการพิเศษและอำานาจพิเศษ โจทย์ใหญ่ของการ
เป็นเมืองพิเศษก็คือ ทำาให้เกิดเอกภาพในการบริหารจัดการและทำาให้เกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเมืองนั้นๆ หากต้องการ
เป็นเมืองพิเศษ ก็ต้องถามว่าต้องการเป็นเมืองพิเศษเรื่องอะไร

เมืองพิเศษต้องอยู่บนพื้นที่ที่ต้องการการจัดการที่เป็นเอกภาพ แล้ว
ต้องการอำานาจพิเศษ ไม่ใช่เมืองใหญ่ วันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเมืองมหานคร 
เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้เราพูดเรื่องการบริหารกรุงเทพฯ and 
Greater หรือ การบริหารกรุงเทพและปริมณฑลในบางเรื่อง เช่น การ 
ป้องกันนำ้าท่วม การจัดระบบ Mass Transit ซึ่งต้องให้เขาสามารถร่วม
ทุนกันได้ระหว่างนนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร  
การจัดการเมืองใหญ่ขนาดนี้อาจจะมีเรื่องการออกแบบการปกครอง 
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เป็น Single Purpose เช่น ทำาเรื่องนำ้าเสีย หรือ 
ร่วมทุน หรือออกแบบวิธีบริหารการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน แต่
กฎหมายเทศบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2496 เขียนเรื่องสหการไว้เพียงสองบรรทัด 
จนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสหการเป็นอย่างไร มีข้อติดขัดและติดกับดักของ
กฎระเบียบต่างๆ เช่น หาก อบต. ขนาดเล็กต้องการใช้รถดับเพลิง 
ร่วมกับเทศบาล สถานีดับเพลิงควรอยู่ท่ีจุดกึ่งกลางหรืออยู่ในจุดที่มันไป
ได้หมด จะจดทะเบียนพัสดุอย่างไร รถเสียใครเป็นคนซ่อมและออกเงิน 
อีกตัวอย่างหนึ่งคือ กทม. และเทศบาลสำาโรง ซึ่งรับโอนสถานีสูบนำ้า 
มาจากกรมชลประทาน เป็นหน้ีค่าไฟฟ้าประมาณ 60-70 ล้านบาทเพื่อ 
สูบนำ้าออกไม่ให้ท่วม กทม. ระเบียบฯ ไม่เปิดให้ กทม. เอาเงินมาช่วย 
จ่ายค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
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สำาหรับคำาถามที่ว่าเป็นเมืองพิเศษแล้ว รายได้จะเพิ่มมากขึ้นไหม หลักการ
สำาคัญในวันนี้ก็คือ การทำาเมืองพิเศษต้องไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงภาษี เพราะประชาชนกลัวการข้ึนภาษี แต่การจัดสรรเงินภาษีอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ในกรณีของแม่สอด เนื่องจาก อบจ. ไม่มีอำานาจใน
เขตพื้นที่แม่สอด เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ที่ อบจ. ได้อาจจะต้องกลับมาที่
แม่สอด ซึ่งก็เป็นเงินกองเดิมแต่ข้ึนอยู่กับการคำานวณว่าจะคืนให้แม่สอด
เท่าไร รายได้อีกอย่างที่เมืองอาจได้เพิ่มขึ้นคือค่าธรรมเนียมที่เป็น User 
fee และ Service fee ต่างๆ บวกกับ matching fund จากรัฐบาล เช่น 
หากกระทรวงพาณชิยต้์องการทำาแม่สอดให้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษดว้ย ก็
จะตอ้งมาคยุกนัเรือ่ง matching fund นอกจากนี ้อาจมรีายไดเ้พิม่เตมิจาก
โครงการต่างๆ แต่สิ่งสำาคัญคือจะต้องไม่กระทบกับประชาชน

2. เมืองพิเศษ เก็บภาษีสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่
ตอบ: ถ้ามีกฎหมายใหญ่ที่กำาหนดภาษีตัวใหม่ แม่สอดก็รับเต็มๆ แต่
กฎหมายเมืองพิเศษแม่สอดไม่มีภาษีตัวใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่า
ธรรมเนียม กับภาษีเดิมที่อาจจัดแบ่งใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนคนต่างด้าว 3,900 บาท ถ้าแบ่งมา 900 บาท แล้วให้กระทรวง
สาธารณสุขไป 600 บาท เราก็ขอว่าโซนไหนมีแรงงานต่างด้าว ก็ควรให้
ท้องถิ่นสัก 500-600 บาท แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ ทั้งกระทรวงการคลังและ
กระทรวงแรงงานโยนกนัไปมา สำาหรบัเมอืงทีม่ปีระชากรแฝง ถา้จะจดัสรร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ควรไปลงที่จังหวัด แต่ควรลงที่พื้นที่ ซึ่งก็ fair ดี เพราะ
การบริโภคเกิดขึ้นที่นั้น แต่ทุกวันนี้เรายังติดปัญหา เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5% เป็นของ อบจ. แต่ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้จดทะเบียน VAT 
ท่ีจังหวัด อบจ. ระยองเคยรณรงค์ให้ผู้ประกอบการโรงงานจดทะเบียน 
VAT ที่จังหวัดระยอง ได้ภาษีเพิ่มขึ้นปีละ 100 กว่าล้านบาท แต่หากถามว่า 
กรมสรรพากรจะเอื้อให้จดทะเบียน VAT ผู้ประกอบการเองได้ไหม เขาก็
ต้องการเอื้ออำานวยให้ผู้ประกอบการสะดวก อยากจดที่ไหนเป็นสิทธิของ
ผู้ประกอบการ จึงยังเป็นเรื่องที่ไม่ไปด้วยกัน
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3. อปท. จะสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไรบ้าง
ตอบ: ถ้าใช้ Legal Approach ทำาได้ยาก แต่ถ้าใช้ Social Approach ก็พอ
ทำาได้ โดยทำาเป็น Social Contract ภายในกนัเอง การจดัการปา่ชมุชนเปน็ 
gray area ถ้าเอากฎหมายมาจับก็จะเป็นปัญหา ต้องไปเถียงกับกรมป่าไม้ 
แตก่อ็าจพัฒนาไปถึงข้ันมีนโยบายรฐับาลรองรบั เชน่ นโยบายโฉนดชมุชน 
ซึ่งเป็นการหาทางออกแบบยังไม่ถึงขั้นเป็นกฎหมาย 100%



ชุดคู่คิดมิตรแท้ อปท.
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โทรศัพท์ 0 5394 2552  โทรสาร 0 5394 2698
www.tuhpp.net

สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)
979 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 0500  โทรสาร 0 2298 0501 และ 0 2298 0499

www.thaihealth.or.th

การกระจายอำานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น:

ความสำาเร็จ และความท้าทาย

สมพร ใช้บางยาง
วุฒิสาร ตันไชย
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา




