คํากลาวปาฐกถาพิเศษโดยรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต ฉายแสง)
เรื่อง “การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนสุขของประชาชน”
ในพิธีมอบรางวัลสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เมื่อวันศุกรที่ 3 กันยายน 2547
ณ หองคอนแวนชั่นฮอลล โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพฯ
-------------------------เรียนทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ทานรองปลัดกระทรวง ทานอธิบดีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ทานผูตรวจราชการสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทานที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ทานนายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต. และทานผูมีเกียรติทุกทาน
ผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสมาพบปะกับทานทั้งหลาย และมอบรางวัลแกผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชนะการประกวดองคกรปครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจําป
2547 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 368 แหงที่ชนะการประกวดในครั้งนี้
รางวัลที่ทานไดรับคือขอพิสูจนและเครื่องยืนยันถึงความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี ตามแนวทางแหงพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตองขอขอบคุณคณะกรรมการ
และคณะทํางาน ที่ทําหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บริหารจัดการที่ดี
ที่ไดทุมเทเวลา ใชความพยายามในการที่จะรับฟง หาขอมูล และดวยความตั้งใจที่จะสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพ และมีความเขมแข็ง
ในการบริหารจัดการและพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและประเทศชาติ ในโอกาสนี้
ผูจัดงานในวันนี้ไดขอใหผมมากลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่องการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน ในฐานะที่ทานนายกฯ มอบหมายและในฐานะที่เปนประธานคณะกรรมการ
กระจายอํานาจฯ อยากจะพูดเรื่องตามหัวขอนี้โดยจะเชื่อมโยงถึงเรื่องที่กําลังดําเนินการกันอยูใ นการกระจาย
อํานาจ
ซึ่งคิดวาจะเปนประโยชนตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกตอไปดวย ในเรื่องการ
บริหารจัดการที่ดีที่เราไดจดั ใหมีการใหรางวัล ความจริงแลวเปนหัวใจที่สําคัญอยางหนึ่งของการกระจายอํานาจ
ในปจจุบนั การกระจายอํานาจในปจจุบนั ความจริงก็มยี ุทธศาสตรที่ชัดเจนแลวพอสมควร มีความคืบหนาใน
หลายดาน มีปญหาอีกหลายเรื่องที่ตองแกที่ตองมีการปรับปรุง เพื่อใหการกระจายอํานาจสามารถที่จะพัฒนา
ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการกระจายอํานาจที่รัฐธรรมนูญก็ดี กฎหมายรองรับก็ดีบัญญัติไว สงเสริมหรืออาจจะเรียกวาบังคับ
ใหมีการกระจายอํานาจ เจตนารมยของการกระจายอํานาจ ทั้งโดยรัฐธรรมนูญทั้งโดยกฎหมายและโดยหลัก
วิชาการก็คือ การที่จะทําใหเกิดการบริการประชาชน การบริการสาธารณะที่ตรงกับความตองการของประชาชน
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ใหมากขึน้ เพราะเปนทีย่ อมรับวาระบบราชการหรือการทํางานของรัฐบาลที่รวมศูนยอํานาจมีประโยชนในเรื่อง
ของความเปนเอกภาพ มีประโยชนในแงทาํ ใหทิศทางใหญๆ ของประเทศมีความชัดเจน การทํางานตางๆ มี
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งก็ไดทํามานาน การรวมศูนยอํานาจมานาน และเมื่อสังคมพัฒนาไปมีความซับซอนมากขึ้น
การบริการสาธารณะ การแกปญหาของประเทศไมสามารถจะตรงกับความตองการของประชาชนไดโดยอาศัย
ระบบราชการที่รวมศูนย จึงจําเปนตองมีการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจนี้ตอ งการใหการบริการตาง ๆ
การแกปญหาตาง ๆ ตรงกับความตองการของประชาชน นอกจากนั้นก็เปนเวที เปนสถานที่ฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรจํานวนมหาศาลในการที่จะมีความสามารถที่จะพัฒนาบานเมือง
รวมทั้งเปนพื้นฐานที่สําคัญของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันนีเ้ ปนความจริงเปนความรูทั่วไปอยูแลว
ในการจะแกปญ
 หาและพัฒนาบานเมืองโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดรบั การกระจายอํานาจ
ไปนั้น บรรทัดฐานที่สําคัญมากของเรื่องการกระจายอํานาจก็คือ ประชาชนไดรับการบริการ ไดรับการ
แกปญหาดีขึ้นกวาเดิมหรือไม ไมใชเราตองการกระจายอํานาจเพื่อใหมอี งคกรมาก ๆ แลวก็มีการเลือกตั้งกันใน
หลาย ๆ พันองคกร แลวก็ไดชื่อวาเปนประชาธิปไตย และก็ประสบความสําเร็จในการกระจายอํานาจแลว ที่
สําคัญคือประชาชนไดรับการบริการ ไดรับการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และตรงกับความตองการของ
ประชาชนหรือไม
ถากระจายอํานาจไปแลวและตอมาพบวาการบริการประชาชนแยลง เนือ่ งจากทํางาน
กันไมมีประสิทธิภาพ ไมตรงกับความตองการของประชาชน ถาไปถึงจุดนั้นเมื่อไหรก็คือความลมเหลวของการ
กระจายอํานาจ เพราะฉะนั้นการที่เราจัดใหมกี ารประกวดใหรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริการ
จัดการที่ดี ก็ดวยเหตุที่ตองการใหการกระจายอํานาจประสบความสําเร็จ คือ ตองการใหประชาชนไดรับการ
บริการ ไดรับการแกปญหาที่ดีขึ้นกวาเดิมในระบบที่บริหารจัดการโดยระบบราชการที่รวมศูนยมากจนเกินไป
ในการกระจายอํานาจทีว่ าตองการใหบริการประชาชนดีขึ้น ตองการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความตองการของประชาชนนัน้ ปญหาวาประชาชนตองการอะไร และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีหนาที่อะไร เราก็จะพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่มากขึน้ เรื่อย ๆ เพียงแตบางเรื่องยังอยูระหวาง
การถายโอนภารกิจ บางเรื่องก็ยังไมไดโอนแตวาก็จะตองโอนตอไป สวนประชาชนนั้นตองการบริการใน
ทุกๆ ดาน บางเรื่องก็เปนเรื่องของราชการ ประชาชนก็จะตองไปเรียกรองเอากับราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมภิ าค หรือรัฐบาล แตหลายๆ เรื่องประชาชนจะเรียกรองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น มักจะมีการ
พูดในลักษณะตําหนิหรือกลาวหาวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนใหญที่เปนคํากลาวหาคําตําหนิวามักจะ
สนใจแตทําถนนหนทางและก็ไมคอยทําอยางอื่น ซึ่งความจริงขอเท็จจริงก็อาจจะมีอยูบางสวน แตผมยังคิดวาคํา
ตําหนิหรือขอวิจารณคํากลาวหานี้ ขาดขอมูลหรือขาดความเขาใจความเปนมาของการแกปญหาบานเมืองทั้ง
ระบบคอนขางมาก
ความเขาใจในเรื่องขอมูลก็คือวา ภารกิจหลายอยางก็ยงั ไมไดโอนใหเกิดผลจริงๆทั้งๆที่มีแผนถายโอน
245 ภารกิจ เพราะวาถายโอนแลว 174 ภารกิจ ใน 174 นั้นก็อาจจะยังมีปญหาทัง้ ความเขาใจกฎระเบียบตาง ๆ

3

เงินที่จะใชพอหรือไมพอ
แตวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
รายไดนอย ก็เกือบจะเรียกวาเปนไปไมไดที่จะทําภารกิจเปนรอย ๆ อยางในเวลาสั้น ๆ หรือในปหนึ่งจะให
ทําเรื่องสําคัญ ๆ ทุกเรื่องเปนไปไมไดอกี แตเมื่อมองจากกระทรวงตาง ๆ หรือผูที่สนใจแตงานสวนกลาง
มักจะมองวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเงินไปแลวทําแตถนนหนทางไมทําเรื่องอื่น ๆ และโดยเฉพาะไม
ทําเรื่องที่กระทรวงนั้นรับผิดชอบ เชน กระทรวงทําน้ําบาดาลก็จะบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเห็นทํา
บอบาดาลหรือทําบอบาดาลนอยไป กระทรวงที่ทําถนน สะพาน ก็จะบอกวานีท่ องถิ่นไมทํา โอนไปแลวไม
เห็นทํา และกระทรวงไหนที่ดแู ลหนาที่ดานไหนก็จะบอกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําไมไมทํางานนัน้
ใหแก
ประชาชนใหครบถวนตามที่ประชาชนตองการ ซึ่งถาพูดอยางนีก้ ็คอื ขาดขอมูลวาก็เงินมันมีนิดเดียวที่เมื่อเทียบ
กับงานทั้งหมด กับอีกอยางหนึ่งคือขาดความเขาใจประวัติศาสตรหรือไมก็ลืมไปแลววาเมื่องานตางๆ เหลานี้
อยูกับราชการ อยูกับกระทรวง อยูกับกรมตาง ๆ ไมใชวากระทรวงหรือกรมสามารถบริการเรื่องสําคัญ ๆ
ใหประชาชนทุกเรื่องทุกปโดยไมมีเรื่องไหนที่ทําไมได
ผมเปนผูแทนราษฎรมาตั้งแตป 2529 ก็ 18 ปมาแลว มีประสบการณโดยตรง คือ เวลาชาวบานมาขอ
สะพานขามคลองในหมูบานรอ 15 ปบางทียังไมได ถนนในหมูบานรอเปน 10 ป ไมได บอบาดาลขอมาป
หนึ่ง 60-70 บอ ไปวิ่งขอตามกระทรวงไดมา 12 บอ นั่นถือวาเกงแลว รูจักกับรัฐมนตรีแลว ที่เหลือไมไดขุด
รอเปนสิบ ๆ ปทั้งนั้น เพราะฉะนัน้ เมือ่ โอนภารกิจมาแลวมาเขาใจวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําทุก
เรื่องที่สําคัญทั้งหมดที่ประชาชนตองการใหไดทุกปไปทุกเรื่องไป ซึ่งเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนมากและก็
นําไปสูความพยายามทีจ่ ะกําหนดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหตองไปทําเรือ่ งนั้นเรื่องนี้ เสร็จแลวพออุดหนุนไปก็
ใหไปทํากันเฉพาะบางองคกรอีก ก็ทําใหองคกรสวนใหญยิ่งไมมีเงินเพราะวาเงินไดไปตกกับบางภารกิจ เชน
ภารกิจดานทองเที่ยว ภารกิจดานถนนใหกบั องคกรฯ ไมกี่แหง องคกรฯ สวนใหญซึ่งไมมีเงินอยูแลวยิ่งไมมี
เงินยิ่งทํางานไมได อันนี้เกิดจากความเขาใจที่คลาดเคลื่อน แลวก็ขาดความรูความเขาใจในเรือ่ งการกระจาย
อํานาจก็จึงทําใหเรื่องตาง ๆ ยังสับสนอลเวงอยูใ นทุกวันนี้ ซึ่งจะตองมีการแกตอไป
คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ
ก็พยายามอยางเต็มที่ที่จะแกไขปญหาในเรื่องนี้ก็ตองยอมรับวา
ทานอานหนังสือพิมพวันนี้
บางฉบับก็จะเห็นเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจยังจะมีปญหาอยู
ตอไป แตวาที่ผมพูดมาในเรื่องนี้ก็เพื่อจะบอกวายังมีปญหาอยูในการทํางานหลายๆ อยาง เพราะขาดเงินบาง
เพราะยังไมโอนบาง แตขณะเดียวกันขอวิจารณที่บอกวาสนใจทําถนน สะพาน หรือบางอยางที่ถนัดเทานัน้
อันนี้ผมคิดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ควรที่จะรับฟงและควรมีการพัฒนากันอยางจริงจังก็คือ เมื่อเทียบ
กับในอดีตเงินก็มากขึ้น เมื่อเงินมากขึ้นจากเมื่อตอนผมทําเรื่องกระจายอํานาจการคลังเมื่อป 2540 เพิ่ง 7 ปมานี้
เอง ทองถิ่นมีรายไดทั้งหมดรวมกันประมาณ 7 หรือ 8 เปอรเซ็นตของรายไดรวมของรัฐบาล เดีย๋ วนี้ 20 กวา ก็
คือมีรายไดมากขึ้น ภารกิจก็มีมากขึ้น ถาจะบริหารจัดการที่ดีแลวจะแกปญหาของประชาชนไดอยางจริงจังก็คง
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จะตองหันมาใหความสนใจใหความสําคัญกับการทํางานในหลาย ๆ ดานมากขึ้น ซึ่งหลายทองถิ่นทําแลว
โดยเฉพาะทองถิ่นที่มารับรางวัลในวันนี้
ผมเชื่อวาหลายทองถิ่นทํางานที่หลากหลายมากกวาเรื่องทําถนน
หนทาง ขุดแลวกลบ กลบแลวขุดอะไรไมใชแบบนัน้
เรื่องที่จะตองมีการทํากันตอไปในเร็ว ๆ นี้ และคงจะมากขึ้น คือเรื่องการศึกษา การศึกษาขณะนี้ไดมี
การยกรางหลักเกณฑเกี่ยวกับการถายโอนสถานศึกษาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะจัดการศึกษาขึ้นใหม มีหลักเกณฑเจรจากันมานานแลว หลังสุดนี้ก็ไดขอสรุปแลว
ตามที่กระทรวงศึกษาฯ กับกรมสงเสริมฯ ก็ดีสํานักงานกระจายอํานาจฯ และคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ
หารือกันไดขอสรุปออกมาแลว โดยสรุปก็คือจะทําใหมหี ลักเกณฑที่ผอ นคลายมากขึน้ ทองถิ่นสามารถจัด
การศึกษาหรือรับโอนได เห็นไดชัดวามีความเปนไปไดแลวถาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความพรอม
เร็วๆ นี้ก็หวังวาจะประกาศออกมา เมื่อประกาศออกมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สนใจและมีศักยภาพไป
สมัครแลวรูสึกวาจะมีเวลา 90 วันหรือ 6 เดือนอะไรทํานองนี้ในการพิจารณา จะพยายามยนระยะเวลาลงมาให
สั้นหนอย เสร็จแลวก็จะมีการถายโอนบางแหง คือถายโอนพรอมๆ กันมากๆ ไมมีทางสําเร็จ แตวาถายโอน
บางแหงโดยความรวมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทานรัฐมนตรีก็บอกวาเห็นดวยเต็มที่ อยากจะใหมีการถาย
โอน บางสวน เมื่อโอนไปแลวงบประมาณไดมาจากไหน งบประมาณก็ตามไป งบประมาณอยูกระทรวงศึกษาก็
ตามไป ทองถิ่นก็ไมไดมีปญหาในเรื่องนี้ แตสําคัญวาตองมีการเตรียมการ แลวก็ตองมีแนวความคิดที่
ชัดเจนในเรื่องการ จัดการศึกษา ที่ผมอยากเสนอก็คือวา บริหารจัดการที่ดีในเรือ่ งการศึกษานีไ้ มควรจะ
หมายถึงวาตองจัดการศึกษาเหมือนกันทั้งหมดมีแบบฉบับอยางหนึ่งจัดโดยกรมสงเสริมฯ สมมุติอยางนี้แลวก็
คลาย ๆ กับกรมการปกครองในอดีตทํากับโรงเรียนเทศบาล กระจายอํานาจไมควรทําอยางนั้น มีหลักเกณฑวา
เด็กจะตองอานออกเขียนได เด็กสอบผานการทดสอบกลางหรือการทดสอบของกระทรวงศึกษาฯ เสร็จแลวจัด
ใหมันตางกัน
หลักของกระจายอํานาจ คือ สงเสริมความไมเหมือนไมใชสงเสริมวาตองเหมือนกัน และเดีย๋ วนี้ อบจ.
บาง เทศบาลบาง นายกเทศมนตรี นายก อบจ. หลายแหงรวมมือกับมหาวิทยาลัยแลว บางแหงไปรวมมือถึง
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ เขาทํากันอยางนี้แลว เพราะฉะนัน้ ตอไปถาตั้งโรงเรียนขึ้นมา เมืองไหนมี
คนจีนมากอยากเรียนภาษาจีนกลาง
เขาจะเปดสอนภาษาจีนกลางใหเขาสอนเลย
เมืองไหนเขาจะสอน
คอมพิวเตอรมาก ๆ เพราะมีคนไปทําคอมพิวเตอรกนั มากในเมืองเขา เชน ตอไปในอนาคตการทองเที่ยวการ
สงเสริม Home Stay มันจะทําใหผูคนจากประเทศอื่นมาอยูในบานเรา ถาเขาจะสอนภาษาตางประเทศเขาจะ
สอนคอมพิวเตอรมาก ๆ เขาจะสอนอาชีพบางอยางใหเขาสอน สงเสริมไปใหเต็มที่ เพียงแตวาออกมาแลวได
มาตรฐานนี้รัฐบาลคอยดูแล แตทองถิ่นจัดใหมนั หลากหลายกัน และก็พบวาหลายแหงมีศักยภาพมาก และถา
ใครจะทําโรงเรียนอนุบาลเปนตนไมตองคิดวาตองใหเหมือนกระทรวงศึกษาฯ จะสอนอะไรก็ตามไมตองให
เหมือนกระทรวงศึกษาฯ อยาไปเขาใจวาตองเหมือนกระทรวงศึกษาฯ
เพราะอะไร เราตองการความ
หลากหลายแตกตาง ความสอดลองกับทองถิ่นซึ่งเปนเจตนาของฝายการศึกษาดวย คือ พระราชบัญญัติ
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การศึกษาฯ เขาก็ตองการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับทองถิ่น แลวถาบอกวาถาไมเหมือนกระทรวงศึกษาแลว
เดี๋ยวการศึกษาจะดอยคุณภาพ ผมก็เคยใหขอมูลมาแลว สํานักงานวัดคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเขาเคยสํารวจ
มา ปรากฏวาการ จัดการศึกษา 3 ฝาย คือ กทม. เทศบาล แลวก็ราชการ เอกชน 2 – 3 ฝาย พบวาที่จดั การศึกษา
ไดมาตรฐานสูงสุดเปนอันดับ 1 คือ กทม. อันดับ 2 คือ กทม. บวกเทศบาล และอันดับ 3 คือการจัดการศึกษาโดย
เฉลี่ยทั่วประเทศ
ความหมายคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉลี่ยจัดการศึกษาไดดีกวาโรงเรียนของ
กระทรวงศึกษาโดยเฉลี่ย มันเปนอยางนัน้ ไปแลว แลวถาเรายังไปคิดวาตองจัดการศึกษาใหเหมือนกระทรวง
ศึกษาฯ ก็เปนความเขาใจที่ผิด แตไมไดหมายความวาโรงเรียนเทศบาลแหงหนึ่งไปเทียบกับโรงเรียนสวน
กุหลาบเตรียมอุดม คือ เฉลี่ย เอาคาเฉลี่ย อันนี้ก็เปนเรื่องที่ตองฝากใหชวยเตรียมในการที่จะจัดการศึกษา หรือ
ที่จัดการศึกษาอยูแลวก็จะตองเรงในการพัฒนาขีดความสามารถของผูจัดการศึกษา
เรื่องของการกระจายอํานาจ และก็มาพูดถึงประเด็นที่เริ่มตนของเราคือ การสงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการที่ดี เรื่องใหญมากของการกระจายอํานาจ นอกจากวาจะทําอะไร จะบริการประชาชนใหตรงความ
ตองการอยางไร แกปญหาความเขาใจในหลาย ๆ เรื่องในกระบวนการกระจายอํานาจซึ่งยังไมเขาใจกันอยูมาก
ที่เปนพี่เลี้ยงควรจะเปนพี่เลีย้ งก็ไมคอยเปนพี่เลี้ยง พอเห็นปญหาก็บอกวา เพราะฉะนัน้ อยาทําเลยเอาอํานาจ
กลับมาเถอะ ยังมีปญหาทํานองนี้ พอจะไปจัดเงินอุดหนุนก็มีปญหาอยางที่วา ไมเขาใจ ตองทําความเขาใจให
ทั้งระบบเขาใจ แตเรื่องใหญมากก็คือ ความมีประสิทธิภาพ การทํางานที่บริหารจัดการที่ดีที่ตรวจสอบได
เพราะทานอยาลืมวามีขอรองเรียนมีการตองสอบสวนกันเปนหลาย ๆ รอยกรณีทุกป องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมี 7,000 กวา 8,000 กวา ก็ตองมีปญ
 หามาก แตวาการมีปญหามากอยางนัน้ ก็ทําใหสังคมมองวาทําอะไร
กัน บางคนก็เลยบอกวานี่เปนการถายโอนกระจายการคอรรัปชั่นไปที่ทองถิ่น ซึ่งผมคิดวาการทีเ่ ปนขาวมากๆ
มันเปนเพราะวาสื่อปจจุบันเขาเขาถึง กับวาก็คงตองตรวจสอบติดตามกัน และที่สําคัญดีที่สุดคือ ไมตอง
เถียงกันวาใครคอรรัปชั่นมากกวาใครระบบราชการสวนกลาง สวนภูมภิ าค กับทองถิ่น
แตวาทองถิ่นตอง
เรงจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแลวก็สงเสริมใหมีการตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น แตวามันยังไมมี
กติกาออกมาอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
ที่วาใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นคืออยางไร อันนี้ก็จะพยายามไปจี้ใหในคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ชวยกันคิด
ก็ตองฝากกรม
สงเสริมฯ และสํานักงานกระจายอํานาจฯ ชวยกันคิดตอไปดวยอาจจะตองใหนกั วิชาการมาคิดที่วาใหประชาชน
มาตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นคืออยางไร
แตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น การอบรม การพัฒนาบุคลากร การสงบุคลากรไปหา
ความรู อันนีเ้ ปนเรื่องจําเปน แลวก็อยาทําเปนแบบฉบับเดียวกันกับราชการจนเกินไป ปญหามันคนละอยาง
ไมใชอบรมไปอบรมมาเลยพรอมจะกลายเปน เปลี่ยนนายกเทศมนตรีกลายเปนขาราชการไดเลย ไมตองการ
อยางนั้นนะ การศึกษาอบรมผมไปเชิญคณบดีบาง อาจารย นักวิชาการ รองอธิการบดีบาง มาหารือกันไป
2 รอบแลว โดยทางสถาบันพระปกเกลาชวยครั้งหนึ่ง สํานักงานกระจายอํานาจฯ ชวยอีกครั้งหนึ่ง ก็คิดวาจะ
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ระดมนักวิชาการและสรางนักวิชาการดานนี้ขึ้นมา และสรางหลักสูตรในสถาบันการศึกษา สรางหลักสูตรใน
สถาบันอยางสถาบันพระปกเกลาบาง อยางกรมสงเสริมฯ สํานักงานกระจายอํานาจฯ บาง คิดจะจัดหลักสูตร
การอบรมอยางไรตองพัฒนากันขึ้น อันนี้เปนเรื่องสําคัญมาก คนมันพัฒนากันไดทั้งนั้น นักการเมืองกวาจะ
มาถึงจุดที่พูดเรื่องนโยบายกันไดอยางปจจุบันก็ใชเวลาเปน 30 ป องคกรปกครองสวนทองถิ่นพัฒนาไดผมเชื่อวา
ตองใหเร็วกวานั้น
เพราะวาระบบขอมูลขาวสารปจจุบัน ความรูมันทันสมัย วิธีจัดการศึกษาก็ทนั สมัย
ขึ้น เพราะฉะนั้นอยากจะฝากแบบนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จะเชื่อมโยงไปอีกเรื่องหนึ่งเปนประเด็นสุดทายก็
คือ เรื่องที่จะตองเพิ่มการบริหารจัดการทีด่ ี
วันนี้ความจริงมีการมอบรางวัลเรื่องการจัดเก็บภาษีดว ย การเก็บภาษีขณะนี้รางพระราชบัญญัติที่ดินสิ่ง
ปลูกสรางฉบับใหมพิจารณาในชั้นกฤษฎีกาเสร็จแลว อันนี้ก็เหมือนกันชักเยอมานานมาก ผมหารือกับทาน
นายกรัฐมนตรีเมื่อเริ่มรัฐบาลนี้
อธิบายกราบเรียนทานวาเรื่องการทําใหภาษีที่ดินสิ่งปลูกสรางเปนภาษี
ทรัพยสิน มันจะเปนฐานภาษีใหกับทองถิ่นโดยเฉพาะเทศบาลกับ อบต. เพิ่มรายไดในอนาคต ในระยะแรก
อาจจะเพิ่มไมมากเพราะตองมีระยะทีไ่ มกระทบประชาชนมากเกินไป แตในอนาคตจะดีขึ้น ใหทองถิ่นเก็บภาษี
ในอัตราที่ตางกันได อันนี้ทานนายกฯ ก็เห็นดวยแตอยูในเพดานขางบนขางลาง เพดานบนกับพื้นขางลาง
ตามที่กฎหมายกําหนด ไสในจะตางกันไดตามแตแตละทองถิ่น เห็นชอบกันหมดแลว ทานนายกฯ บอกวาถา
นายกรัฐมนตรีซึ่งมีทรัพยสินมากและเห็นดวยแลวยังทําไมไดก็ไมรูจะทํากันเมื่อไหร
เพราะฉะนั้นใหไปทํา
ที่ผานมา 3 ปชักเยอกันไปชักเยอกันมาอยู พิจารณาแตละขั้นตอนนานมาก
ในที่สุดก็กระทรวงการคลังแจง
มาแลวเมื่อ 2 – 3 วันนี้เองวา ทําเสร็จแลวจะสงไปกรรมการประสานงานพรรครวมรัฐบาล ที่พูดอันนี้ขึ้นมาก็คือ
วา การเตรียมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดีในการเก็บภาษีเปนเรื่องที่ตองเตรียมแลว ถึงแมวา กระบวนการ
ทางกฎหมายจะตองใชเวลาอีกหลายเดือนก็ตาม แตควรจะตองเตรียมการไดแลว และตอไปจะทําใหทองถิ่น
ไมใชเปนองคกรที่อาศัยเงินอุดหนุนมากจนเกินไป ที่ตองอาศัยเงินอุดหนุนมาก เพราะวาเปอรเซ็นตที่กําหนดนั้น
20 เปอรเซ็นต 20 กวาเปอรเซ็นตอะไรก็ตาม คิดจากรายไดแลวภาษีมันนอย ก็เพราะวาคนบอกวา ทําไมทองถิ่น
มีรายไดนอยแตอยากจายมาก
ที่รายไดมันนอยก็เพราะวาระบบภาษีของประเทศไทยเขาทําไวอยางนั้นก็คอื
ทําใหเกือบทุกบาททุกสตางคเปนรายไดของราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค เพราะฉะนัน้ รายไดของทองถิ่นก็
นอย ในบางประเทศเขาบอกภาษีการคาใหเปนของทองถิ่นไปมันก็เปนของทองถิ่นไป ภาษีทรัพยสินเปนของ
ทองถิ่นมันก็เปนของทองถิ่น และในหลายประเทศรัฐบาลสวนกลางเก็บภาษีมาแค 50 เปอรเซ็นตของรายได
รวม อีกครึ่งหนึ่งอยูที่ทองถิ่นก็เพราะระบบเขาวางไวอยางนั้น ที่พูดเรื่องนี้ก็คอื วาตองการใหทานทั้งหลาย
ชวยกันเตรียมนะครับ ทานมาในวันนีไ้ มไดมากันครบแตวามาในสวนทั้งหมดเปนผูที่ไดรับรางวัล เปนผูที่มี
การบริหารจัดการที่ดีมีความเขาใจเรื่องการกระจายอํานาจคอนขางดี หรือเห็นปญหาเห็นศักยภาพ ก็อยากจะ
ฝากความคิดเห็นเหลานี้ใหไปชวยกันคิดตอ
ผมฝากไววา
การกระจายอํานาจจะพัฒนาไปไดมากนอยประสบความสําเร็จที่เราตองการหรือไม
ที่ประชาชนอยากเห็น ที่ประชาชนควรจะไดรับประโยชนหรือไม ไมสามารถอาศัยใครคนใดคนหนึ่ง ไม
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สามารถอาศัยวาถาทานอธิบดีเขาใจชวงนีก้ ็จะดี อาศัยสํานักงานกระจายอํานาจฯ ที่มีคนเขาใจมาทําก็ดี แลว
เลยฝากความหวังไวกับอธิบดี หรือผูชวย ผูตรวจราชการ หรือรองปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี หรือรองนายก
รัฐนตรี ที่ดแู ล ฝากไวอยางนี้ไมได การกระจายอํานาจทั้งโลกเปนเรื่องที่ประชาชนจะตองชวยกัน มาเสนอ
มาบอก วาตองกระจายอํานาจใหประชาชน ผมพูดนีจ้ ึงพูดเหมือนสวมหมวก 2 ใบ ใบหนึ่งคือเปนรองนายกฯ
และประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ อีกใบหนึ่งคือเปนประชาชนเองที่ตอสูทางการเมืองมาที่อยาก
เห็นบานเมืองเปลี่ยนแปลง มาถึงจุดหนึ่งก็ยังตองพูดกับประชาชนวาประชาชนตองชวยกันผลักดันก็คือองคกรฯ
ทั้งหลายทานตองไปหาพวกทั้งจากประชาชนในทองถิน่ จากนักวิชาการ จากผูที่รูผูที่สนใจผลักดันการกระจาย
อํานาจกันอยางจริงจัง การกระจายอํานาจจึงจะเกิดขึ้นและมีผลตอประชาชนอยางที่เราอยากเห็นกันจริงๆ และ
ก็ขอฝากวาการบริหารจัดการที่ดีและการเพิ่มประสิทธิภาพการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนหัวใจเปนเรื่องสําคัญหนึ่งในไมกเี่ รื่องของการกระจายอํานาจก็ฝากทุกทานไวดว ย
หวังวาความเห็นตางๆ นี้จะเปนประโยชนตอการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการกระจายอํานาจตอไป ขอขอบคุณครับ
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