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เวทีสะท้อนความคิดเห็น 
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บทนำ

สำนักส ันต ิว ิธ ีและธรรมาภิบาล และ

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ ่น สถาบัน

พระปกเกล้าร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดงานเวทีท้องถิ่น (Local Forum) ครั้งที่ 

1 ประจำป ี 2553 ภายใต ้ห ัวข ้อ “ท้องถิ่น  

ร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิตพี่น้องสามจังหวัด

ภาคใต้” ขึ้นเนื่องมาจากปัญหาความรุนแรงใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปะทุขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ที่ส่งผลกระทบต่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสสร้าง

ความบอบช้ำแก่สังคม และเศรษฐกิจ ในพื้นที่

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ 

สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม

และด้านวัฒนธรรม ที่สำคัญปัญหาความรุนแรง
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ก็ยังดำเนินต่อไปโดยไม่มีสัญญาณว่าจะยุติลงได้แต่อย่างใด แม้มีความ

พยายามที่จะกระจายอำนาจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน

โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ก็ตาม แต่ความพยายามดังกล่าวก็ยังไม่บรรลุผลสำเร็จได้ในทางปฏิบัติ 

โดยโครงการและกิจกรรมที่ดีที่สามารถยกระดับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่กลับถูกจัดสรรไปยังองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดอื่นๆ เพราะเห็นว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง

มีความรุนแรง หรือกล่าวอีกนัยหนึ ่งได้ว่าปัญหาความรุนแรงเป็น

อุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 

ดังนั้น การจัดเวทีในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีของการสะท้อนข้อจำกัดหรืออุปสรรคต่อปัญหาที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีนัย

สำคัญ และเปิดพื้นที่รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจากประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการที่จะ

เป็นกลไกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรจะต้องมีการปรับปรุง

พัฒนาอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นหน่วย

งานที่สำคัญใกล้ชิดกับประชาชนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงเพราะเชื่อว่าเมื่อประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันผลักดันและ

สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงแล้วจะ

สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคได้ 

การจัดเวทีครั ้งนี ้ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานและ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการถ่ายทอดมุมมองท่ีหลากหลาย 

ต่อประเด็นปัญหา โดยเริ่มจากนายอุดร ตันติสุนทร ในฐานะประธาน

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้นำเสนอแนวคิดและที่มาของ

การจัดงานเพื่อให้วิทยากรและผู้เข้าร่วมงานได้เห็นภาพรวมประเด็น

เรื ่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่มากขึ้น จากนั้นผู้แทนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลได้

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการทำงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และที ่ขาดไม่ได้คือผู ้แทนภาค

ประชาชนที่สะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขประเด็นเรื ่องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กำหนดการเวทีท้องถิ่นประจำปี2553ครั้งที่1

กำหนดการ รายละเอียด 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น. นำเสนอแนวคิดและที่มาของการจัดงานสัมมนา โดย 

  ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  

   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

   สถาบันพระปกเกล้า 

  ( นายอุดร ตันติสุนทร  

   ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

09.30-10.30 น. เวทีแห่งความคิดเห็น 

  U สะท้อนมุมมองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย  

  ( นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  

   (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี)  

  U สะท้อนมุมมองจากเทศบาล โดย  

  ( นายพงษ์ศักดิ์สยิ่งชนม์เจริญ  

   (นายกเทศมนตรีนครยะลา) 

  U สะท้อนมุมมองจากองค์การบริหารส่วนตำบล โดย 

  ( นายสมาน แตบาตูส  

   (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี) 

   ดำเนินรายการ โดย  

  ( นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง 

   นักวิชาการด้านสันติวิธี/อดีตคณะกรรมการอิสระ 

   เพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง          

10.45-12.00 น. เปิดเวทีแสดงความคิดจากวงสัมมนา  

  ( ดำเนินรายการ โดย  นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. เปิดเวทีแสดงความคิดจากวงสัมมนา (ต่อ) 

  ( ดำเนินรายการ โดย  นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง 

15.00-15.30 น. สรุปปิดการสัมมนาและรับประทานอาหารว่าง          

1. ป ัญหากา รทำ งานขององค ์ ก ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ

ชีว ิตในสามจังหว ัดภาคใต้ม ีอ ุปสรรคเร ื ่อง

ระเบียบ กฎเกณฑ์ คำสั ่งในการดำเนินงาน   

อันเนื่องมาจากการดำเนินการตามกฎระเบียบ

ของหน ่วยงานราชการส ่วนกลางและส ่วน

ภูมิภาคมากเกินไป ซึ่งปัญหาคุณภาพชีวิตของ

ประชานเป็นปัญหาที่ท้าทายและสะสมมานาน

จนถูกละเลยไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง หรือ

บางครั้งเป็นปัญหาที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น 

ดังนั ้น ควรปลดล็อคกฏระเบียบต่างๆ เพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปแก้

ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตได้มากขึ้น รวมทั้งเพิ่ม
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บทบาทและอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน

การดำเนินงานให้มากกว่าปัจจุบัน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนในการที่จะ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน และควรเป็นเรื่อง

ของคนในท้องถิ่นที่จะต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เนื่องจากท้องถิ่น

เข้าใจปัญหา รู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีใน

การปฏิบัติให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี หน่วยงานราชการและ

ภูมิภาคควรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การแก้ไขปัญหาและควรลดบทบาทการกำกับดูแลของส่วนกลางจะเป็น

หนทางหนึ ่งในการที ่จะทำให้การแก้ปัญหาของท้องถิ ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.  ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตยังคงขาดงบประมาณในการ

ดำเนินงาน งบประมาณในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตจะต้องได้รับ

การจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันและใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมี

ความพยายามในการจัดเก็บเองหรือได้รับการจัดสรรมาจากหลาย

หน่วยงานก็ตามแต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่

เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการจัดสรร  

งบประมาณให้เพียงพอ นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วยการกับ

การเร่งหางบประมาณ คือ การให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเรื่องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เข้าใจถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องสร้างความเข้าใจ 

สร้างความรู้ให้กับประชาชน 

3.  การขาดความชัดเจนในการกำหนดทิศทางของการกระจาย

อำนาจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ 

รวมทั้งการเมืองระดับชาติที ่มีลักษณะ Monopoly ทำให้การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนสามจังหวัดภาคใต้ไม่ได้รับการพัฒนาเทียบ

เท่ากับภาคอื่นๆ เพราะอำนาจของรัฐบาลกลางที่ไม่มีความจริงใจใน

การบริหารจัดการ ดังนั้น รัฐบาลควรเน้นเรื่องทิศทางของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ให้มีความชัดเจนและ

ดำเนินการด้วยความจริงใจ  

4.  เรื ่องกระบวนการมีส่วนร่วมที่ต้องปลูกฝังกระบวนการมี  

ส่วนร่วมในทุกขึ้นตอนในการดำเนินงาน รวมทั้งการส่งเสริมการทำวิจัย 

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้

อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และกระตุ้นให้ภาคประชาชนตรวจสอบการ

ทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งต้องสร้างจิตสำนึกของ

ความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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5.  ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดทักษะในการ

บริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ของการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ

แก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี

การศึกษาหาความรู้แก่ตนเองและบุคลากรในหน่วยงาน ที่สำคัญต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งขจัดปัญหาความขัดแย้งในองค์กรระหว่างฝ่าย

ข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำในพื้นที่  

6.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีข้อเสนอแนะ

ให้ยุบรวม (Amalgamation) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์

ของคนในท้องถิ่นและช่วยทำให้มีฐานทรัพยากรในการบริหารงานมาก

ขึ้น โดยอาจทำเป็นข้อเสนอจูงใจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นที ่จะดำเนินงานร่วมกันเป็น ”สหการ” พร้อมกำหนดเป็น

มาตรฐานในการให้บริการสาธารณะภายใต้ประโยชน์ของคนในท้องถิ่น

ร่วมกัน นอกจากนี้ การที ่ท้องถิ ่นยุบรวมกันจะเป็นการรวมพลังกัน  

ท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถ

เข้มแข็งได้หากยังอยู่ภายใต้การพึ่งพิงจากหน่วยงานส่วนกลาง ดังนั้น 

การยุบรวมจึงเป็นข้อเสนอที่สำคัญในการผนึกกำลังในการยกระดับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายอุดร ตันติสุนทร 

ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ทำไมเราถึงเกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าใน

ทุกวันนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุการณ์

ความไม่สงบเกิด วิธีการแก้ไขนั ้น ก็มีคนพูด

เสนอหลายความคิดเห็น เช่น บางท่านก็เสนอว่า

ขอให้รวมสามจังหวัดเป็นจังหวัดเดียวคือการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ บางท่านก็มีความเห็นว่าควรจะ

เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามจังหวัด ซึ่งการที่

จะทำให้บ้านเมืองไทยเป็นประชาธิปไตย 100% 

จำเป็นต้องมีองค์การบริหารส่วนตำบลวันนี ้  

ทั ่วประเทศไทยมีองค์การบริการส่วนตำบล 

เวทีสะท้อนความคิดเห็น
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5,770 กว่าแห่ง มีราษฎรที่อยู่ในองค์การบริการส่วนตำบล 37 ล้านคน 

ทุก 4 ปี เราจัดให้มีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาคน

หนึ่ง เลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ 2 คน และ

กำหนดหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลไว้ 31 อย่าง แต่ผมขอย่อเป็น 

8 อย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ หนึ่ง น้ำไหล สอง ไฟสว่าง สาม ทางดี 

สี ่ สิ ่งแวดล้อมดี ห้า ศึกษาดี หก อนามัยดี เจ็ด อาชีพดี และ แปด 

วัฒนธรรมดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคนจะต้องดำเนินการ   

8 อย่างนี้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ อันนี้คือฐานของประชาธิปไตย ตอน

นี้ประเทศไทยมีเทศบาล 2,006 เทศบาล รวมทั้งเทศบาลนคร เทศบาล

เมือง และเทศบาลตำบล มีประชากรที ่อยู ่ในเขตเทศบาล 19 ล้าน   

7 แสนกว่าคน กฎหมายเปิดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทุก 4 ปี 

คุณต้องเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 12 คน เทศบาลเมือง 18 คน 

เทศบาลนคร 24 คน ถามว่าเลือกไปทำไมก็เลือกไปทำหน้าที่แบบเดียว

กับองค์การบริหารส่วนตำบลเหมือนกัน หากทำไม่ครบถ้วนไม่ได้ 

ราษฎรก็ต้องไปต่อว่าหรือไปเรียกร้อง วันนี้สนามท้องถิ่นที่กำหนดขึ้นจะ

มี หนึ่ง กรุงเทพมหานคร สอง เทศบาล สาม องค์การบริการส่วนตำบล 

ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นท้องถิ่นระดับบนจะทำงานแข่งกับ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางที่ส่งปกครองจังหวัด

ต่างๆ แต่การปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดมีการย้ายเกือบจะทุกปี 

วันนี้ทางมูลนิธิฯ ก็เสนอให้อำนาจแก่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มากขึ้นในการที่จะพัฒนาจังหวัดของตน จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

จังหวัดนราธิวาส ให้มีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

แต่ละจังหวัด 3 จังหวัดก็ตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา คณะกรรมการชุดนี้ประกอบ

ไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้อาวุโสของจังหวัดนั้นๆ ประธานหอการค้า 

การพัฒนาเศรษฐกิจนี้มีงานอยู่ 3 อย่าง หนึ่ง งานส่งเสริมการเกษตร 

สอง งานส่งเสริมการอุตสาหกรรม สาม งานส่งเสริมพาณิชยกรรมและ

บริการ ส่วนงานพัฒนาสังคมมี 2 งาน คือ งานพัฒนาการศึกษา และ

งานพัฒนาการสาธารณสุข อย่างนี ้ผมคิดว่าเป็นทางที ่เราจะทำให้

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น ความจริงคุณภาพชีวิตของพี ่น้อง   

3 จังหวัดภาคใต้ คำว่ามีชีวิต คุณภาพชีวิตที ่ดี ผมว่ามีอยู ่ 3 อย่าง   

หนึ่ง อยู่ดี สอง กินดี สาม ปกติสุข คุณภาพชีวิตประกอบไปด้วย 3 องค์ 

หนึ่ง อยู่ดี มีบ้านที่พักอาศัย สอง กินดี มีอาหารกินอยู่ สาม เป็นปกติ

สุขต้องแก้ให้คนในท้องถิ่นเขารู้จักปกครองตนเอง และช่วยกันพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเอง  

นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง 

ผู้ดำเนินรายการ 

ขอความสันติสุขจงมีแก่ทุกท่าน วิธีการในช่วงเช้านี้เป็นการนำ

เสนอในมุมมองของข้าราชการจังหวัด ระดับเทศบาลนคร และก็ระดับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลงไปเพื่อจะได้เห็นเป้าหมายร่วมกัน ส่วนช่วง

บ่ายคงจะสะท้อนข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการกระจายอำนาจไปสู่การ

ปกครองท้องถิ่นที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ และเสนอแนวทางเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคใต้ได้อย่างไร 

เพราะฉะนั้นความต่อเนื่องนับจากนี้จึงขออนุญาตนำเสนอและสะท้อน

มุมมองเริ่มต้น คือ หนึ่ง คุณสมาน แตบาตู นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลเชิงคีรี ท่านที่สอง ท่านพงษ์ศักดิ์สยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรี

นครยะลา ท่านสุดท้าย คือ ท่านนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นี่คือ 3 ท่านที่จะมาช่วยนำเสนอเพื่อเรียก  

น้ำย่อยให้กับพวกเราทุกคนที่ได้ถกแถลงกัน ขออนุญาตท่านนายก

เศรษฐ์เป็นคนนำเสนอก่อนในมุมมองของการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ในโครงสร้างของการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าเป็น

อย่างไร ประสบปัญหาใดบ้าง  



1� ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

1�

นายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

อันที ่จร ิงในมุมมองประเด็นเร ื ่องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในสาม

จังหวัด หรือว่าในจังหวัดในเขตขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ถ้า

พูดถึงเรื ่องคุณภาพชีวิตของพี ่น้องประชาชน 

บทบาทของการเป็นผู ้นำท้องถิ ่น บทบาทของ

ผู้นำที่อยู่ในสังคม ในชุมชนที่สามารถจะรับรู้ถึง

ปัญหาได้เป็นอย่างดี แต่วันนี้ถือว่าเป็นการพูด

ในเรื่องของท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับพี่น้อง

ประชาชน เป็นความใกล้ชิดที ่แน่นแฟ้นเป็น

พิเศษโดยเฉพาะผู้บริหารหรือตัวแทนของพี่น้อง

ประชาชนที่อยู่ในสภาท้องถิ่นทุกระดับ ฉะนั้น 

ผมจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

ประชาชนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในระดับตำบล

หรือว่าระดับอำเภอหรือว่าระดับจังหวัดนั้นล้วน

มีคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ ้นหรือยังคงเดิม เราเอา

ข้อมูลนี้มาจากแหล่งใดที่จะมาพูดว่าคุณภาพ

ชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาพรวมยังไม่ดีขึ้น

กว่าเดิม อย่างเช่น ข้อมูลขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดซึ ่งเป็นข้อมูลที ่เราได้มาจากการ

สะท ้อนปัญหาต่างๆ ของพี ่น ้องประชาชน  

โดยการทำประชาคม โดยเริ่มต้นของการทำแผน

ของท้องถิ ่น ไม่ว่าจะเป็นระดับตำบลหรือว่า

ระด ับเทศบาล ซ ึ ่งเป ็นไปตามระเบ ียบของ

กระทรวงมหาดไทยในการจัดทำแผน จะต้องเชิญตัวแทนองค์กรพวกที่

อยู่ในชุมชน ถ้าเป็นข้างบนต้องเชิญตัวแทนทั้งหมดของหมู่บ้านมารับ

ฟังรูปแบบแผนแม่บทหรือแผนของชุมชน ในเขตเทศบาลก็ต้องเชิญ

ตัวแทนของชุมชนในเขตเทศบาล ในส่วนขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดต้องเชิญตัวแทนทั้งหมดทั้งจังหวัดไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของพี่น้อง

ประชาชน ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะมาทราบข้อมูลปัญหา

ต่างๆ เพื่อที่จะนำเสนอให้กับผู้ที่เขาคาดหวังนำมาแก้ไขปัญหา อันนี้  

ก็เป็นไปตามระเบียบอยู่แล้วที่เราจะต้องรับทราบข้อมูล  

นอกจากจะทำประชาคมก็อาจมาจากตัวแทนของสมาชิกสภา  

ที่เป็นตัวแทนของพี่น้องในเขตความรับผิดชอบของแต่ละเขตหรือว่าอาจ

มาจากตัวแทนพี่น้องโดยตรงมาถึงผู้บริหารท้องถิ่น อันนี้เป็นผลสะท้อน

ที่ออกมา ซึ่งจากการสรุปและประเมินปัญหาที่พี ่น้องประชาชนหรือ

หน่วยงานนำเสนอมา ในขั้นตอนของการทำแผนหรือทำประชาคมจะ

เกี่ยวข้องในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องรายได้ เรื่องสุขภาพ เรื่องการศึกษาเป็นสิ่งที่สะท้อนจาก  

ท้องถิ่นให้กับท้องถิ่น เพราะฉะนั้นที่พี่น้องกล้าสะท้อนออกมาก็คือว่า

เป็นการฝากความหวังให้กับผู้ที่ดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ของเขา โดยเฉพาะฝากความหวังให้กับผู้บริหารท้องถิ่นหรือฝากความ

หวังให้กับท้องถิ ่นในการที่จะคลี่คลายปัญหาของเขา ซึ ่งตรงนี ้เป็น

คำถามและเป็นปัญหาที่จะต้องมานั่งคิดในการแก้ปัญหา เพราะปัญหา

ที่พี ่น้องประชาชนได้สะท้อนออกมานั้นเป็นปัญหาที่เป็นจุดหนึ่งใน

ปัญหาใหญ่ บางครั้งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน เป็นปัญหาที่ไม่ได้รับ

การแก้ไขจากท้องถิ่น ปัญหาที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหาที่ขัดต่อ

ระเบียบในการที่จะเข้าไปดูแลของท้องถิ ่น เพราะฉะนั้นในองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั้นจะมีระเบียบปฏิบัติในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหา 

สำหรับส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบทั้ง
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จังหวัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของเทศบาลหรือว่าพื้นที่ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล เป็นพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด แต่ขั้นตอนการเข้าไปดูแลนั้นเป็นระเบียบขั้นตอนของการ

เข้าไปดูแลไม่ให้เกิดการทับซ้อนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะมีการประสาน

แผนกัน  

เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้นให้ตัวเองนั้น คือ มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวนั้นมีความมั่นคง

มากยิ่งขึ ้น ที่จำเป็นที่เขาพยายามจะดิ้นรนในการที่จะให้อยู่รอดใน

สังคม จะต้องดิ้นรนทำมาหากินในการที่จะให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในการที่

จะหารายได้มาเพื่อที่จะจุนเจือครอบครัว และก็ขอรายได้ที่จะสนับสนุน

และส่งเสริมให้ลูกหลานนั้นได้มีโอกาสเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น ไม่มี

สังคมใดที่ไม่พยายามหรือว่าผู้ปกครองใดไม่พยายามในการที่จะสร้าง

คุณภาพชีวิตของครอบครัวของตัวเองนั้นให้ดีขึ้น และก็ไม่มีในสังคม  

ที ่ไม่อยากที ่จะเห็นสังคมหรือว่าชุมชนเป็นสังคมมีความเข้มแข็ง   

มีคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ ้นกว่าเดิม เพราะฉะนั้น เป็น

คำถามที่จะต้องมาพูดกันว่าทำไมคุณภาพชีวิตถึงไม่ได้รับการพัฒนาให้

ดีข ึ ้น ไม่ว ่าจะเป็นเรื ่องระบบการศึกษา เรื ่องอาชีพ เรื ่องสุขภาพ

พลานามัยของพี่น้องประชาชน อันที่จริงแล้วก็ได้รับการพัฒนา แต่

ปัญหาที่เราได้รับมานั้นก็คือว่าเป็นปัญหาที่สะสมมาก ซึ่งมันไม่เกิด

ความสมดุล (Balance) ในการทำให้ผู ้ท ี ่ม ีอำนาจหรือว่าผู ้ที ่ม ีส่วน

เกี่ยวข้องที่จะคลี่คลายปัญหาตรงนั้นสามารถดำเนินการและพัฒนา

จากปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนให้หมดสิ้นไป 

ยกตัวอย่าง เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้ เพราะหนึ่ง

อาจติดขัดเรื่องระเบียบที่ไม่สามารถจะเปิดช่องให้ท้องถิ่นเข้าไปดำเนิน

การ และก็เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือว่าเป็นเจ้า

ภาพโดยตรงเข้ามาดำเนินการ ซึ่งอย่าลืมว่าเจ้าภาพเขาก็มีศักยภาพ   

มีขอบเขต เขาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการเข้าไปดำเนินการแก้

ปัญหาความเดือดร้อนหรือว่าความต้องการของชุมชนได้ เช่น ถ้าฝาก

ความหวังกับส่วนภูมิภาคที่จะเข้ามาแก้ปัญหา โดยเฉพาะคนที่จะมาแก้

ปัญหาในพื้นที่นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ ซึ่งส่วนภูมิภาคกับส่วน

ท้องถิ่นมีความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นจะรู้ปัญหานี้

ดี มีความใกล้ชิด และเป็นที่คาดหวังของชุมชน ซึ่งผู ้บริหารท้องถิ่น  

ก็ตระหนักดีอยู่แล้วว่าการที่มาทำหน้าที่รับผิดชอบท้องถิ่นทั้งหมดนั้น

เป็นหน้าที่ที่ถูกกำหนดมา ถ้าเป็นมุสลิมก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่พระผู้เป็น

เจ้าได้บัญญัติให้เรามาดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่  

ที่เราจะต้องดำเนินการ ตามบัญญัติความเป็นผู้นำจะต้องดำเนินการ

อย่างนั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมาดูที่ขอบเขตในเรื่องของอำนาจ เรื่องของ

ระเบียบต่างๆ ที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่อย่างตรง

จุดตามความต้องการของพี่น้องประชาชน 

และอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของท้องถิ่นในการที่จะเข้าไป

สร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ติดขัด คือ เรื่องงบประมาณ 

ภารกิจของท้องถิ่นทั้งหมดเป็นภารกิจที่ครอบคลุม 5-6 ด้านที่พี่น้อง

ประชาชนต้องการ แต่ถ้าเรามาพิจารณาเรื่องของคุณภาพชีวิตต้องใช้

งบประมาณเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ท้องถิ่นมีอยู่ใน

ขณะนี้ ซึ่งมีงบประมาณ 2 ด้าน คือ งบประมาณที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองกับ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาจากส่วนกลางก็ไม่เพียงพอ ถ้าเป็นท้องถิ่น

เล็กๆ ก็คือว่าเป็นท้องถิ ่นที ่มีงบประมาณจ่ายให้กับข้าราชการหรือ  

ผู้บริหารเท่านั้นเอง งบประมาณที่จะเข้าไปพัฒนาหรือว่าทำให้คุณภาพ

ชีวิตดีขึ้นนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ก็จะหวังให้งบประมาณได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง 

ฉะนั้นงบประมาณใช้อย่างจำกัดจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการ 

ทั้งๆ ที่คุณสมบัติของผู้บริหารหรือว่าสมาชิกเป็นคนที่รู้ถึงปัญหาดี และ
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ก็เป็นที่ฝากความหวังให้กับพี่น้องประชาชน ก็ไม่สามารถทำได้เพราะมี

งบประมาณไม่เพียงพอในการที่จะไปสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 

เพราะฉะนั้นการที ่ท้องถิ ่นมีขอบเขตจำกัดในเรื ่องงบประมาณและ

อำนาจหน้าที่จึงเป็นหน้าที่ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนั้นจะต้องรับผิด

ชอบในการดูแลโดยตรงเพราะจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งนั่นเอง อย่างไร

ก็ดี งบประมาณของส่วนภูมิภาคก็ไม่เพียงพอในเรื่องของบุคลากรที่จะ

มาดูแล ซึ่งอาจไม่เข้าใจเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

เช่น การแก้ปัญหาหรือการเข้าไปช่วยเหลือไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่

ควร กล่าวโดยสรุปแล้วปัญหาต่างๆ ที ่สะท้อนออกมาจากพี ่น ้อง

ประชาชนในระดับที ่อยากจะให้ต ัวเองมีค ุณภาพชีว ิตดีข ึ ้น และ

ครอบครัวนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนั้น โดยลำพังในส่วนของการ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ทำควบคู่กันไปโดยเฉพาะใน

เรื่องของการให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชน และก็การให้การสนับสนุน

ในเรื่องของงบประมาณ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของพี่น้อง

ประชาชน ดังนั ้น จุดจึงอยากสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและความ

ต้องการที่อยากจะสร้างคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นที่มี

ความใกล้ชิดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอบคุณครับ 

อาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ 

ผู้ดำเนินรายการ 

ขอบคุณท่านนายกเศรษฐ์ ผมตั้งคำถามแทนก่อน ผลสำเร็จเชิง

คุณภาพที่ผ่านมา ถ้าจะถามว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความรู้สึก

เข้าใจมากน้อยเพียงใด ประเด็นที่สอง ที่ท่านบอกว่าปัญหาสะสมมาก

เกินไปที่จะแก้ปัญหา ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจเต็ม (เพียง

ใดไม่ทราบ) หรือมีระเบียบที่เอื้อจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากเพียงใด 

ประเด็นที่สาม เรื่องงบประมาณถ้ามองว่าองค์การบริหารส่วนตำบล

เฉพาะจังหวัดปัตตานี มีประมาณ 2,000 ล้าน จะแก้ปัญหาปัตตานีได้

หรือไม่ 

นายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

ที่จริงแล้วการแก้ปัญหานั้น โดยเฉพาะงบประมาณหรือขอบเขต

ของระเบียบท้องถิ่น เราต้องมาทบทวนว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรามีอยู่ขณะ

นี้มากน้อยในระดับใด มีประสิทธิภาพหรือไม่กับงบประมาณ ซึ่งในส่วน

ของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น มีงบประมาณ

ประมาณ 200 กว่าล้านกับการที่เราได้รับทราบถึงปัญหาจากพี่น้อง

ประชาชนทุกอำเภอ ทุกระดับ ทุกอาชีพที่ได้รับเสียงสะท้อนออกมานั้น 

เราไม่สามารถยืนยันแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในการใช้งบประมาณ แต่เราก็

พยายามใช้งบประมาณที ่มีอยู ่ขณะนั ้นเข้าไปสร้างหรือเข้าไปแก้

คุณภาพชีวิตให้กับพี ่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ  

งบประมาณที่มีอยู่  
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ในส่วนของระเบียบอันนี้ก็เป็นอุปสรรคทั้งๆ ที่เรารู ้ว่านั ่นเป็น

ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าเราจะเข้าไปดูเอง หรือได้

รับข้อมูลจากตัวแทน จากสมาชิก หรือว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจ

สอบดู เพราะระเบียบนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมองในภาพ

รวม ยกตัวอย่างเช่น จะสร้างถนนสายหนึ่งจำเป็นที ่จะต้องกำหนด

ระเบียบออกมาให้สร้างซึ่งคาบเกี่ยว 2 ตำบล เราไม่สามารถที่จะไป

สร้างภายในตำบลได้แม้ว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่

อยากจะได้ถนนสายนี้ แม้ว่าเราได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลแล้วก็ตาม ซึ ่งหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบอกว่าไม่มี  

งบประมาณก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทำให้ปัญหาเหล่านี้ยังทับถมอยู่ 

ทำให้พี่น้องประชาชนต้องเดินทางไปหาอำเภอ เพราะว่างบประมาณจะ

มาทางนั้นด้วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานเขาจึงสามารถทำได้ แต่อย่าลืมว่า

หน่วยงานเหล่านั้นก็มีงบประมาณจำกัดเช่นกัน และอาจต้องกระจาย

งบประมาณไปยังพื ้นที ่ต่างๆ นี ่ก็เป็นปัญหาอยู่ ความจริงถ้าพูดถึง  

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบางงบประมาณที่เราเก็บไว้

ก็มี แต่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าติดขัดประเด็นนี้ ซึ่งตรงนี้

จะต้องมีการทบทวนในเรื่องของระเบียบในการเข้าไปแก้ปัญหาหรือว่า

ในการเข้าไปช่วยเหลือท้องถิ่นในทุกระดับว่าเราจะหาวิธีการในการที่

ปลดล็อคระเบียบต่างๆ ได้อย่างไรให้เขาสามารถที่จะดำเนินการได้  

ในประเด็นที ่สองเรื ่องความเป็นอิสระของท้องถิ ่นก็เป็นสิ ่งที ่

สำคัญอย่างยิ่งทำให้การแก้ปัญหานั้นต้องช้าไป และไม่เป็นไปตาม

ความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องประชาชน ผมยกตัวอย่างประเด็นแรกก็

คือว่างบประมาณเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการ

ดำเนินการนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไรซึ่ง

จำเป็นต้องยึดระเบียบคำสั่งของคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ที่

เราไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือท้องถิ่นระดับล่างที่เกินศักยภาพหรือ

เข้าไปดำเนินการโดยตรงได้ อันนี้ก็เป็นปัญหา แต่ก็ยังมีช่องว่างอยู่

เรื่อยๆ ในเรื่องของการกำกับดูแล อย่างไรก็ดี มิใช่ว่าจะไม่เปิดโอกาสใน

คำสั่งของคณะกรรมการ ต้องทำหนังสือเพื่อขอยกเว้นระเบียบต่างๆ 

เช่น ขอยกเว้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะกำกับดูแลอยู่ ในส่วน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องขอยกเว้นจากนายอำเภอที่กำกับ

ดูแลอยู่เช่นกัน อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ไม่เกิดความเป็นอิสระ

เพราะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเกิดความล่าช้า จนทำให้เกิด

ความเบื่อหน่ายกับท้องถิ่นของพี่น้องประชาชน แต่ในเรื่องของวิธีการ

ปฏิบัติมีพี่น้องประชาชนจำนวนน้อยมากที่จะทราบถึงวิธีการปฏิบัติใน

การบริหารจัดการของท้องถิ่น โดยสรุป คือ ปัญหาของพี่น้องประชาชน

นั ้นมีปัญหามาก ต้องการงบประมาณมากเช่นกันเราอาจจะเพิ ่ม  

งบประมาณตรงนั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื ่องการเพิ่มอำนาจ เพิ่ม

ความเป็นอิสระให้กับท้องถิ ่น แล้วลดบทบาทการกำกับดูแลของ  

ส่วนกลางลงอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งในการที่จะทำให้การแก้ปัญหาของ

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอ และบุคลากร

เพียงพอ โดยในเรื่องของการกระจายอำนาจอาจจะออกเป็นมติคณะ

รัฐมนตรีเรื ่องสามจังหวัดว่าให้มีการกระจายอำนาจได้อย่างเต็มที ่   

มีกิจกรรมใดบ้างที่ท้องถิ่นเห็นว่าท้องถิ่นสมควรที่จะทำเอง หรือว่าทำได้

ดีกว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาค เราก็ยกให้ระดับท้องถิ่นไปเพราะท้องถิ่นรู้

ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติให้กับ

พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี หากมีปัจจัยประกอบส่งเสริมเข้าไปให้กับ

ท้องถิ่นด้วยการยกระเบียบต่างๆ ทั้งหมดก็สามารถที่จะทำให้คุณภาพ

ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นกว่าเดิม 
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นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 

นายกเทศมนตรีนครยะลา จังหวัดยะลา 

ผมคิดว่าในแง่ของปัญหาเรื ่องคุณภาพ

ชีวิตที ่เกิดขึ ้น เราเองก็ต้องยอมรับว่าคนใน  

สามจังหวัดไม่ใช่เฉพาะพี ่น้องมุสลิมเท่านั ้น   

มีความรู ้สึกด้อยโอกาส ผมเองก็มีความรู ้สึก  

ด้อยโอกาสเช่นเดียวกัน แต่ผมอาจจะโชคดีกว่า

คนที่อื่นก็คือ ได้มีโอกาสรับการศึกษาที่ดี ซึ่งวัน

นี้พอมีโอกาสขึ้นมาเป็นผู้นำท้องถิ่น ผมคิดว่าเรา

คงจะต้องนำโอกาสที่ดีนั้นมาพัฒนาบ้านเมือง 

วันนี้ถ้าเราดูตัวเลข GDP ก็ดี ดูตัวเลขของการ

ศึกษาในพื ้นที ่ก ็ด ีจะอยู ่ในระดับท้ายๆ ของ

ประเทศ ทำไมถึงมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้น ส่วนหนึ่ง

เป็นเรื่องของการเมือง เพราะผมคิดว่าการเมือง

นั้นคงแยกไม่ออก เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มี

ความเกี่ยวพันกัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึง

อะไร วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดจะต้อง

นอกเหนือจากการบริหารที่ในเชิงประจักษ์แล้ว 

เพราะจะต้องมีเรื ่องของการบริหารในเชิงของ

ความรู้สึกเข้าไปด้วยในการเข้าไปแก้ปัญหา  

สิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกว่าการเมืองก็มีผล 

โดยเฉพาะการเมืองของบ้านเรานั้นค่อนข้างที่จะ

เป็น Monopoly ผมยังพูดกับเพื่อนหลายคนว่า

ภาคใต้อาจจะเป็นภาคที่จนที่สุดก็ได้ วันนี้สิ่งที่

เกิดขึ ้นในภาคใต้ ในภาพรวมแล้วเราไม่ได้รับ

การช่วยเหลือจากทางการเมืองมากนัก แต่ที่วัน

นี ้ เราโตขึ ้นมาได้ เพราะจากทรัพยากรอุดม

สมบูรณ์ที ่เรามี เราพัฒนาด้วยตัวของเราเอง 

ภาคการเมืองไม่จริงใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาใน

พื ้นที ่ ในขณะทางภาคอีสานหรือภาคเหนือ

การเมืองนั้นเป็นภาค Poly-market เป็นตลาดที่มี

การแข่งขันสมบูรณ์ นักการเมืองทุกคนจะต้องวิ่ง

เอาทรัพยากรเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะชนะใจพี่

น้องประชาชน สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในบ้านเรา 

เพราะฉะนั ้น ปัญหาที ่สั ่งสมมาก็คงเป็นเช่น

เดียวกัน  

ในส่วนที่สอง คือ เรื่องสภาพเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นทำให้กลายเป็นตัวเร่งที่ทำร้ายตัวมันเอง

ด้วย เช่น ในปี พ.ศ. 2545-2546 ผมมีโอกาสเชิญ

อาจารย์มาจัดติวเอนทรานซ์ให้กับเด็ก เขายัง

กลัวที่จะมาในพื้นที่ เพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่า

ด้วยสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องคล้ายๆ 

กับเป็นการทำลายตัวเอง และทำให้การได้รับ

การพัฒนายากขึ้นส่งผลคุณภาพชีวิตของเราอีก

ทางหนึ่ง 

ในส่วนที ่สาม ผมรู ้ส ึกว่าเร ื ่องของการ

กระจายอำนาจ ผมเองเป็นคณะกรรมการการ

กระจายอำนาจฯ ผมคิดว ่าท ิศทางของการ

กระจายอำนาจไม่ม ีความชัดเจน ผู ้บร ิหาร  

ท้องถิ่นลำบากมากในการบริหารงาน เมื่อสักครู่

“ภาพรวมแล้ว 
เราไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
จากทางการเมืองมากนัก  
แต่ที่วันนี้เราโตขึ้นมาได้  
เพราะจากทรัพยากร 
อุดมสมบูรณ์ที่เรามี  
เราพัฒนาด้วย 
ตัวของเราเอง  
ภาคการเมืองไม่จริงใจ 
ที่จะเข้ามาแก้ปัญหา 
ในพื้นที่” 



�� ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

��

ท่านอาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ บอกว่าเทศบาลนครยะลาคงไม่มีปัญหา

เรื ่องงบประมาณ ผมอยากเรียนว่าปีที ่แล้ว ปี 2552 หลังจากเราปิด  

งบประมาณ เราต่ำกว่าประมาณการ ปีนี ้ เง ินอุดหนุนทั ่วไปตาม

วัตถุประสงค์กับเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ลดลงไปถึง 92 ล้าน 

ผมกำลังบอกว่า ทิศทางของการกระจายอำนาจของรัฐบาลนั้นไม่มี

ความชัดเจน ผมยังมีความรู้สึกว่ารัฐบาลกลางเหมือนกับจะเอากลับไป

อีก โดยผ่านทางช่องงบประมาณ เพราะเงินจริงๆ ที่ลงมาที่เรา เงินส่วน

ที่หนึ่ง คือ ภาษีที่เราจัดเก็บเอง เงินส่วนที่สอง ภาษีที่รัฐจัดเก็บและแบ่ง

ให้เราเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินส่วนที่สาม คือ ภาษีที่รัฐจัดสรรให้ เงิน

ส่วนที่สี่ ก็คือ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนก็ยังแบ่งเป็นสามประเภท หนึ่งก็

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่ให้ตามอำนาจหน้าที่ที่ให้นายกไปใช้จ่ายในสิ่งที่

เป็นความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งเป็นเงินที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน 

ขอมา เราก็ให้ได้ วันนี้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ในภาพรวม

ของทั้งประเทศถูกปรับลดลงถึง 58% จาก 57,000 ล้านในปี 2552 เหลือ

เพียง 28,000 ล้าน ในขณะเดียวกัน ลดตรงนี้แล้วจะไปเพิ่มในหมวดใด

หรือไม่ หากไปเพิ่มเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะเห็นว่าเงินเฉพาะกิจ

เป็นครั้งคราว ซึ่งจะไปตัดทอนอำนาจหน้าที่ให้ไปเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 

500 บาท เรียนฟรีอีก 5 ปี เป็นสิ่งที่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบายของ

รัฐบาล แต่ไม่ได้เอาเงินใหม่มาให้ท้องถิ่น แต่ใช้เงินจากกระเป๋าของท้อง

ถิ่น และสร้างภาพว่ารัฐบาลให้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราในท้องถิ่น 

ดังนั้น เราจึงมีปัญหาในเรื่องงบประมาณสูงมาก ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ที่จะ

เกิดปัญหาในอนาคตต่อมา 

อันที่สอง เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ คำว่าทั ่วไป

กำหนดวัตถุประสงค์ที่ผมบอกว่ามีสามประเภท เงินอุดหนุนทั่วไปตาม

อำนาจหน้าที่ อุดหนุนทั่วไปแต่กำหนดวัตถุประสงค์ เช่น ให้จ่ายอาหาร

กลางวัน จ่ายเงินเดือนครู จ่ายเงินค่าบำรุงโรงเรียนกับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ผมกำลังมองทิศทางจะผลักดันเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งหมดกลับ

ให้ไปเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปไม่ใช่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ท้องถิ่นดำเนิน  

งบประมาณแบบนี้ทำให้กลายเป็น Messenger ที่คอยทำหน้าที่แจกให้

กับรัฐบาลแต่ไม่ได้ฝึกให้ผู ้นำท้องถิ ่นเป็นนักบริหาร ถ้ามาเป็นเงิน

อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินจะตกไปท้องถิ่น ถ้าเราบริหารดี 

พี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจ เงินเหลือก็ยังเป็นของท้องถิ่น แต่ถ้า

เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือก็ตกเป็นทางของแผ่นดิน วันนี้ท้อง

ถิ่นถูกผลักใช้เงินเฉพาะกิจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สิ่งที่เรากำลังจะไป

แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนั้นน้อยลงเรื่อยๆ ผมถือว่ามีความเป็นอิสระ

อยู่บ้างเมื่อเทียบกับประเทศรอบข้าง จุดแข็งของเรา คือ การที่วันนี้ทุก

คนหาตัวนายกท้องถิ่นได้ง่ายคงไม่เกินสามนาทีคงได้เบอร์โทรศัพท์   

คนสามารถเข้าถึงได้ เพราะเรามีความเป็นคนในพื้นที่ซึ ่งช่วยให้เรา

สามารถทำได้ แต่ปัญหาวันนี้ที่เกิดขึ้นในเรื่องของคุณภาพชีวิต ความ

จริงใจ ส่วนกลางจะมองว่าท้องถิ่นเป็นจำเลยไม่สามารถบริหารงานได้

ซึ่งเป็นการบั่นทอนการทำงานส่งผลกระทบต่อการบั่นทอนสภาพชีวิต

ของพี่น้องประชาชน  

ผมเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปี 2542 มาถึงวันนี้ 7-8 ปี ผมคิดว่าเรามี

พัฒนาการทางการเมืองดีขึ ้น แต่สิ่งหนึ่งของการพัฒนาการทางการ

เมืองที่ดีขึ้นก็ต้องบอกว่าเราในฐานะผู้นำท้องถิ่นที่พี่น้องประชาชนเลือก

เราเข้ามา ตัวผู้นำเองก็จะต้องสร้างประชาชนให้มีความเข้มแข็งขึ้นมา

ด้วย หลายคนที่เป็นผู้นำกลัวที่จะบอกความจริง หลายคนที่เป็นผู้นำนั้น

ไม่กล้าที่กล้าที่จะบอกหลายสิ่งหลายอย่างให้กับประชาชน แต่ ผมคิด

ว่าถ้าเรานำเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องราวทั้งหมดให้กับพี่น้องทราบ ผมคิดว่า  

นอกจากสิ่งที่เราได้สร้างองค์ความรู้แล้ว เรายิ่งทำงานสบายขึ้น วันนี้สิ่ง

ที่สำคัญต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน สร้างความตระหนัก สร้าง

ความรู้สึกเป็นเจ้าของของเขาให้เกิดขึ้นกับประชาชนให้มาก พวกเราที่
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นั่งอยู่ในที่นี้มีจุดประสงค์ที่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้นำด้วย 

และก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างความเข้าใจ สร้างความรู้ให้กับประชาชน 

โดยเฉพาะในฐานรากให้รับรู้กับเราด้วย เมื่อเขามีความรับรู้แล้ว ผมเชื่อ

ว่าเขาจะต้องช่วยกันทำงาน  

ส่วนเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในวันนี้ ผมเชื่อวันนี้

ทุกคนทำ เพราะแท้จริงแล้วคนเป็นนายกไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนที่จะรู้

ทุกเรื ่อง เพราะฉะนั้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ว่าการทำ

ประชาคมก็ดี การทำวิจัยต่างๆ ที่ต้องมารวบรวมมาเป็นเครื่องมือให้  

ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และตรงเป้านั้นจะ

เห็นได้ว่าวันนี้เรามีพัฒนาการแล้ว แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณา  

ที่ส่วนกลางด้วย หลายเรื่องจากส่วนกลางที่เป็นปัญหาภาคใต้ที่เกิดขึ้น

ก่อให้เกิดผลกระทบกับพวกเรา เช่น นโยบายหลายเรื่องที่มาใหม่ เช่น 

เบี้ยเสี่ยงภัยในวันนี้นั้นท้องถิ่นใช้เงินท้องถิ่นจ่ายเองตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 

จะนำเงินที่ไหนมาจ่าย หากใช้เงินของเทศบาลนครยะลาก็ไม่เพียงพอ 

เรื่องดังกล่าวสั่งมาจากส่วนกลาง สิ่งที่ท่านสั่งกลายมาเป็นการกระทบ

ต่อการบริหารของท้องถิ่น เพราะเราต้องเอาเงินงบประมาณของเรานั้น

ไปจัดให้ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลมาก มันคล้ายกับดักของมีด เป็นกับ

ดักของเงินบริการที่เกิดขึ้นในสามจังหวัด และก็มาส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของพวกเราในอนาคต ผมคิดว่าผมจะพยายามฟื้นคืนองค์กรใน

สามจังหวัด เราอาจจะต้องตั้งกรอบพิเศษของเราขึ้นมา ตั้งแต่เรื่องของ

การจัดสรรงบประมาณ เพราะเรามีภาระหน้าที่ที่ไม่เหมือนชาวบ้าน ผม

คิดว่าต้องมาช่วยกันพิจารณา พวกเรามาจากการเลือกตั้ง ความรับผิด

ก็คืออยู ่ที ่ประชาชน แต่บางหน่วยงานความรับผิดจะอยู ่ที ่เจ้านาย

เท่านั ้น ประชาชนวันนี ้มีการรับรู ้พอสมควร คนที่เป็นนายกจะต้อง

ทำงาน ผมดีใจที่ชาวบ้านมีการรับรู ้ แต่ต้องสร้างความเข้มแข็งเพื่อ  

ช่วยกันตรวจสอบ ขอบคุณครับ  

นายสมาน แตบาตู 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  

จังหวัดนราธิวาส 

ผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เชิงคีรี ถ้าเทียบกับเทศบาลนครยะลา ผมเป็น

นายก องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กตั้งมา

ประมาณ 10 ปี ซึ่งถ้าพูดถึงองค์การบริหารส่วน

ตำบลแท้จริงเราก็ยังมีปัญหาที่ภายในองค์กรอยู่

ด้วย ซึ ่งขอกล่าวถึงปัญหาที ่เป็นภายในของ

องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน  

สำหรับปัญหาแรก คือ เรื่องงบประมาณ 

ประสบการณ์ที่อยู่ในพื้นที่สอนให้รู้ว่าชุมชนใน

ชนบทจะมีงบประมาณมาจากหลายฝ่าย ทั้งงบ

ประมาณขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด 

องค ์การบร ิหารส ่ วนตำบล จาก ศอ .บต .   

งบประมาณจากหน่วยงานปกติของรัฐ เช่น   

งบประมาณจากประมง เกษตร พัฒนาชุมชน 

พัฒนาอำเภอ เมื่อหน่วยงานเหล่านี้เข้าไปจะให้

ชาวบ้านมาทำประชาคมเพื่อหาความต้องการ

ว่าต้องการอะไร ทีนี้การพูดคุยของชาวบ้านใน

หมู่บ้าน เป็นญาติ เป็นพี่น้องของเขากับพวกที่

เป็นข้าราชการ เขาเปรียบเสมือนเป็นเจ้าคน  

นายคน ทีนี้คนกลุ่มใดที่ชาวบ้านมีความกล้าที่

จะแสดงความเห็น กล้าที ่จะนำเสนอความ

ต้องการของเขาได้มากกว่า ซึ่งข้าราชการประจำ
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ส่วนภูมิภาคเวลาลงนโยบาย หรือการอนุมัติงบประมาณในพื้นที่ค่อน

ข้างจะไม่ได้บูรณาการ เพราะท้ายที่สุดทุกฝ่ายต่างก็มีเจตนาดีให้พี่น้อง

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วทำไมเราไม่บูรณาการ ทำไมเรา  

ไม่หาเจ้าภาพสักองค์กรเป็นเจ้าภาพใหญ่ อย่างเช่น ผมมีงบประมาณที่

จะลงไปตำบลนี้ พวกเราหน่วยราชการจะร่วมกันบูรณาการอย่างไร คุณ

มีงบประมารเท่าใดเพื่อให้พี่น้องสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ

ประกอบอาชีพได้ และสร้างความพยายามเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องไม่ใช่

ลงไปครั้งเดียว เอาลูกไก่ไปให้แล้วหายไปกับลูกไก่ ถ้าดำเนินการแบบนี้

จะไม่สามารถต่อยอดได้ อย่างไรก็ดี พวกเราทำไม่ได้เนื่องจากพูดวันนี้ 

พรุ่งนี้ก็ต่างคนต่างทำอยู่ดี ฉะนั้น ถ้าเราจะทำเรื่องคุณภาพชีวิตจำเป็น

ต้องมีการบูรณาการทุกฝ่ายในเขตพื้นที่นั้นๆ ให้ใครก็ได้เป็นเจ้าภาพ   

ซึ่งอย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวถึงไปแล้วว่าเราได้งบประมาณจำกัด

อยู่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นปีๆ หนึ่งไม่ถึง 20 ล้าน ปีนี้ผมได้ 

18 ล้าน หายไป 1.6 ล้าน ผมจะทำงานได้อย่างไร เพราะในงบประมาณ

ดังกล่าวจะมี 30% ที ่เป็นเงินเดือน ส่วนที ่เหลือจะเป็นงบพัฒนาที ่

วางแผนจะใช้ในการพัฒนา 7-8 ด้าน ผมจะมีเหลืองบประมาณเหลืออยู่

ประมาณ 70% ผมบอกว่าท่านน่าจะทำเป็นแผนประจำปี จังหวัดหนึ่ง

จะมีโครงการที่จะบูรณาการร่วมกันทั้งหมด อย่างไรก็ดี บางครั้งมีอยู่

หลายเรื ่องที ่ท้องถิ ่นขอแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ ผู ้กำกับที ่ดูแลองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องช่วยพวกเราด้วยเพื่อให้เราสามารถที่จะยืน

หยัดด้วยตัวเองได้ ซึ ่งปัจจุบันนี ้ทางจังหวัดนราธิวาสก็มอบให้ทาง

อำเภอเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล 

ปัญหาสำคัญในประการถัดมา คือ ปัญหาเรื่องอำนาจของ

รัฐบาลกลางที่ไม่มีความจริงใจในการให้อำนาจในการบริหาร

จัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะปัญหาขั้นตอนใน

การปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้

มากกว่าหน่วยงานอื ่นได้มากกว่า เพราะว่า

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนใหญ่จะ

อยู ่ในพื ้นที ่ตลอด นายกส่วนใหญ่อยู ่ในพื ้นที ่

เกือบ 24 ชั่วโมง ยกเว้นบางคน อย่างเช่น อย่าง

พื้นที่เราเป็นพื้นที่พิเศษ นายกบางคนก็จะมีสิทธิ

พิเศษ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ผมยืนยันว่านายก

องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถที่จะไปหาได้ 

นายกที่มีภารกิจส่วนตัวด้วยก็อาจจะมีเวลาส่วน

หนึ่งไปทำงานเป็นส่วนตัวเองบ้าง เพราะฉะนั้น

การรับทราบปัญหา นอกจากจะจัดออกมาใน

การทำแผนของประชาคม นายกท้องถิ่นยังลงไป

รับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน มีปัญหาอะไร

เราพูดคุยกัน เนื ่องจากนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ เพราะฉะนั้น

เมื่ออำนาจหน้าที่ท้องถิ่นมีน้อย เมื่อทราบว่ามี

ข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ดังนั้น การที่จะไป

แก้ไขปัญหาเร่งด่วนในทันทีทันใดก็ไม่สามารถ

จะทำได้ ประเด ็นที ่ เป ็นปัญหาเก ิดข ึ ้นและ  

ไม่สามารถจะไปตอบได้นั ้นส่วนหนึ่งก็มาจาก  

ผู้บริหารด้วยว่าจะสามารถบริหารงานได้หรือไม่ 

ดังนั้น นายกต้องพยายามศึกษาหาความรู้ โดย

ใช้งบประมาณที่มีอยู่พัฒนาบุคลากรของเราเอง 

เพราะนายกที่มีวิสัยทัศน์สามารถที่จะออกไป

ต่อสู้กับหน่วยงานข้างเคียงหรือไปต่อกรกับเขา

ในเรื ่องความคิด เรื ่องวิธีการทำงานได้ อีกทั้ง

หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เราจะต้องยอมรับในตัว

ของผู้บริหารด้วย 

“ดังนั้น การที่จะไปแก้ไข 
ปัญหาเร่งด่วนในทันที 
ทันใดก็ไม่สามารถจะ 
ทำได้ ประเด็นที่เป็น 
ปัญหาเกิดขึ้นและ 
ไม่สามารถจะไปตอบ 
ได้นั้นส่วนหนึ่งก็มาจาก 
ผู้บริหารด้วยว่าจะ 
สามารถบริหารงาน 
ได้หรือไม่ ดังนั้น  
นายกต้องพยายามศึกษา 
หาความรู้ โดยใช้ 
งบประมาณที่มีอยู่ 
พัฒนาบุคลากร 
ของเราเอง เพราะ 
นายกที่มีวิสัยทัศน์ 
สามารถที่จะออกไปต่อสู้ 
กับหน่วยงานข้างเคียง 
หรือไปต่อกรกับเขา 
ในเรื่องความคิด  
เรื่องวิธีการทำงานได้  
อีกทั้งหน่วยงานต่างๆ  
ในพื้นที่เราจะต้องยอมรับ 
ในตัวของผู้บริหารด้วย” 
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ปัญหาที่สองที่เป็นอยู่จริงๆ คือ เรื่องปัญหาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนตำบลที่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง ทีนี้สังคมเมืองกับ

สังคมชนบทมีความแตกต่างกันมาก สังคมเมืองจะใช้โครงสร้างสังคม

ลักษณะหนึ่ง ในขณะที่สังคมชนบท โครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นระบบ

เครือญาติ ทุกวันนี้เครือญาติจะเป็นระบบอุปถัมภ์ คนที่เป็นนายก ส่วน

หนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีญาติมาก เรามักไม่ได้พิจารณาคุณสมบัติเรื่อง

การศึกษา อาชีพ เพราะฉะนั้นที่มาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

จะแตกต่างจากนายกเมือง นายกนคร เมื่อเป็นเช่นนี้ นายกบางคนมี

ความสามารถจริงทุกท่านมีความสามารถอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้นท่านก็คงไม่

ได้รับเลือกตั้งเข้ามา แต่ว่าโดยส่วนใหญ่จะขาดความรู้ในระบบทำให้

การบริหารงานในหลายเรื ่อง เช่น การตีความตัวบทกฎหมาย การ

ตีความระเบียบ การใช้ดุลยพินิจ วินิจฉัย ค่อนข้างจะมีปัญหา จะเห็น

ได้ว่าทุกวันนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพยายามส่งเสริมให้  

ผู้บริหารมีการศึกษามากขึ้น เช่น เรียนฟรี ป.ตรี ป.โท ผมคิดว่าเป็นแนว

โน้มที่ดี ในอนาคตน่าที่จะทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น  

ปัญหาที่สาม คือ เรื ่องเจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่มีปัญหาระหว่าง

ฝ่ายผู้บริหารกับฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้น บางครั้งบทบาทที่เกิดขึ้นไป

เล่นบทบาทเป็นกองหลัง จะไปทำประตู ในบางโอกาสเราทำได้ แต่ว่า

ถ้าเราทำพลาดคนอื่นมายิงประตูเรา คนที่เป็นกองหลังก็โดนด่า ใน

ลักษณะเดียวกัน คนที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลเองคนที่ทำหน้าที่

บริหาร คือ นายก คนที่ทำหน้าที่รับนโยบายไป คนปฏิบัติงานประจำ

เป็นฝ่ายปฏิบัติร ับไป รับช่วงไป หัวหน้า รองจากนายก ปลัด เป็น  

ผู้บริหารมีหน้าที่บังคับบัญชาลงไปรองจากผู้บริหาร เพราะฉะนั้น เมื่อ

สองฝ่ายนี้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ก็จะเกิดปัญหา โดยเฉพาะเรื่อง

การโยกย้าย เช่น หากจะโยกย้ายไปที่ใหม่ก็ไม่มีที่จะไป แต่ที่เก่าอยาก

ให้ไป แต่ไม่รู ้จะโยกย้ายไปไหน ผมได้ข่าวว่าทาง ก.กลางพยายาม

ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ซึ่งจะทำให้การบริหารงานดีขึ้น ผมคิดว่านี้

คือปัญหาที่ผ่านมา เนื่องจากเราไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ คือ 

ไม่สามารถจะทำคุณภาพชีวิตให้พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ได้เต็มที่ เราจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย ปรับปรุงฝ่ายผู้บริหาร และ

การดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ  

พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม  

ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต ้

สวัสดีท่านผู้เกียรติที ่เราฟังมาทั้งสามท่านล้วนมีปัญหาเรื ่อง  

งบประมาณทั้งสิ ้น หากย้อนไปพิจารณาถึงการเกิดขึ ้นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาของรัฐอย่าง

หนึ่งที่จะให้แนวคิดในเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และอำนาจ

การปกครองส่วนภูมิภาคจะต้องหายไป ทำให้หันมาสนใจเรื่องท้องถิ่น

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ แต่ถ้าเราฟังในพื้นที่ตำบลหนึ่งมีการแข่งขันเป็น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3 คน คนที่หนึ่ง นาย ก ใช้เงิน 7 ล้าน

บาทในการหาเสียง คนที่สอง ใช้เงิน 5 ล้าน คนที่สาม ใช้ไปแค่ 3 ล้าน

บาท เพื่อเป็นนายก ปรากฏคนแรกใช้เงิน 7 ล้าน ไม่ได้เป็นกลับสอบตก 

เพราะเงิน 7 ล้านถูกแจกจ่ายไปหัวคะแนน ส่วนคนที ่สองมีความ

สามารถ รู้จักการบริหารจัดการ เป็นนายกได้ และสำหรับคนสุดท้าย  

ไม่ได้เป็น ทำให้ตั้งคำถามว่าทำไมการเป็นนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล จึงใช้เงินเป็นล้าน แสดงว่ามีอะไรอยู ่ซ่อนเร้นภายใน เพราะ

ฉะนั้น ถ้าเราพิจารณาถึงการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วน

ตำบลก็ดี ส่วนจังหวัดก็ดี หากมีงบประมาณ 100 บาทลงมาใช้เป็น  

งบประจำ อันได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าเดินรถ ค่าผ่อนรถ 

ค่าซื้อรถ อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงานของมากถึง 70% ของงบประจำ   

ที ่ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนไปแล้ว 70 เหลืออีก 30 เขาพินิจ
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พิเคราะห์ออกมาว่า เงิน 30 บาท จากที่เหลืองบประมาณทั้งหมดถึงจะ

เป็นงบพัฒนา แต่ทราบหรือไม่ว่าเงินดังกล่าวเป็นของผู้รับเหมาสัก 70 

กลายเป็นของบริการสัก 30 สรุปว่า 100 ล้าน จะได้ชาวบ้านเพียงไม่มี

ถึง 25 บาท แต่ทุกคนก็อยากจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

อันนี้จะเป็นคำตอบให้กับพวกเรา  

นายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

ข้อเท็จจริงเรื่องของรายจ่ายประจำ 70% คือ รายจ่ายประจำรวม

ไปถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ารถ ค่าน้ำมันของ

บุคลากรไม่ถึง 70% อันนี้เป็นระเบียบปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการที่จะใช้

จ่าย 70% นั้น หน่วยงานจะต้องมีเหตุผลประกอบในการใช้จ่าย ดังนั้น 

งบประมาณทั้งหมดประจำปีของท้องถิ่นเรื่องรายจ่ายประจำสามารถ

จ่ายไม่เกิน 60% ในส่วนของการได้มาของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเรื่องหนึ่ง

ที่เป็นมุมมองของแต่ละท่าน บางแห่งบางสังคมที่มีการศึกษา หรือมี

ความรู้ในเรื่องของระบบประชาธิปไตยอาจจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง   

ในการดูแลปกครองผู ้ใต้บังคับบัญชา หากอยากจะได้ผู ้บริหารที ่มี

คุณภาพจริงๆ อาจจะต้องใช้งบประมาณมากเพราะมีรายจ่ายในการหา

เสียง แต่ถ ้าสมมติว ่าในสังคมที ่พ ี ่น ้องประชาชนไม่ม ีการศึกษา   

โดยเฉพาะไม่มีความรู ้เรื ่องระบอบประชาธิปไตย หรืออาจจะไม่ได้

ตระหนักถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนหรือว่าคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้น

หรือว่าในพื้นที่นั้นจะต้องมีการใช้จ่ายหรือว่าการแข่งขันมีสูงก็จะมีการ

จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก แต่ผมเชื่อว่า ถ้าในสังคมนั้นได้รับการดูแล โดย

เฉพาะผู้นำมีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา โดยคำนึงถึง

บทบาทหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ก็จะให้ความรู้กับ

ประชาชน โดยเฉพาะในเรื ่องของการเลือกตั ้ง เราก็จะได้ผู ้นำที ่มี

คุณภาพ โดยไม่คำนึงถึงในเรื่องของการแจกเงิน เพราะว่าเข้าใจในเรื่อง

ของบทบาท และผู้นำคงจะทำการศึกษาและตระหนักถึงบทบาทความ

รับผิดชอบในประเด็นนี้และไม่คิดที่จะซื้อเสียง  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี 

ในประเด็นตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หมดเงินไป   

4-5 ล้าน บางทีก็ไม่จริงเสมอไป เนื่องจากเป็นเรื่องของการเมืองที่เกิด

ความแตกแยกขัดแย้งในพื้นที่ ตัวผมเองไม่ได้ใช้เงินมากมายขนาดนั้น 

แต่ว่าคู่ต่อสู้ก็ไปบอกไปกล่าวหาว่าใช้เงินมากไปขนาดนั้น ทำให้ความ

ศรัทธาของพี่น้องประชาชนหายไป เช่น หน่วยงานองค์กรภาครัฐมองว่า

นักการเมืองที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีการซื้อเสียง 

ซึ่งในข้อเท็จจริงไม่ใช่ เพราะว่าการซื้อเสียงไม่ใช่ตัวชี้วัด แต่เป็นวิธีการ

ของสังคมท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมดังกล่าว กล่าวคือ ผู้ที่จะมาสมัครรับ

เลือกตั้งทางการเมือง ส่วนมากจะคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนทำให้ต้อง

มีการเลี้ยงข้าว มีวัฒนธรรมตรงนี้อยู่แล้ว ตรงนี้ส่วนกลางได้ทำความ

เข้าใจหรือไม่ว่าพวกเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่ได้อยู่ตัวใครตัวมัน

เพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวมลายูในสามจังหวัดทางภาคใต้ตรงนี้ 

ประเด็นนี้ก็มีการพิจารณาว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่ถูกเปิดเผยออก

มาว่าใช้เงินในการเลี้ยงพรรคพวก แต่ที่จริงเป็นสถานะของการเป็นมิตร

มากกว่า แต่ไม่ได้ไปโกงกิน ซึ ่งคู ่ต่อสู ้หยิบยกเรื ่องดังกล่าวมาเป็น

ประเด็นว่าเป็นการซื้อเสียง ที่จริงในเมื่อเราเป็นประชาชนที่ต้องการมี

คุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น ส่วนกลางที ่เป็นข้าราชการมีความจริงใจกับ

ประชาชนหรือไม่ ถ้าบอกว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้ง

มอบหมายให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ แต่ในขณะเดียวกันคุณก็บอก

ว่าประชาชนตัดสินใจไม่เป็น ซึ่งจริงๆ ขัดแย้งกับหลักของประชาธิปไตย 

ทุกคนก็คือประชาชนคนไทยเหมือนกัน แต่ว่าเป็นผลผลิตของสังคมนี้

เองที่ให้มีวัฒนธรรมดังกล่าว 
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นายอุดร ตันติสุนทร 

ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ผมอยากจะให้ท่านคิดว่าประเทศไทยที่มีระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยนั้นแท้ที ่จริงเป็นอย่างไร รัฐบาลกลางมีความ

เข้าใจผิดว่าเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศไทยให้ประชาชน 

63ล้านคน เลือก ส.ส. ขึ้นมา 480 คน แล้ว ส.ส.เหล่านั้นก็ไปเลือกนายก

รัฐมนตรีขึ้นมาคนหนึ่ง นายกรัฐมนตรีนี้เมื่อได้รับเลือกแล้วก็ไปเอาพรรค

พวกมาอีก 35 คนเพื่อมาบริหารประเทศ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่แต่เป็น

เพียงประชาธิปไตยครึ่งเดียว เพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมใดๆ วันนี้ 

เรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นมาแล้ว 5 ท้องถิ่น ท้องถิ่นแบบ

พิเศษ คือ กทม. เมืองพัทยา ในทุก 4 ปี เราให้มีเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดกรุงเทพฯ แล้วเลือกสมาชิกสภากรุงเทพฯ 60 คน ดูแลทุกข์สุข

ของราษฎร 7 ล้านคน ตามทะเบียนบ้านให้เขาอยู่ดีกินดี เป็นปกติสุข

ตามหน้าที่ 8 อย่างเป็นหลัก ส่วนคนอยู่นอกกรุงเทพฯ อีก 75 จังหวัด 

ในแต่ละจังหวัดเราก็มีการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือก

นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละท้องถิ่นซึ่ง

เป็นองค์กรท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด รู้ปัญหาของชาวบ้านว่า

มีอะไรบ้าง ด้วยเหตุนี้ ผมคิดว่าแนวทางที่จะแก้ไขนี้ ก่อนอื่นเราก็ต้อง

ทราบก่อนว่าเราจะให้ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไร  

หนึ่ง ประชาธิปไตยเราต้องยอมรับเสียก่อน สอง เราไม่ควรให้

อำนาจอยู่ที่รัฐบาลกลางอย่างเดียว เราต้องมีรัฐบาลท้องถิ่นด้วย ซึ่งวัน

นี้เราจะต้องมาคุยด้วยว่าปัญหาของภาคใต้ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้น

เพราะรัฐบาลแก้ไม่เป็น เราอยากจะให้ท้องถิ่นแก้ เพราะว่าท้องถิ่น

เข้าใจปัญหาของท้องถิ่นเองเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเรื่องปากท้องของ

ประชาชนที่อยู่ใกล้กับผู้บริหารท้องถิ่น เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้

ความสำคัญกับผู้บริหารท้องถิ่น แต่วันนี้รัฐบาล

กลางยังเข้าใจผิด ยังเอาอำนาจภูมิภาคไว้อยู่

โดยไม่ให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นดูแล

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ฉะนั้นการ

แก้ไขปัญหาภาคใต้ดำเนินการผิดพลาด อย่างไร

ก็ตาม วันนี้ราษฎรทั่วประเทศไทยให้ความไว้ใจ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะมีการ

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 75 จังหวัด การพัฒนา

เศรษฐกิจ หมายความว่า ท้องถิ่นเป็นผู้วางแผน

ทำ ส่งเสริมการพาณิชย์การท่องเที่ยว พัฒนา

ทางด้านสังคมและการศึกษา แล้วให้นายก

เทศมนตรีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไป

ปฏิบัติ ซึ ่งผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจใน

เรื่องนี้ให้ชัดเจน ในภาระหน้าที่ของท้องถิ่นเขา

ทำอะไรบ้าง ดังนั ้น เราต้องช่วยกันเผยแพร่

ความคิดของท้องถิ่น ไม่ใช่ของรัฐบาลกลางซึ่ง

เราจะเห็นว่าการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมอบหมายให้นายอำเภอเป็นคนกำกับ

ดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล 

สำหร ับผู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดน ั ้นกำก ับดูแล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร เพราะว่าท้องถิ่นเหล่านี้ต้องใช้เงิน

จากรัฐบาลกลางอยู่ รัฐบาลกลางก็ส่งผู้ว่าฯ มา

เป็นตัวแทน มากำกับดูแลว่าใช้งบประมาณผิด

หรือไม่ ซึ่งเขามีหน้าที่ตรงนี้เท่านั้น ส่วนท้องถิ่น

วันนี ้เรามีหน้าที ่อย่างเดียว คือ ต้องช่วยกัน

พัฒนาท้องถิ่นของเราให้นายกปฏิบัติตามหน้าที่

อย่างครบถ้วน  

“วันนี้ 
เราต้องให้ความสำคัญ 
กับผู้บริหารท้องถิ่น  
แต่วันนี้รัฐบาลกลาง 
ยังเข้าใจผิด  
ยังเอาอำนาจภูมิภาค 
ไว้อยู่โดยไม่ให้ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดูแล 
คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนในพื้นที่  
ฉะนั้นการแก้ไขปัญหา 
ภาคใต้ดำเนินการ 
ผิดพลาด” 



�4 ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

�5

พล.ต.ต.จำรูญ เด่นอุดม  

ประธานมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามภาคใต ้

องค์กรภาคประชาสังคม 23 องค์กรในพื้นที่จากภาคใต้และจาก

ส่วนกลาง โดยเฉพาะองค์กรที่ทำหน้าที่ทางด้านวิชาการก็คือ สถาบัน

พระปกเกล้า สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์

ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มา

ประชุมร่วมกันทำงานโดยมีข้อสรุปสำคัญเรื่องจากความคิดเห็นในพื้นที่ 

4 จังหวัดภาคใต้ ที่น่าสนใจและอยากนำเรียนที่ประชุม ดังนี้  

ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองการบริหารการ

ปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร  

ประเด็นที่สอง คือ หลักการของการกระจายอำนาจ ทำไมถึง

อยากให้มีการกระจายอำนาจ รูปแบบการกระจายอำนาจนั้นแต่ละ  

รูปแบบเป็นอย่างไร การบริหารการปกครองท้องถิ่นในเมืองไทยนั้น  

เราต้องการเห็นอะไรในอนาคต คือ ความคาดหวังของประชาชน 

ประเด็นที่สาม และประเด็นที่สี่ คือ แนวทางการขับเคลื่อน

นโยบายองค์กรภาคประชาสังคมที่จะทำต่อไป  

ประเด็นสุดท้าย คือ ความท้าทาย การขับเคลื่อนการกระจาย

อำนาจมีอะไรบ้างที ่จ ัดเป็นแรงเส ียดทานต่อการบริหารจัดการ  

งบประมาณ  

จากการรับฟังความคิดเห็นจะเห็นได้ว่าการที ่มีผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งมาจากส่วนกลางนั้น ผู้ว่าฯ 

นั้นต้องปฏิบัติตามกรอบและนโยบายส่วนกลางที่มีลักษณะรวมศูนย์ 

และสะท้อนความเป็นไทยพุทธมากกว่า จึงไม่สอดคล้องกับความรู้สึก 

ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่ง

เป็นมุสลิมสัก 80% ที่จากความรู้สึกของประชาชนที่มาจากการรับฟัง 

ข้อที่สอง โครงสร้างการบริหารการปกครองของท้องถิ่นไม่สามารถทำให้

ผู้นำองค์กรมีอำนาจในการกำหนดและตัดสินใจในเชิงนโยบายได้อย่าง

อิสระ นี่คือข้อจำกัดที่เราฟังจากประชาชน ข้อที่สาม คือ ธุรกิจการ  

เลือกตั้ง ผมอธิบายเมื่อเช้าที่ผ่านมา ข้อต่อไป ข้อที่สี่ ก็ปฏิบัติตามคำสั่ง

จากส่วนกลางจึงไม่สอดคล้องกับการบริหารกลาง สุดท้ายการเลือกตั้ง

ในพื้นที่ทั ้งสายกลางและสายศาสนาทำให้ชุมชนเกิดความแตกแยก 

การเลือกตั้งในพื้นที่ ไม่ว่าในพื้นที่ท้องถิ่นก็ดี ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง

ของกรรมการกลางอิสลามก็ดี มีการใช้เงินกันอย่างมาก 

ปัญหาโครงสร้างการบริหารการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบันนั้น มี

ปัญหาว่าบุคคลที่จะมาลงเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ต้องใช้เงินอย่างน้อย 1 ล้านบาท ต้องลงทุนครับในการเป็นนายก ทำให้

คนเก่งๆ ดีๆ แต่ไม่มีเงิน ไม่ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

ทางการเมืองระดับท้องถิ่นได้ และคนที่มาก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจผู้รับ

เหมา รวมทั้งการกระจายอำนาจไม่เป็นตามรัฐธรรมนูญกำหนด ส่วน

กลางยังคงไม่ถ่ายโอนงบประมาณมายังท้องถิ่นอย่างเพียงพอ ปัจจุบัน

ชาวบ้านมีความรู้มากขึ้นและเริ่มมีการตรวจสอบการดำเนินงานมากขึ้น

กว่าในอดีต การที่ชาวบ้านเริ่มมีความรู้และเริ่มเข้าไปสอดส่องตรวจ

สอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นตรงนี้ทำให้ข้อมูลออกมาในเรื่องของการ

ทุจริต การหักเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นพบเห็นได้ในท้องถิ่น ฉะนั้นกลาย

เป็นข้อมูลที่สื่อใช้เป็นการประโคมข่าวทำให้เป็นภาพพจน์ของ ท้องถิ่น

อยู่ในทางลบ  

ทีนี้ต่อไปคือหลักการที่ประชาชน และนักวิชาการเสนอว่าการ

กระจายอำนาจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้มีสามรูปแบบ  
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รูปแบบที่หนึ่ง คือ รูปแบบทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 

เสนอ หมายความว่าจะแก้ปัญหาภาคใต้ต้องตั้งทบวงขึ้นมาสักทบวง

หนึ่ง เป็นทบวงการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาโดย

ต้องมีรัฐมนตรีรับผิดชอบ อันนี้รูปแบบต้องมีทบวง และก็มีการกระจาย

ลงมายังพื้นที่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไรในสามจังหวัด

ต้องขึ้นอยู่กับทบวง 

รูปแบบที่สอง คือ สามนครภายใต้ ศอ.บต. โดยอุดม ปัตนวงษ์ 

เสนอขึ้นมาว่าการแก้ปัญหาภาคใต้ก็ต้องมีการกระจายอำนาจโดยให้

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามจังหวัดนั้นต้องอยู่ภายใต้ ศอ.บต. 

โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.ศอ.บต.  

รูปแบบที่สาม คือ ปัตตานีมหานคร โดยคุณอัคคชา พรหมสูตร 

จากสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เสนอว่าปัญหาภาคใต้

หรือปัตตานีนั้นจะต้องให้มีการเลือกตั้งเขตพื้นที่ปัตตานีมหานคร คือ

เอาปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมกันเป็นหนึ่งเขต แล้วเลือกตั้งผู้ว่าฯ   

1 คน คือผู้นำมี 1 คน ปกครองใน 3 จังหวัด และ 4 อำเภอโครงข่ายขึ้น

กับรัฐบาลโดยตรง จะไม่ขึ้นกับ ศอ.บต. จะไม่มีการเพิ่มรัฐมนตรีขึ้นมา

ร ับผ ิดชอบ ทำนองเด ียวก ับกร ุ ง เทพมหานคร ค ือเอารูปแบบ

กรุงเทพมหานครมาเป็นรูปแบบในรูปแบบที่สาม  

จากการที่เรารับฟังความคิดเห็น เราอยากจะเห็นอะไรในอนาคต

จากการบริหารปกครองในท้องถิ่น คือ ข้อที่หนึ่ง ชาวบ้านเขาอยากจะ

เห็นการเมืองที่สะอาด ไม่อยากให้มีการซื้อเสียง ไม่อยากให้มีการทุจริต 

นี่คือที่ชาวบ้านอยากจะเห็นในอนาคต ข้อที่สอง ชาวบ้านอยากจะเห็น

ศาสนาต้องมีความเกี่ยวพันกับการเมือง ไม่ใช่ศาสนาไปอย่าง อิหม่าม

ไปอย่าง นายก อบต. ไปอย่าง ผู้ใหญ่บ้านไปอย่าง อยากจะให้ศาสนามี

บทบาทสำคัญในทางการเมือง อันนี้เป็นแบบ Civilizism เหมือนกับมี

โป๊ปนำศาสนา ศาสนจักรกับอาณาจักรแยกกัน ชาวบ้านก็มีสภาพ

ความขัดแย้งต่อไป แต่ถ้าอยากจะให้มีอำนาจในการตัดสินใจการ

พิจารณาอย่างแท้จริง ต่อไปก็คือผู้นำคนตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่เป็นความต้องการของนายทุน ต้องตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนมากกว่า ผู้นำสี่เสาหลักจะต้องสามารถ

ทำงานร่วมกันได้ เช่น ผู ้นำศาสนากับผู ้นำท้องถิ ่น ผู ้นำธรรมชาติ   

โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ต้องร่วมกันทำงานได้  

นอกจากนี้ เรื่องแรกที่สำคัญ คือ การเตรียมพร้อมผู้ที่จะมาดำรง

ตำแหน่งทางการบริหารแต่คนนั้นจะต้องเป็นผู้นำที่มาจากกลั่นกรอง

จากระดับล่างขึ้นไป ประชาชนควรจะมีการปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรคน

ที่จะเป็นผู้นำของเขา และประชาชนต้องพร้อมเลือกคนของตัวเองที่คุณ

คิดว่าสามารถนำสังคมไปสู่ความเจริญได้ ไม่ใช่ใครมีเงินถึงจะมาเป็น

ผู้นำ และรูปแบบที่เราต้องการ ผู้นำต้องเป็นคนในพื้นที่ รูปแบบของ

ผู้นำที่จะนำองค์กรได้จะต้องเป็นคนในพื้นที่และมาจากการเลือกตั้ง 

เรื่องที่สอง การเข้ามาสู่ระบบของสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องประกอบ

ด้วย หนึ่ง การเลือกตั้ง สอง การสรรหา บางคนเสนอต้องมีสภาซูรอ   

สรรหา และก็มาพูดเรื่องการระบบการเลือกตั้งก็มี อันนี้เป็นความคิด

ของประชาชน เข้ามาได้สองทาง แต่ไม่ใช้เงินซื้อเสียงอย่างเดียว  

อิหม่ามควรจะมีอำนาจตามกฎหมายในการว่ากล่าวตักเตือน 

ศาลชารีอะฮซึ่งเป็นส่วนของกระบวนการยุติธรรมน่าจะเกิดขึ้นในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีการขัดแย้งเรื่องมรดก การหย่าร้าง การ

แต่งงาน ควรใช้ศาลชารีอะฮ ไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมอยู่ภายใต้เป็นเพียง

แต่ให้คำปรึกษา ชาวบ้านอยากจะเห็นโซนนิ่งสถานบันเทิง สถานบริการ 

แยกต่างหากจากกัน เช่นจะเอาเบตงหรือโกลก น่าจะเป็นตรงที่โกลก 
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ไม่ใช่กระจายทั่วไปหมด ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอยู่ตรงไหน สถานบริการไป

อยู่ตรงนั้น แนวทางที่เราจะขับเคลื่อน 22 องค์กรรวมทั้งฝ่ายวิชาการ คือ 

สถาบันพระปกเกล้าจะใช้การลงพื้นที่ จะมีการแบ่งสายจากนักศึกษา

ธรรมศาสตร์ และหน่วยอาสาประมาณ 6 ทีม ซึ ่งเราลงในพื ้นที ่ 37 

อำเภอ ปัตตานี 12 อำเภอ นราธิวาส 13 อำเภอ ยะลา 8 อำเภอ แล้วก็

สงขลา 4 อำเภอ รวมกันทั้งหมด 37 อำเภอ จะมีนักศึกษาลงไปอธิบาย

รูปแบบการปกครองรูปแบบต่างๆ ให้ชาวบ้านรับรู้ และจะถามชาวบ้าน

ว่าท่านต้องการเห็นบ้านเมืองสงบอย่างไร ความเจริญก้าวหน้าจะต้อง

ทำอย่างไร ก็จะมี 6 ทีมที่ลงไป นอกนั้นจะมีกลุ่มอาชีพประมาณ 10 ทีม 

ที่ลงไปถามกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น นักธุรกิจ ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา

ภาคใต้ ผู้มีอาชีพทำสวน ทุกอาชีพก็จะลงไปซักไปถามไปพูดไปคุย 

ขั้นสุดท้าย สิ่งที่จะท้าทายในการทำงานในอนาคต คือ รูปแบบ

การปกครองที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้หรือ

ไม่ ข้อที่สอง ฝ่ายความมั่นคงจะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองที ่จะเกิดขึ ้น ดังนั ้น รูปแบบการบริหารการ

ปกครองท้องถิ่นต้องสกัดความคิดความเห็นและความต้องการให้เกิด

ขึ้นได้ในอนาคต ปัญหาความขัดแย้งระหว่างส่วนกลางและส่วนพื้นที่จะ

ยังมีอีกหรือไม่ เมื่อได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบแล้ว ประชาชนจะเข้าใจการ

ทำงานของเราหรือไม่ และการทำงานของพวกเรานั้นจะมีอุปสรรคหรือ

ไม่ หรืออาจมีความขัดแย้ง ยิ่งทำยิ่งขัดแย้ง ยิ่งขัดแย้ง เหล่านี้ล้วนเป็น

ข้อท้าทายและอยากฝากไว้เป็นข้อเสนอแนะจากองค์กร 23 องค์กรที่

ร่วมกันขับเคลื่อน 

อาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ 

ผู้ดำเนินรายการ 

ประเด็นหลักที่มีอยู่ คือ อำนาจจากส่วนกลางไม่ค่อยเข้าใจใน

พื้นที่ อำนาจในเรื่องของการตัดสินใจบางส่วน ระเบียบ การเลือกตั้ง

แบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะพูดถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

เราตั้งไว้ในแนวคิดตามที่เราต้องการตั้งแต่ตอนแรกก็คือ การพัฒนา

คุณภาพชีวิต มีประเด็นใดบ้างที่เราจะเพิ่มรายละเอียดหรือพบอุปสรรค

บางสิ่งบางอย่างที่น่าจะปลดล็อคได้ ที ่น่าจะนำเสนอเพื่อปลดล็อค   

ก็อาจจะปลดล็อคเลยไม่ได้ คงจะนำเสนอเพื่อปลดล็อคในอนาคต ผมก็

เข้าใจว่าเรื่องแบบนี้ก็คงยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  

ผศ. ดร.อรทัย ก๊กผล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

สถาบันพระปกเกล้า 

เวทีนี้มีมุมหลายมุมที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น หลายกรอบ

ความคิด แต่ประเด็นบางเรื่องขึ้นอยู่กับการมีรากเงาบางอย่างเพื่อจะ

ต่อยอด แต่ขณะเดียวกันกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาพอสมควร อาจารย์

ตั้งคำถามที่น่าสนใจช่วงสุดท้ายว่าปัญหาภาคใต้จะสามารถแก้ปัญหา

ได้จริงหรือไม่ ไม่มีใครทราบ แต่การทำกระบวนการอย่างที่เครือข่าย

กำลังดำเนินการกันอยู่ มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะว่า

สุดท้ายตอนนี้เรามีความรู้สึกว่า การกระจายอำนาจเป็นเรื่องของการ

บังคับกระจายลงไปก่อน ชาวบ้านอาจจะไม่รู ้อะไรเลยว่าท้องถิ่นคือ

อะไร รู้แต่ว่าไปเลือกได้ เขาทำอะไรได้บ้าง งบประมาณมาจากแหล่งใด 

แต่อยากจะชวนท่านกลับไปที่แล้วในระบบปัจจุบัน ในช่วงระยะหลังที่

ต ้องอยู ่ก ับระบบปัจจุบัน ซึ ่งยังขับเคลื ่อนไม่เร ็วพอในแง่ของการ
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เปลี่ยนแปลง แต่ว่าในกระบวนการ

เปลี่ยนในเรื่องกฎหมายทั้งหมด มัน

ต้องมาจากฝ่ายสภา ซึ่งโอกาสที่จะ

เปลี่ยนกฎหมายแต่ละฉบับใช้เวลา

นานมาก ฉะนั้น ในช่วงนี ้ก็ต้องอยู ่

ก ับระบบปัจจ ุบ ัน ค ือ ม ีองค ์การ

บริหารส่วนจังหวัด มีนายกเทศมนตรี 

มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง

ภายใต้ระบบปัจจุบันนี้เราสามารถที่

จะปรับอะไรได้บ้างหรือไม่เพื่อที่จะ

ทำให ้ค ุณภาพช ีว ิตด ีข ึ ้น แล ้วม ี

ประเด็นอะไรที ่เรารู ้ส ึกว่าเร่งด่วน 

เร ื ่องการศ ึกษาเป ็นเร ื ่องสำค ัญ 

ฉะนั ้นการบริการเร ื ่องการศึกษา

กระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรง เรื่อง

ระเบียบ เร ื ่องทักษะผู ้บร ิหาร เร ื ่องความขัดแย้งในองค์กร เร ื ่อง  

งบประมาณ อาจารย์พยายามจะเสนอว่าเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาปัจจุบัน

แล้วไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตได้ อาจจะชวนท่านที่

อยู่ในห้องช่วยกันคิดแบบ  

นายสมาน แตบาตู 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี จังหวัดนราธิวาส 

ผมพูดในกรอบของผมที่ปฏิบัติมาว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่เหมือน

กัน ผมจะพูดถึงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณของสภาองค์การ

บริหารส่วนตำบล อย่างในอำเภอศรีสาคร เจ้าหน้าที่จะส่งไปให้โดยสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 15 วัน ถ้าเห็นชอบนายอำเภอก็จะ

เซ็นอนุมัติกลับ ถ้าไม่อนุมัติก็จะเรียกให้องค์การบริหารส่วนตำบลไป

ชี้แจง ผมเคยพูดในที่ประชุมจังหวัดว่าการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะเริ่มจากพี่น้องประชาชนเสนอด้วยการ

ทำประชาคม ฉะนั้น ก็จะผ่านการกลั่นกรองจากประชาชน ส่วนท่านที่

เป็นฝ่ายประจำก็จะส่งหนึ่งคนเป็นคณะกรรมการจัดทำแผน ส่งหนึ่งเป็น

ผู้บริหาร ผู้บริหารดูแล้วผ่านแล้วออกไปสู่สภา สภาอนุมัติ เห็นชอบ   

ส่งไปถึงอำเภอ ท้องถิ ่น หากอำเภอบอกว่าโครงการนี ้ไม่เหมาะสม 

อยากให้ไปแก้ไข ผมก็จะบอกว่าอำเภอท่านเดียวไปตั้งข้อสังเกตได้

อย่างไรเนื ่องจากเป็นกระบวนการท่านผ่านความเห็นชอบแล้วจาก

ประชาชน รวมทั้งเรื่องการประสานงานระหว่างนายกท้องถิ่นกับอำเภอ

บางอำเภอ บางครั้งส่งเรื่องไปแล้วแต่ทำไมยังไม่ได้ ทั้งที่ส่งไปก่อนแล้ว

ได้ทีหลัง เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที ่ขึ ้นอยู่กับบทบาทและศักยภาพของ  

ผู ้บริหาร เพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาตอนนี้ที ่สำคัญคือเรื ่องความ

สมานฉันท์ที่ต้องเป็นเนื้อเดียวกัน 
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นายโกศล ปานถาวร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุยง จังหวัดปัตตาน ี

วันนี้มีหัวข้อที่จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นใน

เรื่องคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไร ซึ่งองค์กรท้องถิ่นของเราเองก็มี  

ข้อจำกัดอยู่มาก ผมมองว่าทางรัฐบาลกระจายอำนาจให้เราไปไม่จริงใจ

เท่าที่ควร ดังนี้ 

ประการแรก เรื ่อง การกระจายงบประมาณซึ่งในปีปัจจุบันนี้ 

เงินงบประมาณโดนตัดไปอย่างมากประมาณสัก 200 กว่าล้าน โดย

เฉลี่ยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละ 2 ล้าน ซึ่งถ้าไม่มีงบประมาณใน

การดำเนินการก็ลำบาก เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ชนบท

ต้องแบเงินขอจากรัฐบาลกลางอยู่ รอแต่ของบประมาณอย่างเดียวซึ่ง

ส่วนกลางมักเข้าใจในทิศทางแบบนี้ โดยแท้จริงแล้วเราอยู่ในชนบท จะ

เอาอะไรไปเก็บภาษี เพราะฐานภาษีแคบ ที่สำคัญไม่ได้เปิดอำนาจให้

เราในการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงต้องขอรับงบประมาณจากรัฐบาล

กลางแต่แล้วรัฐบาลกลางมิได้เห็นภาพลักษณะดังกล่าว โดยบอกให้

เพิ่มคุณภาพในการจัดเก็บ ซึ่งผมบอกจะจัดเก็บได้อย่างไรเพราะมีแต่

ท้องไร่ท้องนา เพราะฉะนั้น เมื่อกระจายเงินงบประมาณมาให้ท้องถิ่น

ไม่เพียงพอ ปัญหาตามมาก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบจึงเกิดเป็นการสวน

ทางในการแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการได้ 

ประการที่สอง คือ การกระจายความคิด ผมมองว่าทุกวันนี ้  

กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้กระจายความคิดที่บอกว่าให้คิดเองทำเอง ท้องถิ่น

คิดเองทำเองแทบที่จะไม่มี ทุกอย่างทุกโครงการ หนังสือสั่งการทุกฉบับ 

ผมได้แต่คิดในใจว่าจะใช้เวลาใดคิด เพราะท้องถิ่นทำแต่งานของคนอื่น 

ส่วนราชการอื่น งานตัวเองไม่ได้คิดเองทำเอง ยกตัวอย่างโครงการ  

บ้านท้องถิ่นไท โครงการยาเสพติด เราคิดเองก็ได้ ไม่จำเป็นต้องให้  

ส่วนกลางมาจับให้ทำหมด บางท้องถิ่นเขาปัญหายาเสพติดไม่มี แต่นี่

คือหว่านลงไปทั้งหมด แล้วบอกให้ท้องถิ่นต้องทำ พวกเราก็ต้องทำตาม

ที ่เขาสั ่งเท่านั ้น ไม่มีโอกาสได้คิดเองทำเอง ประปาเหมือนกันทั ่ว

ประเทศ แบบเดียวกันหมดทั่วประเทศ ท้องถิ ่นไม่มีโอกาสได้คิดว่า 

ประปาอยากจะให้เป็นรูปแบบนี้รูปแบบนั้น แต่ละท้องถิ่นไม่มี ดังนั้น 

ผมจึงมองว่าเป็นการกระจายความคิดได้หรือไม่ คือ ต้องให้เราทำเอง 

คิดเองเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของเรา มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่

คิดได้ทำได้ กรมส่งเสริมฯ ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ มีบุคลากรอย่าง

มากที่สุดไม่เกิน 50 คน มีหน้าที่คือ หนึ่ง ให้คำแนะนำท้องถิ่นในกรณีมี

ปัญหา สอง มีหน้าที่ในการดึงงบประมาณจากรัฐบาลกลางให้ท้องถิ่น 

ประการที่สาม คือ การกระจายความเจริญ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ

การกระจายอำนาจ เพราะประหนึ่งเมื่อมาเป็นท้องถิ่นแล้วเหมือนกับว่า

เป็นของใครของมัน จะแบ่งปันของฉันไปให้ของเธอ จะแบ่งให้ใครไม่ได้

เลยในการบำรุงท้องถิ่น เราจะทำอย่างไรถึงจะให้ความเจริญตรงนี้

กระจายหรือจะใช้แบบเป็นท้องถิ่นที่เจริญแล้วช่วยกระจายความเจริญ

ไปให้ท้องถิ่นรอบๆ ข้างด้วยเพราะว่าคนท้องถิ่นในรอบข้างก็เป็นคน

สร้างความเจริญให้กับคนท้องถิ่นในเมือง คนในเมืองก็มาทำงานใน

ชนบท ซึ ่งเชื ่อมโยงกันหมด เป็นจุดอ่อนของการกระจายอำนาจอีก

ประเด็นหนึ่งที่นักวิชาการจะต้องกลับไปคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้

อย่างไรที่จะไม่ให้ท้องถิ่นที่เขารวยกว่าช่วยท้องถิ่นจนได้อย่างไร ผมขอ

เรียน 3 ประเด็นเท่านี้ ขอบคุณครับ 
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ผู้แทนสมาคมยุวเกษตรแห่งประเทศไทย 

กราบเรียนท่านผู ้มีเกียรติทุกท่านในฐานะที ่ศึกษาเรื ่องนี ้มา   

ผมคิดปัญหาที่เกิดขึ้นมีปัญหามากมายในเรื่องของการกระจายอำนาจ 

การกระจายงบประมาณ ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป ผมคิดว่าส่วนกลางคงไม่

ยกเลิกอำนาจส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าฯ หรือนายอำเภอ และที่

ท่านนายกให้ข้อคิดว่าอำนาจส่วนกลางมาควบคุม ส่วนกรมส่งเสริมฯ   

ก็ตั้งงบมาให้ เพราะฉะนั้น เราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปได้อย่างไร ปัจจุบัน

การกระจายอำนาจมีการกระจายอำนาจอยู ่แล้ว แล้วทำไมต้องไป  

เลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลก็มีอยู ่แล้ว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีอยู่แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

ก็มุสลิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มุสลิม 80-90% แล้ว ความ

จริงใจในการกระจายอำนาจ ความจริงใจที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นมี

อิสระอย่างแท้จริงในเรื ่องของความคิดยังขาด เพราะฉะนั ้น จะทำ

อย่างไรให้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงบลง แท้จริงแล้วการ

กระจายอำนาจยังถูกครอบงำโดยกฎอัยการศึก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แม้ว่าเรา

มีท้องถิ่นเพียงแต่ว่าอำนาจมันไม่มี รัฐบาลกลางครอบงำอยู่ แต่เราถูก

ครอบโดยกฎหมายอยู่ 2-3 ฉบับ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการ

ทำความเข้าใจกับประชาชน ผมคิดว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ความ

มั่นคงก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ ผมยกตัวอย่าง องค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จ.สงขลา จริงๆ แล้วท้องถิ่นมีอำนาจใน

การเสนอเทศบัญญัติได้ หากให้ตำบลนาทับห้ามขายสุรา ผิดศีลธรรม 

ท้องถิ่นก็สามารถตั้งเทศกิจเข้าไปดูแลควบคุมได้ แต่ปัจจุบันท้องถิ่นของ

เราคิดอย่างนั้นหรือไม่ ก็ต้องตอบว่าก็คิด แต่ยังมีกฎหมายบางฉบับ

ครอบงำอยู ่ แท้จริงแล้วความมั่นคงของรัฐต้องคือความมั่นคงของ

ประชาชน แต่ปัจจุบันความมั่นคงของรัฐคือความมั่นคงของส่วนกลาง 

ผมเพียงอยากจะฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่า เราจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

การเมืองการปกครองในปัจจุบัน ไม่เฉพาะสามจังหวัด แต่เป็นท้ังประเทศ 

ในโลกนี้มี 2 ประเทศเท่านั้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือ กัมพูชากับไทย 

ถึงแม้จะบอกว่าพัฒนาแล้วแต่การกระจายอำนาจไม่ได้ผล ขอฝากไว้

เท่านี้ 

นายตูแวดานียา ตูแวมือรีงิง  

บรรณาธิการสำนักข่าวอามาน จังหวัดปัตตาน ี

คนที่เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ถ้าหากเป็นคนที ่ม ีค ุณธรรม   

มีจริยธรรม ผมว่าสังคมจะนำพาความสงบสุขได้ แต่เราจะทำอย่างไรที่

จะให้มีผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมมาปกครองพวกเรา ตรงนี้ผมว่าเป็น

ประเด็นที่สำคัญ ไม่ใช่เป็นผู้นำที่เราเลือกเขามาแล้ว เราพาประชาชน

ของเราไปสู่ในหลุมนรก เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเกิดขอบเขต

มากมายในพื้นที่ที ่เป็นการดูแลของเทศบาล เพราะไม่มีผู ้นำของเรา  

ที่กล้าที่จะไปฟันธงว่าหรือกล้าที่จะไปบอกว่าสิ่งเหล่านี้ผิด ถ้าคุณไปขอ

ใบอนุญาต ทั้งๆ ที่เป็นนายก ฉันจะไม่เซ็นอนุมัติ เพราะการที่เราเซ็น

อนุมัติถือว่าได้รับหุ้นส่วนไปสู่สิ่งที่ไม่ดีด้วย วันนี้ผู้นำหรือนักการเมือง

กล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้หรือไม่เพื่อที่จะพิทักษ์ความจริงท่ามกลางพวกที่

ไม่ดีอยู่ในสังคมของเรา วันนี้ทำไมคาราโอเกะในพื้นที่หรือสิ่งอบายมุข

ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงอยู่ได้ เพราะ 90% ที่เป็นมุสลิม 

และ 80% คนที่เข้าไปก็คือผู้นำของเรา คนที่เราเลือกเข้าไปเพื่อให้เขาไป

เป็นผู้นำเป็นนายก เป็นสมาชิกสภา ถ้าหากผู้นำเป็นอย่างนี้ แล้วคน

ตามหลังจะเป็นอย่างไร ผมอยากจะเห็นตรงนี้มาก ถ้าเราในฐานะที่เป็น

สื่อจะทำอย่างไร แต่ไม่ว่าจะในฐานะเป็นสื่อหรือเป็นประชาชน สิ่งที่

ประชาชนต้องการก็คือว่า เราอยากจะเห็นเวลาลงสมัครเลือกตั ้ง   

เรากล้าหรือไม่ที่จะไปบอกว่า ถ้าเราเลือกคนที่ไม่ให้เงินได้หรือไม่ แต่เรา
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จะเลือกคนที่เป็นคนดี คนที่มีความรู้ มีวิชา มีศาสนา แต่ ณ วันนี้ เรา

ไม่ได้เลือกคนดีที่เข้าไป แต่เราเลือกเพราะเงินที่เข้าไป ประชาชนวันนี้

เขาจะดีใจมากถ้าจะมีการเลือกตั้ง ถ้ามี 4 คน หนึ่งเบอร์ก็ 200 บาท

แล้ว โดยรับหมดเลย เพราะตัวนักการเมืองเป็นคนไปแจกเงินให้ ทุกคน

ที่เป็นหัวคะแนนเป็นคนเข้าไปแจกเงินทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ คือ   

พอมีการเลือกตั้งประชาชนก็สบายใจไม่ต้องไปกรีดยาง 4 วัน เพราะรอ

รับเงินตรงนี้ ดังนั้น เรามารณรงค์ว่าถ้าจะเป็นคนที่ลงสมัครเลือกตั้งเรา

มานั่งคุยกันก่อนว่าไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้ความรู้ที่เรามีอยู่ มุสลิมจะต้องถือ

สองอย่าง เป็นผู้นำถือว่าเป็นอาณัติอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบ

กับประชาชนของคุณ และที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือคุณจะต้องรับผิดชอบกับ

พระเจ้าด้วย เพราะไม่ใช่เพียงแค่ประชาชน ตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะเห็น 

ผมรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีหลายสิ่งหลายและเป็นเรื่องที่หนัก ขอบคุณ

ครับ  

ผศ. ดร.อรทัย ก๊กผล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพระปกเกล้า 

มีหลายท่านตั้งคำถามว่าทำไมกระจายความเจริญจึงได้ไม่เท่า

กัน โดยทฤษฎีจะบอกว่ายิ่งกระจายอำนาจยิ่งมีแนวโน้มที่จะได้ไม่เท่า

กัน คือถ้า Decentralization ในมาตรฐานจะเท่ากัน คือ รัฐดึงทรัพยากร

เข้ามาแล้วตัดไปให้เป็นฟอร์มอย่างเดียวกัน ถึงออกมาเป็นอัตราแบบ

เดียวกัน ออกมาเป็นโรงเรียน อาคาร หน้าตาแบบเหมือนกัน ศูนย์

อนามัยเหมือนกัน นี่คือ Decentralization จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่

ถ้าไปอยู่กับการกระจายอำนาจต้องรับความเป็นจริง พื้นที่ที่มีทรัพยากร 

มีปัญหาทรัพยากร ไม่ได้เป็นพื้นที่เมือง ไม่ได้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เป็น  

ทุ่งไร่นาก็จะมีรายได้น้อย เพราะอยู่บนพื้นฐานของการดูแลตัวเอง แต่

โดยหลักแล้วยิ่งกระจายมากยิ่งมีแนวโน้มจะมี

ความไม่เหมือนกันค่อนข้างมาก ดังนั้น อาจจะ

ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องการกระจายอำนาจไม่

ได้มาไปด้วยกันกับการมีฐานทรัพยากรเหมือน

กัน ฉะนั้นฟังแล้วดูเหมือนท้องถิ่นได้อำนาจมาก

จากการเลือกตั้งโดยตรง แต่ท่านเชื่อหรือไม่ใน

ประเทศญี ่ป ุ ่นในรอบ 30 ปี พัฒนาการการ

ปกครองท้องถิ่นของญี่ปุ่นจากเคยมีหน่วยการ

ปกครองเทศบาลจาก 30,000 กว่าแห่ง ตอนนี้

เหลือประมาณ 2,000 แห่งเอง ท่านจะยอมหรือ

ไม่ที ่จะให้ท้องถิ ่นยุบรวมเพื ่อจะทำให้มีฐาน

ทรัพยากรมากขึ้น แล้วมีโครงสร้างการบริหาร

แบบเต็มพื้นที่ คือ ในประเทศญี่ปุ่นถ้าคุณไม่ยุบ

ตัวก็จะมีปัญหาการจัดบริการกับประชาชนเอง 

คุณก็ตอบประชาชนไม่ได้ ส ุดท้ายผู ้บร ิหาร  

ท้องถิ่นญี่ปุ่นก็ต้องยอมยุบรวมประเด็นนี้ก็เป็น

อีกโจทย์หนึ่งที่จะต้องพูดกันว่าจะกลายเป็นการ

หาพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น กรณีประเทศไทยจะ

ใช้คำว่าจูงใจก็ได้ เพราะไม่ได้เป็นการบังคับให้

ยุบรวม แต่กำหนดมาตรการเงินทองแทนให้  

ท้องถิ่นอย่างเช่นถ้าคุณยุบรวม คุณอาจจะได้

เงินพิเศษอุดหนุนเข้าไป และที่สำคัญที่สุด คนที่

ผลักดันเรื่องนี้คือประชาชน เพราะประชาชนเริ่ม

ร้องบอกว่า คุณเป็นเทศบาล คุณจัดบริการ ขยะ

แบบประเภททิ้งเรี่ยราด แบบฝังไม่ได้แล้ว เพราะ

อย่างในประเทศญี่ปุ่นต้องการการดูแลจัดการ

ขยะที ่ดี มีผลพวงตามหลักมาตรฐาน ฉะนั ้น 

“โดยทฤษฎีจะบอกว่า 
ยิ่งกระจายอำนาจ 
ยิ่งมีแนวโน้ม 
ที่จะได้ไม่เท่ากัน  
คือถ้า  
Decentralization  
ในมาตรฐานจะเท่ากัน  
คือ รัฐดึงทรัพยากร 
เข้ามาแล้วตัดไปให้ 
เป็นฟอร์มอย่างเดียวกัน  
ถึงออกมาเป็น 
อัตราแบบเดียวกัน  
ออกมาเป็นโรงเรียน  
อาคาร  
หน้าตาแบบเหมือนกัน  
ศูนย์อนามัยเหมือนกัน  
นี่คือ Decentralization  
จะเป็นมาตรฐาน 
เดียวกัน” 
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หากท้องถิ่นขนาดเล็กในบ้านเรามีงบประมาณไม่มากประชาชนก็เริ่มรับ

ไม่ได้แล้ว ดังนั้น เรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นเรื่องของการ

กระจายอำนาจความรับผิดชอบแล้วได้ทุกอย่างมาเป็นคำตอบ การ

กระจายอำนาจต้องถามเรื่องเงิน แล้วเงินต้องมีเงินจากภายใน ไม่ใช่

บอกว่าให้ดูแลตัวเอง เพราะต้องดูว่าเงินในพื้นที่ขึ ้นมาเท่าไหร่ เงิน

อุดหนุนไปเท่าไหร่ ขณะเดียวกันถ้าอุดหนุนไปมาก ยิ่งต้องไปหาเพิ่ม 

เพราะฉะนั้นแนวความคิด (Concept) ที่กล่าวถึงต้องไปด้วยกันทั้งหมด 

เท่าที ่ฟังเรื ่องปัญหาก็เข้าใจเพราะเป็นปัญหาที ่ได้ยินอยู ่ แต่ขณะ

เดียวกันก็ต้องยอมรับว่า วันนี ้ถ้าเกิดกระจายอำนาจไปทั้งหมดก็มี   

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเหมือนกันที่หาประโยชน์  

ใส่ตัว แล้วเราจะกำกับดูแลกันได้อย่างไร นี่คือโจทย์ที่ต้องคิดทำพร้อมๆ 

กัน เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 7,000 แห่งในวันนี้ไม่เท่า

กัน ทำให้กล่าวแบบเหมาโหลรวมไม่ได้ แม้กระทั ่งในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ หรืออาจจะขับเคลื่อนไปแบบตัดสินใจอย่างที่ท่านปลัด

ว่าให้มีการคิดเอง ทำเอง ตัดสินใจ มีว ิธ ีการหารายได้ คำนึงถึง

ประโยชน์ของส่วนรวม มีนวัตกรรมใหม่ๆ บางท้องถิ่นเล็กๆ ก็ทำได้ดี   

มีรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น จึงต้องมีความชัดเจนว่าถ้า

ท้องถิ่นที่เขาพัฒนาแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองได้ มีความสามารถ แต่ถ้ายัง

จะต้องดูแลกันอย่างไรที่จะทำให้เขามีโอกาสเติบโต แต่ก็คงจะไม่ใช่

ปล่อยทั้งหมดทุกเรื่อง  

อาจารย์อัฮหมัด สมบูรณ์ 

ผู้ดำเนินรายการ 

ขออนุญาตถามเป็นความรู้ว่าการยุบรวมท้องถิ่นของญี่ปุ่น จาก 

30,000 กว ่าแห ่งจนกระทั ่งเหล ือ 2,000 กว ่าแห ่ง ในระยะเวลา

กระบวนการกี่ปี 

ผศ. ดร.อรทัย ก๊กผล 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

สถาบันพระปกเกล้า 

ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ ่นมีการยุบรวมกันอย่างต่อเนื่อง อย่าง

สหรัฐอเมริกาโดยรัฐธรรมนูญก็พยายาม คือ ยุบการบริหาร แต่เขาคิด

ยุบเร็วมาก คือช่วง 10 ปีหลัง ญี่ปุ่นเน้นเรื่องประสิทธิภาพการให้บริการ 

คือ เร ื ่องขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมากับ 2 ประเด็น 

ประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องของประชาธิปไตย ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราเน้นเรื่อง

ประชาธิปไตย เราต้องการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก เพื่อจะ

ทำให้ผู้บริหารสภาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนได้ง่าย เพราะเล็ก  

จ ึงเข ้าถ ึงได ้ เช ่น องค์การบร ิหารส ่วนตำบลมีหมู ่บ ้านละ 2 คน 

ประชากรในหมู่บ้านมี 100 กว่าครอบครัว 100 กว่าคน เดินถึง รู้จักกัน

หมด ก็จะมีความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ก็ดีขึ้น แต่รูปแบบนี้ก็จะมีปัญหา

ในเรื่องของประสิทธิภาพ (unit cost) ต่อการบริการจะเริ่มแพง จะหมด

เงินไปจ้างคนมาบริการน้อยๆ นี่คือปัญหา ฉะนั้นช่วงหลังเรื่องแนวคิด

การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพในการให้

บริการมากขึ้น และอีกอย่างเขาอาจจะพัฒนาประชาธิปไตยจนกระทั่ง

อยู่ตัวแล้ว ประชาชนอยากได้ในเรื่องของบริการมากขึ้น ฉะนั้น กระแส

โลกในวันนี้จะมุ่งไปทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบ 

7,000 คน ส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่น แล้วพอจัดบริการสาธารณะ  

มันคุ้มกว่า และท้องถิ่นกล้าลงทุน อย่างเช่น ที่ฝังกลบขยะ แต่พอเรา

พัฒนาไปในระดับหนึ่งจะเริ่มมีปัญหาสิ่งแวดล้อมไปเรื่อยๆ แต่ถ้า size 

เล็กลงทุนเรื่องพวกนี้ไม่ได้ ฉะนั้นก็ไปแบบง่าย แต่ว่าถ้าคนมีคุณภาพ

ชีวิตดี คุณก็จะเรียกร้องมาตรฐานเรื่องการบริการเกิดขึ้น ระบบในความ

เห็นของอาจารย์สำหรับประเทศญี่ปุ่นเขาผ่านกระบวนการนี้มานาน 

และระบบเขาไม่ค่อยได้ใช้บังคับมากแต่ใช้เรื ่องระบบการจูงใจแทน   
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รวมทั้งมาตรฐานของการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นเพราะความเป็นประเทศที่

พัฒนา แต่แท้จริงแล้วในกรณีนี้ทางออกของการที่ไม่อยากยุบรวม คือ 

ร่วมกันจัดบริการในกรณีภาคใต้ เช่น สององค์การบริหารส่วนตำบลรวม

กัน 3 แห่งในการร่วมกันจัดบริการสาธารณะก็เป็นทางออกแล้ว ซึ่งจะ

ทำให้มี unit cost ถูกมาด้วย ดังนั ้น ผู ้บริหารท้องถิ ่นไม่ได้บริหาร

ประชาชนตามงานประจำวัน แต่ท่านต้องมีความคิดในเชิงของการ

บริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้นว่าจะทำด้วยรูปแบบอะไรในการจัดบริการ

ประชาชนให้ได้ดีมากขึ้น  

นายมูฮัมหมัด เดอลาแม 

สื่อมวลชน 

ผมเป็นสื่อมวลชนอยู่ในเวปไซต์ประชาไทดอทคอม ผมมีกรณี

ตัวอย่างตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ตอนนี ้มี 3 เทศบาล ก็คือ 

เทศบาลตำบลบ้านพรุ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ ซึ ่งต่างฝ่ายต่างก็  

ไม่ยอม คือ มีกระแสที่จะให้มีการยุบรวม แต่ว่านักการเมืองที่อยู่ใน

พื้นที่ไม่ยอม เพราะแต่ละคนก็จะมีฐานเสียงของตัวเองจึงมีการเสนอ  

ให้มีการเปลี่ยนชื ่อเทศบาล เพราะว่าชาวบ้านสับสน เช่น เทศบาล  

บ้านพรุก็จะมีชาวบ้านที่จะมาติดต่อราชการจะไปผิดที่ แต่ไปที่เทศบาล

เมืองบ้านพรุ ดังนั ้น ประเด็นเรื ่องการยุบรวมยากมาก ต่างคนต่าง  

ไม่ยอม เพราะฉะนั ้นผมคิดว่าการยุบรวม โดยเฉพาะท้องถิ ่นจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ในตำบลหนึ่งมีทั้งเทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตำบล หากมีความเจริญกระจายขึ้นไปแล้วทางองค์การบริหารส่วน

ตำบลต้องยกฐานะเป็นเทศบาลก็เป็นโจทย์ที่จะต้องมาคุยกันว่าจะทำ

อย่างไร อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ คือ ผมเคยไป

ทำงานกับท้องถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นขนาดเล็กที่จะมีลักษณะการทำงาน 

2 รูปแบบ คือ หนึ่ง นักการเมืองท้องถิ ่นที ่บริหารงานในรูปแบบเชิง

ประชาสังคม คือ เป็นนักการเมืองแต่ทำงานแบบ NGO สไตล์ NGO 

ด้วยการลงไปคลุกกับชาวบ้านโดยตรง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นประเด็น

ปัญหาอยู่ เช่น พื้นที่ที่มีการประท้วงท่อก๊าซต่อต้านโครงการ ซึ่งนายก

องค์การบริหารส่วนตำบลจะลงไปคลุกคลีกับประชาชนในพื้นที่ สร้าง

เวทีในการเรียนรู้ร่วมกัน แล้วก็จากการที่เขาลงไปทำงานในเชิงประชา

สังคมตรงนี้ทำให้เขาได้ประสบการณ์และนำออกมาประยุกต์ใช้ ซึ่งตรง

นี้ผมยกอย่างเช่น เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา การทำงาน การบริหาร

ในเชิงสไตล์ประชาสังคม ทำให้เขาได้ประสบการณ์ในการจัดการเรื่อง

ขยะของเทศบาลของเขาได้ดีพอสมควร คือแทนที่จะสร้างโรงขยะ แต่

เขามาใช้วิธีคัดแยกขยะกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือ ท้องถิ่นหรือนักการ

เมืองท้องถิ่นที่มีการบริหารงานในเชิงอำนาจ คือสั่งการอย่างเดียว ซึ่ง

ตรงนี ้มันก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่ง ซึ ่งอาจจะมีรูปแบบในเชิงของ

อิทธิพล จากที่ค้นพบจะเห็นว่าบางพื้นที่มีความรุนแรง ในขณะที่สอง

แนวคิดนี้ นักการเมืองท้องถิ่นที่บริหารในเชิงประชาสังคมกับในเชิง

อำนาจ ในบางแห่งมีการทำให้เกิดการแย่งชิงกัน อีกฝ่ายหนึ่งต้องการ

อำนาจ ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นเรื่องการพัฒนาด้วยก็จะพัฒนาใน

รูปแบบประชาสังคม ในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งรู้สึกสูญเสียอำนาจก็เลย

ใช้ความรุนแรง  

พ.จ.อ.กฤษณะ แก้วเกตุ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง จังหวัดปัตตาน ี

อยากจะแสดงความคิดเห็นสัก 2-3 ประการ 

ประเด็นแรก เกี่ยวกับกฎหมายการกระจายอำนาจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้มีการถ่ายโอนอำนาจให้มาอยู่ในความดูแล

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นจะเป็นการโอนเรื่องของอำนาจหน้าที่
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และภารกิจอย่างเดียวเท่านั้น โดยในส่วนของการถ่ายโอนงบมาและ

กำลังคนยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเรื ่องนี้ทำให้องค์การบริหารส่วน

ตำบลไม่มีกำลังโดยเฉพาะบางครั้งไม่เพียงพอที่จะกระทำตรงนั้น ซึ่งผิด

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพราะจะไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนได้อย่างไร ประเด็นที่สอง ในเรื่องของการเลือกตั้งถ้าจะ

พูดถึงในเรื่องของการซื้อหรือไม่ซื้อเสียง ท่านผู้มีเกียรติย่อมทราบดีอยู่

แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากล้าจะพูดหรือไม่ 

ส่วนประเด็นที่สาม ที่นายกพงษ์ศักดิ์ได้พูดถึงว่าการศึกษาต้อง

พัฒนาที่ครู ถ้ามีชาวบ้านมาฝาก ลูกหลานให้ไปเรียนรู้ตรงนี้ ผมเห็น

ด้วย ถ้าจะมาฝากครู ท่านไม่รับ ท่านจะใช้ระบบคุณธรรม ไม่ใช่ระบบ

อุปถัมภ์ ซึ่งไทยมีระบบอุปถัมภ์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงปัจจุบันนี้ 

คือทุกคนปฏิเสธไม่ได้ ครูจะต้องพัฒนาครู เขาบอกว่า ครูเก่งสอนให้

เด็กเก่งได้ แต่ครูโง่สอนเด็กให้เก่งไม่ได้ สอนเด็กโง่ยิ่งโง่ไปใหญ่ 

จ่าเอกวศิน คัมภีร์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จังหวัดปัตตาน ี

อยากเรียนถามท่านอาจารย์อรทัยว่าโมเดลที่ให้มาเป็นการรวม

สามจังหวัดเป็นหนึ่งองค์กรท้องถิ่นขนาดใหญ่ใช่หรือไม่ แล้วทำไมเราไม่

กลับไปมองว่าปัจจุบันก็เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่กันอยู่แล้ว สมมติผมเป็น

ชาวบ้านธรรมดา ผมจะเข้าถึงบริการสาธารณะในท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

ผมจะเดินเข้าไปหานายก 3 จังหวัด ผมจะต้องเดินผ่านตั้งแต่นายก

ทุ่งสง ทุ่งยาแดง ปัตตานี แล้วต้องขับรถไปออฟฟิตนายกขนาดใหญ่

อาจจะอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส ผมก็ต้องขี่รถเพื่อจะร้องเรียนว่ากลุ่มบ้าน

ผม 3 หลัง น้ำประปาไม่ไหล ผมคิดว่าการเข้าถึงบริการสาธารณะตรงนี้

นั้นจะเข้ายากมากสำหรับกรณีประเทศไทย ผมเคยได้ยินว่า ฟิลิปปินส์

เขามีองค์กรท้องถิ่นขนาดเล็กเขาก็ยังบริหารได้ แล้วทำไมเราไม่ทำเป็น

ในลักษณะที่ว่าจ้างเหมาบริษัทรับเหมากำจัดขยะ ผมไม่จำเป็นจะต้อง

รับเหมาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเดียว ก็เหมา หลายองค์การ

บริหารส่วนตำบลราคาก็จะถูกลง ตรงนี้มีวิธีการจัดการได้ แต่จะจัดการ

อย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย 

นายสมชาย กุลคีรีรัตนา 

ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล 

ผมมาทำธุรกิจที่นี่ได้ประมาณ 2 ปี สาเหตุที่ทำให้ภาคธุรกิจต้อง

มาสนใจเรื่องการเมือง เนื่องจากว่าธุรกิจไม่สามารถเคลื่อนตัวไปข้าง

หน้าได้  เพราะในธุรกิจที่เราทำมันมีปัญหาเรื่องการเมืองการปกครอง 

ที่ไม่ยุติธรรมแล้วทำให้สังคมเดินต่อไปไม่ได้เลยต้องมามีส่วนเข้ามา

ทำงานร่วมกับ 23 องค์กร ผมฟังดูแล้ว เราพูดในกรอบที่เราเป็นอยู่   

โดยเฉพาะเรื่องของการกระจายอำนาจในรูปของการปกครองตนเอง   
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ที ่เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ ่งที ่พวกเรากำลังพูดถึง คือ   

รูปแบบของเราที่ไม่ใช่รูปแบบ 3 รูปแบบ แต่ใน 3 รูปแบบก็ไม่ใช่ว่าดี

หรือไม่ดี แต่ผมคิดว่าถ้าเราคิดในกรอบของท้องถิ่นปัจจุบันไม่สามารถ

แก้อะไรได้ เพราะว่าต้องแก้ที่โครงสร้างเปรียบเหมือนเรามาปลูกบ้าน

หนึ่งหลัง ในขณะที่ฐานรากไม่ดี เรามาคุยชั้นสองชั้นสามจะต่อเติม

อย่างไรเสียแล้ว เรื่องเล็กน้อยแก้ไม่ได้ก็ต้องรื้อบ้านใหม่ ต้องสร้างบ้าน

ใหม่ ต้องตอกเสาเข็มใหม่ ออกแบบใหม่ ซึ ่งการกระจายอำนาจใน

ปัญหาที่เราคุยกันทั้งหมดนี่ผมคิดว่าถ้าคุยรายละเอียดจะยาว ผมคิดว่า 

23 องค์กรเราจะเคลื่อนไปข้างหน้าอีกหลายเวที ซึ่งเรายังมีเวทีแสดง

ความคิดเห็น ผมอยากจะประชาสัมพันธ์ ณ ที่นี้ว่า เรามาทำงานร่วม

กันดีกว่าเพราะว่าการทำงานภาคประชาสังคมมีอิทธิพลกับหน่วยงาน

ของราชการ หน่วยงานการปกครองท้องถิ่นอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น การมี

ส่วนร่วมที่จะเป็นโมเดลที่เราออกแบบที่จะเป็นอยู่ในอนาคตถึงลูกถึง

หลานของเราต้องเป็นบ้านที่แข็งแรงมั่นคง สวยงาม มีคุณธรรม ผมจึง

อยากทุกท่านติดตามการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมอยู่ตลอด 

นายสมาน แตบาตู 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี จังหวัดนราธิวาส 

การทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนแรก คือ ส่วนของรัฐบาลกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ได้ 

ไม่ใช่ว่ารัฐบาลกลางต้องมาหวงอำนาจทั้งหมด แต่ในท้องถิ่นเองก็มี

ระเบียบกฎหมาย แต่ไม่ต้องไปคุมอำนาจท้องถิ่นมาก เพียงแต่ให้ความ

จริงใจให้เขาทำงาน โดยเฉพาะผู้บริหารเองต้องปรับปรุงตัวเอง ปรับ  

วิธีคิด ปรับวิสัยทัศน์ของตัวเองเพื่อให้ชาวบ้านทำงานได้ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผมอยากให้ทำหน้าที่อย่างถูก

ต้องสมบูรณ์โดยให้เป็นนายกที ่สามารถที ่มีนโยบายไปปฏิบัติได้   

ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ อันนี้คือวิธีการที่จะนำไปสู่สิ่ง

ที่ประชาชนอยากจะได้ เช่น ผมมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะ

กรรมการปรับปรุงคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในตำบลเชิงคีรีของผม 

คณะกรรมการนี้ประชุมเรียบร้อยแล้วว่ามัสยิดนี้มีส่วนทำให้ตาดีกา

ทำให้เด็กเราที่มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง เราจำเป็นต้องไปดูแล เป็นเรื่อง

คุณภาพชีวิต สิ่งเหล่านี้นายกสามารถที่จะทำได้ และไม่เฉพาะด้านการ

ศึกษาเท่านั้น รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นต้น อีก

ประเด็นที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น คือ ผมเป็นห่วงอย่างหนึ่งว่าพี่น้อง

ประชาชนได้เปลี่ยนความคิดต่อท้องถิ่น เช่น วันนี้เกษตรไปประชุม

ประชาคมในหมู ่บ ้าน แล้วแจกพันธุ ์ปลา ว ันพรุ ่งน ี ้ไม ่แจก ว ันนี ้  

หน่วยทหารแจกอันโน้นอันนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้แจกอะไร

ให้ชาวบ้าน พอชาวบ้านมาทำประชาคมก็อยากได้ของติดไม้ติดมือกลับ

ไป พอเป็นลักษณะนี้แล้วต่อไปเวลาเรียกชาวบ้านมาประชุมแล้วเขาคิด

ว่าเขาจะได้อะไรกลับบ้าน เมื่อก่อนพอเขาไม่ได้ก็ผิดหวัง ถ้าผิดหวังบ่อย

ก็จะไม่มาสนใจ ผมกลัวว่าวันหนึ่งประชาชนจะหันหลังให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น ฝากทุกท่านพยายามทำอย่างไรก็ได้เพื่อจะ

ให้ท้องถิ่นอยู่รอด  
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นายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีในวันนี้

คือไม่ว่าจะเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน ผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะทราบดีในการที่

จะทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื ่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นมีความสุข   

อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลัก แต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในอดีตนั้นเรื่องของ

คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้รัฐบาลกลางดูแลอย่างเต็มที่ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องของการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างคนในพื้นที่ให้เป็นคนที่มี

คุณภาพได้ หรือว่าเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริงของคน  

ส่วนใหญ่ในพื้นที่ การศึกษาไม่สามารถที่จะพัฒนาและทำให้ภาพรวม

ของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภาคใต้ดีขึ้นได้ เพราะฉะนั้นใน

เรื่องที่เราพูดกันในวันนี้เป็นประเด็นของท้องถิ่นอาจจะเป็นแนวคิดหนึ่ง

ที ่อยู ่ในของเดิมที ่เราเห็นว่ายังไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือว่าไม่

สามารถที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นในแต่ละ

ด้าน จุดนี้ก็จะสื่อให้เห็นว่าในกรอบของท้องถิ่นขณะนี้ที่เราจะต้องมานั่ง

คุย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายอำนาจที่ต้องกระจาย 3 อย่างด้วย

กันก็คือ ต้องกระจายงบประมาณ และต้องกระจายทั้งงานและก็ต้อง

กระจายทั้งคน รวมถึงจุดอ่อนของสังคมท้องถิ่นในภาพรวมที่จำเป็นจะ

ต้องไปปรับใช้ระบบโครงสร้างท้องถิ่น โครงสร้างของท้องถิ่นมีอะไรที่

ต้องไปทบทวนดูหรือว่าไปปรับดูระบบตรงนั้นขึ้นมา แล้วป้องกันสิ่งที่

สังคมไม่อยากให้เกิดให้ได้มากที่สุด ในเมื่อให้อำนาจท้องถิ่นแล้วจะต้อง

ไปปรับปรุงโครงสร้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาขึ้นได้ ส่วนที่สอง 

คือ เรื ่องการเพิ่มบทบาทของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น และให้ความเป็น

อิสระในการที่จะมาบริหารจัดการในการเข้าไปดูแลได้อย่างเต็มที่ ถ้า

โครงสร้างทำได้ดี ผมเชื่อว่าอะไรต่างๆ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ เรื่อง

การถ่ายโอนก็เช่นเดียวกัน การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ของกระทรวง 

ทบวง กรม ทั้งของส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางนั้นได้เปลี่ยนบทบาทไป

แล้ว ผู้ว่าฯ ยังไม่เข้าใจว่าเป็นผู้กำหนดนโยบายหรือว่านำนโยบายมา

จากส่วนกลางและก็ให้ผู ้ปฏิบัติที ่เป็นกลไกของรัฐมาปฏิบัติ จาก

นโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยที่เราไม่ได้คนที่มีความเข้าใจในพื้นที่ มา

เป็นผู้ดูแลหรือว่าดูแลกำกับนโยบาย อาจจะทำให้เกิดปัญหาการสร้าง

เงื่อนไขในการดำเนินการ ตรงนี้ก็อาจจะไม่ทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้อง

ประชาชนดีขึ้น ผมขอสรุปสั้นๆ เพียงเท่านี้ 

นายอุดร ตันติสุนทร 

ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ผมอยากจะกราบเรียน ดังนี ้ ประการแรก เรื ่องการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดที่มีการกล่าวหาว่ามีการคอรัปชั่นมีการซื้อเสียง ซึ่งเป็นจริง

อย่างนั้น วิธีแก้ผมคิดว่าอยากเรียนเสนอว่าควรมีการแข่งขันด้วยการ

แสดงวิสัยทัศน์ ชี้แจงนโยบาย ผมคิดว่าแนวทางแบบนี้น่าจะทำไปใน

สามจังหวัด เช่น ขอความกรุณาจากภาคประชาชน ทีวี เพื่อให้นายก

ท้องถิ่นมานำเสอนวิสัยทัศน์ เราจะเห็นภูมิปัญญาของเขาว่าสมควรจะ

เป็นนายกท้องถิ ่นของเราหรือไม่ ผมคิดว่าเป็นทางลัดที ่จะทำให้

ประชาชนตื่นตัว 

ประการที่สอง เรื ่องการยุบรวม ผมอยากจะกราบเรียนเสนอ

เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่หนึ่งในจังหวัดตากเริ่มแล้วโดยเทศบาลเมือง

ตากกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึมมีรถดับเพลิงคันเดียว เทศบาล

เมืองตาก มีรถดับเพลิง 6 คัน เขาทำ MOU ระหว่างกันว่าถ้าไฟไหม้ใน

องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมี 11 หมู่บ้าน รถดับเพลิงคันเดียวช่วย  
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ไม่ไหวก็โทรศัพท์ไปบอกนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีก็ต้องส่งรถ  

ดับเพลิง 5-6 คัน มาช่วยดับไฟ ความร่วมมือตรงนี้เรียกว่า “สหการ” 

เพราะท้องถิ่นนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แต่เรามีสิ่งที่จะร่วมมือกันทำคือ 

หนึ่ง ขยะ สอง ดับเพลิง สาม ไฟฟ้า การยุบรวมที่ญี่ปุ่นก็คือว่าท้องถิ่น

เห็นว่านักวิชาการเขามาศึกษาดูแล้วมีค่าใช้จ่ายมาก เพราะองค์การ

บริหารส่วนตำบลของคุณมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง   

มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง มีสมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตำบล มีโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมือนกับเทศบาลข้างเคียง

ทั้งหมดเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลกลาง ดังนั้น จึงควรยุบรวมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลยุบรวมเทศบาลแล้วให้รางวัล ให้เงินก้อน

ใหญ่กับองค์กรท้องถิ่นที่ยุบรวมเพื่อเป็นผลประโยชน์ของคนในท้องถิ่น

ในพื้นที่นั้นที่เรียกว่า “ยุบรวม” (Amalgamation) อีกประเด็นหนึ่งก็คือ 

ตำรวจท้องถิ่น ที่ตำรวจท้องถิ่นเขาให้ตำรวจส่วนกลางของญี่ปุ่นมีอยู่

กระจุกเดียว เหมือน FBI ของอเมริกา เหมือนสก๊อตแลนด์ยาร์ดของ

อังกฤษ นอกนั้นเป็นตำรวจท้องถิ่นทั้งหมด อย่างในประเทศญี่ปุ่นผู้ว่า

ราชการจังหวัดซึ ่งมาจากการเลือกตั้ง เขาจะมีคณะกรรมการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 5 คน แต่ไม่ใช่ตำรวจเป็นประชาชนธรรมดา ผู้ที่มี

ความเชื่อถือจากประชาชน 5 คน และดูแลตำรวจ ยกตัวอย่างเช่นว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลนี ้ต้องการตำรวจ 10 คน ขอมาที ่จังหวัด 

ขอมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลนี้ต้องการตำรวจ 20 คน ขอมาทาง

จังหวัด แต่จะไม่ใช่ตำรวจส่วนกลางเป็นตำรวจท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกับ

ประเทศไทยที ่ว ันนี ้ท ี ่ระบบตำรวจสับสนมากเพราะเรามีตำรวจ 

Centralize คือส่วนกลาง ไม่ใช่ตำรวจที่ทำไม่ดีไม่งามที่ปัตตานี ถูกย้าย

ไปจังหวัดอื่นก็ไปทำชั่วร้ายที่จังหวัดอื่นซึ่งประเด็นนี้แก้ไม่ได้แน่นอน   

ดังนั้น ท้องถิ่นต้องมีตำรวจท้องถิ่น 

ประการที่สาม ราชการส่วนกลางอย่ามายุ่งกับท้องถิ่นมากเกิน

ไป เราก็ได้ฟังเสียบ่นจากนายกท้องถิ่นหลายแห่งว่ากลุ้มใจมากเลยว่า

ทำไมรัฐบาลกลางทำไมมายุ่งกับท้องถิ่นมากเกินไป รัฐธรรมนูญเขียน

บอกว่าให้เป็นอิสระ แต่ว่ารัฐบาลวันนี้ยังมายุ่งอีกแล้วเงินงบประมาณ  

ที่จะช่วยเหลือก็ยังเอางบประมาณของท้องถิ่นไปช่วยหน่วยงานภูมิภาค

อีก ผู้ว่าฯ ขอมา 80,000 บาท นายอำเภอขอมา 50,000 บาท ดังนั้น   

ถ้าหากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคขอมาที่ท้องถิ่นเราต้องไม่ให้ขอเพราะ

ท้องถิ่นมีเงินพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นของเขาอยู่แล้ว 

คุณอย่ามายุ่ง นื่คือการเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเขตท้องถิ่นของ

คุณก็ทำโครงการเสนอผ่านไปยังรัฐบาลกลาง  

ประการที่สี่ เร ื ่องการใช้จ ่ายเงินที ่ใช ้ได้มีอยู ่ 10% ของงบ

ประมาณนั้น เช่น ที่นราธิวาสมีองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ 74 แห่ง 

ถ้า 10% มี 7 องค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นที่ใช้ได้ อีก 60 กว่าใช้  

ไม่ได้ หมายความว่าอย่างไร ดังนั้น ผมจึงคิดว่าอยากจะขอร้องท่าน

สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบจริงหรือไม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อาจทำจริงมีการซื้อเสียง คอรัปชั่นจริง แต่วันนี้ผมกราบเรียนแล้วว่า

องค์การบริหารส่วนตำบลที่สร้างกันขึ้นมา 15 ปี เหมือนกับเด็กอายุ   

15 ขวบ ถามว่ามันมีการคอรัปชั่น มีการซื้อเสียง เราจะฆ่าให้ตายเลยดี

หรือไม่ เราควรช่วยกันทำงานดังตัวอย่างเช่น 23 องค์กรที่ทำกันมา

เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจกับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการ

บริหารบ้านเมือง ในการบริหารท้องถิ่น มีส่วนตรวจสอบ 2 อย่าง มีส่วน

ร่วมกับมีส่วนตรวจสอบ ท่านใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนี้ ผมคิดว่า  

บ้านเมืองมันจะดีขึ ้น และเป็นความหวังของเราในการที ่จะเห็นว่า

รัฐบาลกลางดูแลราษฎร 63 ล้านคนซึ ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอน ดังนั ้น   

จึงต้องกระจายอำนาจให้องค์กรท้องถิ ่นไปช่วยกันดูแลทุกข์สุขของ

ราษฎรอย่างจริงจัง ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันศึกษา ช่วยกัน

คิด และช่วยกันผนึกกำลัง และเสนอทางออกให้กับรัฐบาลว่าคุณต้อง

กระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นเขาดูแลราษฎรอย่างใกล้ชิด แต่

ท้องถิ่นจะคอรัปชั่นอะไรบ้างพวกเราต้องช่วยกันปลุกประชาชน เช่น 
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วันนี้เรามาอภิปรายกันเรื่องท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้อง

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมคิดว่า วันนี้เราคงจะได้ข้อสรุป ผมเห็น

ว่ารัฐบาลแก้ปักษ์ใต้ไม่ถูกทาง ผมอยากจะให้นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสามจังหวัดก่อน

แข่งกับรัฐบาล รัฐบาลมีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ชาติ ผมอยากจะย่อรัฐบาลกลางนี้มาให้รัฐบาลจังหวัด แล้วก็ให้ผู้ทรง

คุณวุฒิภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคท้องถิ ่น โดยมีนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 3 ท่านเป็นประธานของแต่ละจังหวัด มีคณะ

กรรมการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด ผมขอย้ำว่าปัญหา

สามารถแก้ไขได้เรื่อง ได้แก่ หนึ่ง ให้มีการพัฒนาการเกษตร ส่งเสริม

การปลูกยาง แปรรูปยางพารา โดยมีหัวหน้าควบคุมดูแลภายใต้การ

กำกับจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สอง ให้มีการส่งเสริม

อุตสาหกรรมด้วยการใช้ทรัพยากรจากภาคใต้ ใช้ยางพาราแปรรูปให้

เป็นการพาณิชย์ ส่วนด้านการพัฒนาสังคมให้มีการพัฒนาส่งเสริม   

2 ด้าน คือ หนึ่ง การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด สอง การพัฒนาการ

สาธารณสุขของจังหวัด โดยไม่ต้องฟังเสียงของรัฐบาล เรื่องอย่างนี้พบ

คิดว่าเราจะต้องพัฒนาตัวของเราเอง ให้ยืนอยู่บนขาสองขาของเราเอง

ให้ได้ สิ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ช่วยเหลือ ต้องให้ท้องถิ่นเขาไปพัฒนา 

บ้านเมืองถึงจะเจริญได้ เพราะฉะนั้นอยากจะรวมพลังกันของท้องถิ่นให้

เข้มแข็ง องค์กรท้องถิ่นจะไม่สามารถเข้มแข็งได้เพราะยังถูกบีบโดย

ราชการส่วนกลาง เพราะฉะนั้น สุดท้ายผมคิดว่าวันนี้เราต้องช่วยกัน 

ผนึกกำลังเพื่อจะยืนอยู่ด้วยขาของเราเอง ท้องถิ่นถึงจะเติบโตและ  

เข้มแข็งไปได้รวมทั้งเราต้องร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการขับเคลื่อน

ด้วย เรื่องอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นความจำเป็นอันหนึ่งสำคัญในวันนี้ 

  

ภาคผนวก



ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้

��

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 พ.จ.อ. กฤษณะ แก้วเกตุ ปลัด อบต.ปะกาฮะรัง  

จังหวัดปัตตานี 

2 นาย การินทร์ อีซอ จนท.ว ิเคราะห์นโยบายและ

แผน  อบต.ร ือเสาะ จ ังหว ัด

นราธิวาส 

3 นาย เกาจี ซันคำมะหมัด รองนายกอบต.เกาะสะท้อน 

จังหวัดนราธิวาส 

4 นาย โกศล ปานถาวร ปลัดอบต.ตุยง จังหวัดปัตตานี 

5 นาง จรรยา ช้างแก้ว น ักบร ิหารงานนโยบายและ

แผน  อบจ.นราธิวาส 

6 นาย จิรภัทร มุกดารัตน์ รองนายก อบต.มะกรูด  

จังหวัดปัตตานี 

7 นาย เจะโก๊ะ อาแว เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เมืองนราธิวาส 

8 นาย ชาลี ชีวะสาธน์ นายกเทศมนตรีตำบลโคกโพธิ์  

จังหวัดปัตตานี 

9 นาย ชือกิพลี สาและ รองประธานสภา  

อบต.เปาะเส้ง จังหวัดยะลา 

10 นาง ดรุณี วัฒนชโนบล เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ตำบลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

11 นาย ดอรอแม เจะแม นายก อบต.ตลิ่งชัน  

จังหวัดยะลา 

12 นาย ดาโอ๊ะ บุยาลา รองนายก อบต.บาโงย  

จังหวัดยะลา 

13 นาย ต่วนสูรี ต่วนแว ปลัดเทศบาลตำบลตันหยง  

จังหวัดปัตตานี 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

14 นาย นิรันดร์ เพชรแท้ นายก อบต.ยุโป จังหวัดยะลา 

15 นาย พิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี  

จังหวัดปัตตานี 

16 นาง พีดาวาตี เจ๊ะคอ รองนายก อบต.ตะมะยูง  

จังหวัดนราธิวาส 

17 นาง ไพรินทร์ ปานถาวร ปลัดอบต.เกาะเปาะ  

จังหวัดปัตตานี 

18 นางสาว ภัทวดี ทองคำ นักพัฒนาชุมชน อบต.ม่วงเตี้ย  

จังหวัดปัตตานี 

19 นาง ภิรมย์ สิตตะหิรัญ นายก อบต.บางโกระ  

จังหวัดปัตตานี 

20 นาย ภูวสันต์ ไชยมณี นายก อบต.ถ้ำทะลุ  

จังหวัดยะลา 

21 นาย มนส์ อ่อนแอร์ รองนายกอบต.โคกโพธิ์  

จังหวัดปัตตานี 

22 นาย มะกอยี ดามะ รองนายก อบต.ม่วงเตี๊ย  

จังหวัดปัตตานี 

23 นาย สมะการิง  หวัง นายกอบต.พิเทน  

จังหวัดปัตตานี 

24 นาย มะนอ ดอเลาะ รองนายก อบต.ศาลาใหม่  

จังหวัดนราธิวาส 

25 นาย มะยูโซะ สาแลมะ นายก อบต.ตะโละแมะนา  

จังหวัดปัตตานี 

26 นาย มะสาบือรี มาฮะ รองนายก อบต.ห้วยกระทิง  

จังหวัดยะลา 

27 นาย มัตตา อูมาร์ เลขานายกอบต.กะมิยอ  

จังหวัดปัตตานี 

28 นาย มานิตร อุตรสินธุ์ รองนายกเทศมนตรี 

ตำบลปะลุรู จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

29 นาย มูฮำมัดซากี หะยีดอเลาะ รองนายก อบต.ลิปะสะโง  

จังหวัดปัตตานี 

30 นาย ยะยูโซ๊ะ แม็งมาแอ รองนายกเทศมนตรี 

ตำบลมายอ จังหวัดปัตตานี 

31 นาย ยา บากา นายกเทศมนตรีตำบลบ่อทอง  

จังหวัดปัตตานี 

32 นาย ยามาลูดิน อีแมดือเระ รองนายก อบต.เปาะเส้ง  

จังหวัดยะลา 

33 นาย ยาฮารี ตาแฮ รองนายกอบต.เฉลิม  

จังหวัดนราธิวาส 

34 นาย ยืนยง ไชยรีย์ รองนายกอบต.ตาแกะ  

จังหวัดปัตตานี 

35 นาย ยูโซ๊ฟ ดอเลาะ รองนายก อบต.ตะลุโบะ  

จังหวัดปัตตานี 

36 นาย ราซ๊ะ รอนิง นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ  

จังหวัดนราธิวาส 

37 นาย รุสดี ยูโซ๊ะ รองนายก อบต.พร่อน  

จังหวัดยะลา 

38 จ.ส.อ. ลือศักดิ์ ธรรมโสภณ ปลัด อบต.บานา  

จังหวัดปัตตานี 

39 จ่าเอก วศิน คัมภีร์ ปลัด อบต.พิเทน  

จังหวัดปัตตานี 

40 นาย วัสสนัย จงไกรจักร์ ปลัด อบต.ม่วงเตี๊ย  

จังหวัดปัตตานี 

41 นาย วิศัลย์ มาตสม รองปลัดเทศบาลตำบลยะหริ่ง  

จังหวัดปัตตานี 

42 นาย แวดือละเมง แวซู ปลัดอบต.บานา  

จังหวัดปัตตานี 

43 นาย แวอุเซ็ง ดูมิแด นายกเทศมนตรีตำบลยะรัง  

จังหวัดปัตตานี 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

44 นาย ศักดิ์กรียา หวันหม๊ะ รองนายกอบต.บ้านนา  

จังหวัดสงขลา 

45 นาย สดิง โตะเจาะนิ อบต.สะเอะ จังหวัดยะลา 

46 นาย สมาน กระโด รองนายก อบต.กระโด  

จังหวัดปัตตานี 

47 นาย สายทอง การะเกตุ รองนายก อบต.ตาชี  

จังหวัดยะลา 

48 นาย สิทธิศักดิ์  สิมศิริวงษ์ส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

เทศบาลเมืองปัตตานี 

49 นาย สุฟญาน คงคาลิหมี ปลัด อบต.พ่อมิ่ง  

จังหวัดปัตตานี 

50 นาย สุรชัย หมุด รองนายกอบต.สะดาวา  

จังหวัดปัตตานี 

51 ส.ต.ต. หารง ดุเม๊าะ ปลัด อบต.ไทรทอง  

จังหวัดปัตตานี 

52 นาย อับดุลรอชิ ทาเนาะ นายก อบต.บาโร๊ะ  

จังหวัดยะลา 

53 นาย อับดุลรอมัน เจะมะ นายอบต.ท่าเรือ  

จังหวัดปัตตานี 

54 นาย อับดุลเราะแม จารง เลขานุการนายก อบต.เขาตูม 

55 นาย อับดุลเราะห์มัน แวมะชัย นายกอบต.อาซ่อง  

จังหวัดปัตตานี 

56 นาย อับดุลเล๊าะ นารา รองปลัดอบต.กาหลง  

จังหวัดนราธิวาส 

57 นาย อาซัน บาเฮาะ รองนายกอบต.ตาเนาะแมเราะ  

จังหวัดยะลา 

58 นาย อานัน สีระโก ปลัดเทศบาลตำบลมะรือโบตก  

จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

59 นาย อารีดี บารา จนท.ว ิเคราะห์นโยบายและ

แผน อบต.ม่วงเตี๊ย  

จังหวัดปัตตานี 

60 นาย อาลียะ เจ๊ะแว รองนายกอบต.บ้านน้ำบ่อ  

จังหวัดปัตตานี 

61 นาย อำเซาะ ตาสะเมาะ นายก อบต.ปะกาฮะรัง  

จังหวัดปัตตานี 

62 นาย อำราญ เจะมะ จนท.ว ิเคราะห์นโยบายและ

แผน อบต.ท่าธง จังหวัดยะลา 

63 นาย อิสมะแอ ตือระ รองนายก อบต.ยะลา  

จังหวัดยะลา 

64 นาย อูมา กูเตะ รองนายก อบต.เขาตูม  

จังหวัดปัตตานี 

65 นาย ฮามิ เปาะมะ รองนายกเทศมนตรี 

ตำบลกากายูบอเกาะ  

จังหวัดยะลา  

ภาคประชาสังคม 

66 พล ต.ต. จำรูญ  เด่นอุดม ประธานมูลนิธ ิ /สมาชิกสภา

มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม 

ภาคใต้/สภาพัฒนาการเมือง 

67 คุณ มูฮำหมัดอายุบ ปาทาน  สศูนย์เฝ ้าระว ังสถานการณ์

ภาคใต้ 

68 นาย ยะโกะ เบ็ญมะเซ็ง สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

จังหวัดปัตตานี 

69 นาย สมชาย กุลคีรีรัตนา ประธานชมรมคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านฮาลาล์ 

70 นพ. อนันต์ชัย ไทยประทาน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แผนกศัลยกรรม รพ.ศูนย์ยะลา 
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ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

71 นาย อับดุลอาซิสส ตาเดอินส กรรมการที่ปรึกษา 

สมาคมยุวมุสลิมฯ 

72 นาย ฮาดีย์ หะมิดง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 

โครงการมูลนิธิเอเชีย 

73 นาย อุสมาน สารี รองประธานศูนย์พัฒนา 

การเมืองภาคพลเมือง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

นักวิชาการ 

74 รศ.ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

75 นาย ธีระวัฒน์ สมจิตร อนุกรรมาธิการชายแดนภาคใต้  

สภาผู้แทนราษฎร 

76 นางสาว รุ่งระวี เฉลิมศีร ิพ ินโย

รัฐ 

นักว ิจ ัย International Crisis 

Group 

77 ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัย 

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

78 นาย อิลุยาส หญ้าปรัง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สื่อมวลชน 

79 นาย ตูแวดานียา มือรีงิง บรรณาธิการสำนักข่าวอามาน  

จังหวัดปัตตานี 

80 นาย ธรรมนูญ คีรีนารถ มติชน TV9 

81 นาย มูฮำหมัดปาเรซ โลหะสัณฑ์ สื่อมวลชน 

82 นางสาว แวลีเมาะ ปูชู ผู้สื่อข่าว ศูนย์ข่าวอิสรา 

83 นาย ศิรศักดิ์ หวันสะแทง สื่อมวลชน 

84 นาย สาเล็ม ครู สื่อมวลชน 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง 

วิทยากร 

 นาย พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา 

 นาย เศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดปัตตานี 

 นาย สมาน  แตบาตู นายกองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลเชิงคีรี 

 นาย อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง นักวิชาการด้านสันติวิธี 

 นาย อุดร  ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น 
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หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดสัมมนาเป็นการจัดสัมมนาที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ

ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ  

 ó มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

  เลขที ่ 106 ถนนพหลโยธิน 42 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900  

  โทร. 02-940-1681 www.plaf.or.th  

  โดยมีนางสาวทองเล็ก ปาตังกะโร เป็นผู้ประสานงาน  

 ó สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  

  โดยนายเมธัส อนุวัตรอุดม และ 

  นางสาวประภาพร  วัฒนพงษ์ ผู้ประสานงาน และ 

 ó วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

  โดยนางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค ผู้ประสานงาน  

  ภายใต้สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 เลขที่ 20 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

  โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-141-8175  

  เว็บไซต์ www.kpi.ac.th 

 



� ท้องถิ่นร่วมคิดเพื่อคุณภาพชีวิต
พี่น้องสามจังหวัดภาคใต้


