การเสวนา เรื่อง
เสียงเพื่อการกระจายอานาจสู่การพัฒนาประเทศ
(Voices For Decentralization : Moving For National Development)
จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่าย
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
หลักการและเหตุผล
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น คือ การกระจายอานาจการตัดสินใจและทรัพยากรจากส่วนกลางให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของตนและได้รับประโยชน์สูงสุ ด การ
กระจายอานาจจึงเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืน โดยเป็นกลไกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผล
ของการพั ฒ นาประเทศในหลายด้ า น กล่ า วคื อ ด้ า นการเมื อ งการปกครอง การกระจายอ านาจสู่ ท้ อ งถิ่ น
เปรียบเสมือนโรงเรียนประชาธิปไตยที่สอนให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
แล้ ว การปกครองท้ อ งถิ่ น ย่ อ มมี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น รากฐานที่ มั่ นคงของการปกครองประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ช าติ ให้
บรรลุผลสาเร็จ ด้านคุณภาพชีวิต ทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ก่อให้เกิดการจัดให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงใจ และทันท่วงที ด้านสังคม การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นสามารถลดความเหลื่อมล้า
ภายในสังคม โดยประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะจาแนกตามช่วงวัย เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา ฯลฯ สามารถเข้าถึง
การบริการสาธารณะ ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค
และด้านเศรษฐกิจ การกระจายอานาจนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ ตามความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทและสภาพภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถิ่น
ด้วยเหตุนี้ ในช่วงแห่งการเตรียมความพร้อมสาหรับการเลือกตั้ง ระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีพันธกิจสาคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางวิชาการเพื่อ ส่งเสริมการกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง จึง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการสัมมนา เรื่อง
“เสี ย งเพื่อการกระจายอานาจสู่ การพัฒ นาประเทศ (Voices For Decentralization : Moving For National
Development)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พรรคการเมืองและนักการเมือง ซึ่งจะมีบทบาทเป็นผู้บริหารประเทศ
และผู้กาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศในอนาคต ตระหนักถึงความสาคัญของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น เพื่อ
การพัฒ นาประเทศและกาหนดให้ มีน โยบายการกระจายอานาจสู่ ท้ องถิ่น ในการบริห ารประเทศอย่างจริ ง จั ง

นอกจากนี้ ในการสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการกระจาย
อานาจและการปกครองท้องถิ่น และตัวแทนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยังจะได้ร่วมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นที่อยากเห็นและควรจะเป็น ซึ่ง
สถาบันพระปกเกล้าจะรวบรวมและจัดทาเป็นข้อเสนอแนะให้แก่พรรคการเมืองและนักการเมือง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกาหนดนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้พรรคการเมืองและนักการเมืองตระหนักถึงความสาคัญของนโยบายการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นว่าเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศ
2) เพื่อเป็ น เวทีในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ทิศทางของนโยบายการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นที่ควรจะเป็น และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นให้บรรลุผลสาเร็จ
3) เพื่อจั ดทาข้อเสนอเกี่ย วกับ นโยบายการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่นเพื่อการพัฒ นาประเทศให้ แก่พ รรค
การเมืองและนักการเมืองสาหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทานโยบายการบริหารประเทศต่อไป
วัน เวลา สถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ จานวน 100 คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในฐานะกลไกขับเคลื่ อนการกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่นได้ พู ด คุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) พรรคการเมืองและนักการเมืองได้รับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการกระจายอานาจสู่
ท้องถิน่ ที่ควรเป็นและที่อยากเห็นจากมุมมองของนักวิชาการด้านการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
3) ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศให้แก่พรรคการเมืองและ
นักการเมือง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายการบริหารประเทศต่อไป
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กาหนดการเสวนา เรื่อง
เสียงเพื่อการกระจายอานาจสู่การพัฒนาประเทศ

(Voices For Decentralization : Moving For National Development)
จัดโดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และภาคีเครือข่าย
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
12.00-13.00 น.

ลงทะเบียน

13.10-13.30 น.

กล่าวเปิดงานโดย
ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

13.30-14.00 น.

เวทีเสวนา “เสียงสะท้อนของคนท้องถิ่น”
ดาเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมล จากไทยพีบีเอส

14.00-15.30 น.

เวทีเสวนา “ทิศทางการกระจายอานาจเพื่อการพัฒนาประเทศ”
o ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
นักวิชาการอิสระ
o รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย
รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
o นายทนงศักดิ์ ทวีทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
o นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
o ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดาเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน จากไทยพีบีเอส

15.30-16.00 น.

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดาเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน จากไทยพีบีเอส
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