
  
 

เวทีเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง  
“เสียงเพื่อการกระจายอ านาจสู่การพัฒนาประเทศ” 

(Voices For Decentralization : Moving for National Development) 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 

หลักการและเหตุผล 

การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น คือ การกระจายอ านาจการตัดสินใจและทรัพยากรจากส่วนกลางให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้ตามเจตนารมณ์ของตนและได้รับประโยชน์สูงสุด การ
กระจายอ านาจจึงเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืน โดยเป็นกลไกที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิผล
ของการพัฒนาประเทศในหลายด้าน กล่าวคือ ด้านการเมืองการปกครอง การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
เปรียบเสมือนโรงเรียนประชาธิปไตยที่สอนให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
แล้ว การปกครองท้องถิ่นย่อมมีความเข้มแข็งและเป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองประเทศในระบอบ
ประชาธิปไตย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
หน่วยงานรัฐที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติให้
บรรลุผลส าเร็จ ด้านคุณภาพชีวิต ทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข 
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นก่อให้เกิดการจัดให้บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด ตรงใจ และทันท่วงที ด้านสังคม การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นสามารถลดความเหลื่อมล้ า
ภายในสังคม โดยประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะจ าแนกตามช่วงวัย เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา ฯลฯ สามารถเข้าถึง
การบริการสาธารณะ ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค 
และด้านเศรษฐกิจ การกระจายอ านาจน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงพ้ืนที่ตามความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทและสภาพภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถิ่น 

ด้วยเหตุนี้ ในช่วงแห่งการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งระดับประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีพันธกิจส าคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง จึงจัดการสัมมนา เรื่อง “เสียงเพ่ือการกระจาย
อ านาจสู่การพัฒนาประเทศ (Voices For Decentralization : Moving for National Development)” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้พรรคการเมืองและนักการเมือง ซ่ึงจะมีบทบาทเป็นผู้บริหารประเทศและผู้ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาประเทศและ
ก าหนดใหม้ีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในการบริหารประเทศอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ในการสัมมนาครั้งนี้ 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น และ
ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยังจะได้ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง
ของนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่อยากเห็นและควรจะเป็น ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าจะรวบรวมและจัดท า



เป็นข้อเสนอแนะให้แก่พรรคการเมืองและนักการเมือง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้พรรคการเมืองและนักการเมืองตระหนักถึงความส าคัญของนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นว่าเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

2) เพ่ือเป็นเวทีในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่นท่ีควรจะเป็น และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นให้บรรลุผลส าเร็จ 

3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศให้แก่พรรค
การเมืองและนักการเมืองส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดท านโยบายต่อไป    
 

 

ค าถามหลักในการจัดสัมมนา  
ท าไมนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกลไกส าคัญในการ

พัฒนาประเทศ 
 

ประเด็นแลกเปลี่ยน / ขอบเขตเนื้อหา :  
4) เพ่ือให้นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นกลไกที่

ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ทิศทางของนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นควรเป็นอย่างไร 
o ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
o ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
o ด้านการพัฒนาพื้นที่รูปแบบพิเศษ 
o ด้านการลดความเหลื่อมล้ า 
o ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

5) จ าเป็นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขเรื่องใดบ้าง เพ่ือให้นโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเป็นกลไกทีส่ าคัญในการพัฒนาประเทศ 

6) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีพ้ืนที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะกลไกขับเคลื่อนการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

2) พรรคการเมืองและนักการเมืองได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นที่ควรเป็นและอยากเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง   

3) ได้ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาประเทศต่อพรรคการเมือง
และนักการเมืองซึ่งจะเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารประเทศและก าหนดนโยบายการบริหารประเทศ  
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“เสียงเพื่อการกระจายอ านาจสู่การพัฒนาประเทศ” 

(Voices For Decentralization : Moving for National Development) 
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ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
 
 

12.00 – 13.00 น.  ลงทะเบียน 

13.00-13.10 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และชี้แจงรายละเอียดการสัมมนา 

13.10-14.10 น.  เวทีเสวนา “ทิศทางการกระจายอ านาจเพื่อการพัฒนาประเทศ”  
o ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 

นักวิชาการอิสระ 
o รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย 

     รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
o อาจารย์สุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย 

รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
o นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 

นายกเทศมนตรีนครยะลา 
o ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
ด าเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

14.10-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30-16.00 น.  เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 


