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ABSTRACT 

 

A self-governing province aims to expand the political space and local 

people’s influence by including them in sustainable policy directives serving their 

needs.To study the possibility of Chiang Mai becoming a decentralized, self-governing 

province, qualitative research was used. In-depth interviews and non-participatory 

observation were conducted. [[[Exactly where and when were the interviews and 

observation? How many samples? Ages? Incomes? Length of time residing in Chiang 

Mai province? How long had they been activists in the self-governing province 

movement? ]]] Samples were university teachers, local leaders, civil societymembers, 

and business people, all part of the self-governing province movement.  

Results were that opinions differed aboutthe self-governing province. 

These findings suggest that concepts of a self-governing province remain to be 

developed in a way understandable for local people. A self-governing province 

would require a political structure allowing all parties to participate in political 

activities and communitydecision-making; authorization for local resource 

management, protection, and rehabilitation to help local communities; and 

authorization for social and cultural policy management with sustainable 

development of local quality of life. Self-government is not limited to justpolitics, as 



�
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defined by the Ministry of Interior, but covers decisions on natural resource and 

cultural management. 

Chiang Mai Province might establish small organizations on a local scale 

and coordinate them to strengthen and sustain the movement. This may lead to an 

example of decentralization to be taken into account by the next government. 

Culture, especiallyLanna culture in language, architecture, and other aspects, requires 

further study as influential for development at the local level. 

 

Keywords: Self-governing province movement, Chiang Mai self-

government.�
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 
สังคมไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัย

ภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้านของวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมิติทางด้านการเมืองการปกครอง เพราะมิติดังกล่าวมีความเช่ือมโยง รวมถึงสร้าง
ผลกระทบต่อมิติอ่ืนอย่างชัดเจนซึ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีทําให้ภาครัฐต้องต่อสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้น เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากสังคมโลก รวมถึงสังคมภายในที่
ประกอบด้วยประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่กระจายตัวอยู่ตามทั่วภูมิภาคของประเทศ หากแต่การปรับตัว
ของภาครัฐน้ัน ยังไม่สามารถดําเนินการให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ เพราะ
ภาครัฐยังคงดําเนินการบริหารในโครงสร้างรูปแบบเดิมที่เน้นการรวมศูนย์อํานาจจากส่วนกลาง ซึ่ง
ต้ังอยู่บนฐานคติที่ว่าอํานาจรัฐที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวทางของฐานคติดังกล่าว ทําให้ภาครัฐมุ่งเน้นพัฒนาในด้านที่
ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตเป็นสําคัญ จนละเลยการพัฒนามิติด้านอ่ืนๆ ของสังคมให้มีความเข้มแข็ง
ตามไปด้วย ส่งผลให้ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างย่ิงมิติของการบริหาร
กิจการสาธารณะ  อีกทั้งยังส่งผลให้กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนลดน้อยลง
ไปด้วย จนเป็นเหตุทําให้ภาคประชาชนอ่อนแอลงเร่ือยๆ เพราะรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุน้ีจึงมีการเรียกร้องให้มีการปรับความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอํานาจ โดยปรับ
ลดบทบาทของอํานาจรัฐส่วนกลางลง และเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชนเข้าไปแทนที่ในรูปแบบของ
ประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วม (วีระศักด์ิ เครือเทพ, 2548, น.10 ) 

สาเหตุที่ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นในปัจจุบัน
ไม่ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอีกต่อไป หากแต่มีความเกี่ยวข้องรวมถึงเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจ 
ระบบสังคม และระบบการเมืองอยู่เสมอภายใต้ของกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึน ส่งผลให้
กระแสของการพัฒนาท้องถิ่นในยุคใหม่มีความเก่ียวข้องกับการต่อสู้ บูรณะ รวมถึงฟ้ืนฟูอัตลักษณ์
ภายในชุมชน อันเน่ืองมาจากความต้องการรักษาฐานของทรัพยากรท้องถ่ิน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
ระบบประชาธิปไตย เพราะการที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิและเสรีภาพเพ่ือ
สร้างข้อตกลงแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงยังร่วมกําหนดทิศทางของการพัฒนาในท้องถ่ินที่อาศัยอยู่ตาม
ลักษณะทางสังคม จากแนวทางดังกล่าวช่วยให้ประชาชนขยายฐานขององค์ความรู้ ความสามารถที่มี
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อยู่ให้สูงย่ิงขึ้นภายใต้ของกระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมสอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนา
ท้องถ่ินแบบพ่ึงตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือปลดพันธนาการต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่กําลังจะเกิดขึ้น เพราะฐานคติของการพัฒนาสมัยใหม่มุ่งเน้นไปที่ความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชน ประกอบไปด้วยบุคคลต่างๆ ที่มีฐานความสัมพันธ์จนกลายเป็นต้นทุนทางสังคม และ
เครือข่ายทางสังคม เพ่ือสร้างระบบการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ จนกลายเป็น
พลังของชุมชน เพ่ือออกมาจัดการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนด้วยตนเอง อีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ท้องถิ่นเป็นการปรับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน (พัฒนา กิติอาษา, 2546, น.64) 

การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นความต้องการของภาคประชาชน เพ่ือ
เปิดพ้ืนที่ในการสร้างกลไกให้กับท้องถ่ินในการสื่อสารต่อสังคมภายนอก เพ่ือให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ดังน้ันการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วมจากภาคประชาชน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตในการปรับตัวเพ่ือสร้างดุลยภาพทางการเมือง
ที่ครอบคลุมทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับภาคประชาชนอีกด้วย ภายใต้เวที
ของการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเน้นคุณค่าในการเรียนรู้เพ่ือดํารงอยู่ร่วมกัน บน
เครือข่ายความสัมพันธ์ในรูปแบบองค์กรทางสังคมที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายทางสังคม ทั้งน้ีสะท้อนให้
เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้สังคมภายนอกได้รับรู้ เพ่ือการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นมิติในด้านการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น มิติในด้านการจัดการเศรษฐกิจ
ชุมชน รวมถึงการริเร่ิมจัดการในเรื่องใหม่ๆ  (อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์, 2544, น.15 )  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ถือเป็นแผนพัฒนาฉบับแรกที่ให้
ความสําคัญกับแนวทางที่เน้นการพัฒนาโดยใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันเน่ืองมาจากเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโดยตรง จากเดิมที่เป็นเพียงผู้รอคอยความช่วยเหลือฝ่ายเดียว มาเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนากับภาครัฐเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับชุมชน ซึ่งให้ความสําคัญทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 ได้เพ่ิมการสร้างคุณค่าบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยอีก
ด้วย ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 ถือเป็นการสร้างความต่อเน่ืองจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8 และฉบับที่9 โดยให้ความสําคัญต่อการรวมพลังทาง
สังคมจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม โดยเฉพาะภาคปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 ที่ดําเนินการใช้อยู่ในขณะนี้ ได้มียุทธศาสตร์ที่เกี้ยว
ข้องกับการสร้างความเป็นธรรมในการบริหารจัดการประเทศ สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความเป็นเท่าเทียม และสร้างกลไกการ
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ตรวจสอบจากภาคประชาชน เพ่ือให้การใช้อํานาจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (โกวิทย์ พวงงาม, 
2551, น.235) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้
ความสําคัญกับการปกครองท้องถิ่นโดยได้เพ่ิมมิติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ภาค
ประชาชนได้รับโอกาสในการมามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  นอกเหนือจากการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง อีกทั้งรัฐธรรมนูญฉบับน้ียังให้ความสําคัญในเร่ืองของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิ
ปัญญา รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือสร้างแนวทางกระบวนการจัดการได้อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาครัฐบาลและภาคประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการ หากแต่การควบคุม
นโยบายของท้องถิ่นยังคงเป็นภาครัฐส่วนกลางท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่นอํานาจในการกํากับ
ดูแลพ้ืนที่ งบประมาณในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการบริหารจัดการบุคคลากรในการ
ทํางาน ส่งผลให้การกระจายอํานาจดําเนินการไปอย่างเช่ืองช้า (อภิชาต สถิตนิรามัย , 2555, น 100) 

ต่อมาในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550 มีการเพ่ิมเติมอีก 2 ประการ คือประการแรก มี
การรับรองสิทธิชุมชนให้มีความชัดเจนมากข้ึน ส่วนประการที่ 2 ได้มีการตรากฎหมายในการจัดต้ัง
สภาองค์กรชุมชนข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการรับรองการทํางานของกลุ่มประชาชนต่างๆในชุมชนอัน
จะนําไปสู่การพัฒนาและร่วมกําหนดนโยบายสาธารณะโดยคนในชุมชนเอง อีกทั้งยังกําหนดให้มีการ
จัดต้ังองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยว เมือง
ขนาดใหญ่ เมืองอุตสาหกรรม รวมถึงเมืองชายแดน โดยใช้รูปแบบและโครงสร้างในการบริหารจัดการ
ที่พิเศษออกไปท้ังในแง่ที่มาของผู้บริหารท้องถิ่น อํานาจหน้าที่ขององค์กรปริหารส่วนท้องถิ่น และการ
เข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้โอกาสท้องถิ่นที่มีลักษณะที่ปกครองตนเองได้ มีสิทธิจัดต้ังเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้เปิดโอกาสในการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถ่ินมากขึ้น เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องที่ของตน ทั้งน้ีเพ่ือสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ (โกวิทย์ พวงงาม, 2556, 
น.1) 

รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวพุทธศักราช2557 เป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหารมี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะผู้ยึดอํานาจการปกครอง โดยบทบัญญัติมีทั้งสิ้น 48 
มาตรา รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้มีการแต่งต้ังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติซึ่งมีที่มาจากการแต่งต้ังโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมถึงคณะรัฐมนตรีช่ัวคราวทํา
หน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภาชุดเก่าเพ่ือดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกมิติให้มี
ความสงบเรียบร้อย และดําเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้อํานาจคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะ และนายกรัฐมนตรี มีอํานาจเหนืออํานาจ
ของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการในการควบคุมคณะรัฐมนตรี อีกทั้งยังให้อํานาจในการออก
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คําสั่งเพ่ือความม่ันคงผ่านมาตรา 44 ที่ระงับการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่น ทําให้มีผลกระทบโดยตรงต่อ
แนวคิดการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ถึงแม้ว่าแนวคิดการกระจายอํานาจจะได้รับผลกระทบจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน แต่ทว่า
แนวคิดการกระจายอํานาจยังคงเป็นกระแสการพัฒนาแนวใหม่ เพราะว่าแนวคิดการกระจายอํานาจน้ี
มีความสําคัญต่อระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างรากฐานให้กับ
ชุมชนท้องถ่ิน หากชุมชนท้องถ่ินระดับล่างมีความเข้มแข็งแล้ว ย่อมส่งผลให้โครงสร้างชุมชนใน
ระดับบนอันหมายถึงการเลือกต้ังสภาผู้แทน สภานิติบัญญัติ และรัฐธรรมนูญเข้มแข็งตามไปด้วย อีก
ทั้งการกระจายอาจยังเป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่มีความเป็นอิสระในการกําหนดแนวทาง
ในการพัฒนาชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง ด้วยเหตุที่ว่าชุมชนนั้นมีความหลากหลายทั้งทางด้านเช้ือ
ชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม การกําหนดนโยบายโดยเข้าใจปัญหา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณลงได้ อันจะเป็นการส่งผลดีกับชุมชนท้ังในระดับ
หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด การจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอํานาจรัฐส่วนกลางและอํานาจ
รัฐในส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้กระแสการกระจายอํานาจให้จังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่
สนใจในสังคมไทย (โกวิทย์ พวงงาม, 2556, น.229) อีกทั้งการนําเสนอแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูป
โครงสร้างอํานาจต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งขจัดความเหลื่อมล้ําที่เกิดข้ึนในสังคม โดยมี
แนวคิดของรูปแบบของจังหวัดจัดการตนเองเป็นข้อเสนอ จังหวัดจัดการตนเองนี้เป็นรูปแบบการ
ปกครองให้ความสําคัญที่สอดคล้องกับแนวคิดการกระจายอํานาจเพื่อลดปัญหาปัญหาท่ีเกิดจากการ
รวมศูนย์อํานาจ อีกทั้งยังปรับสมดุลลดความเหลื่อมล้ําในของภาครัฐส่วนกลาง เพราะการควบคุม
บ้านเมืองโดยการรวมศูนย์อํานาจย่อมส่งผมทําให้ท้องถิ่นเกิดความอ่อนแอ ต้องรอคอยความช่วยเหลือ
จากภาครัฐ ทําให้เกิดความเคยชิน จนกระทั่งไม่สามารถที่จะดูแลตนเองได้ เป็นอันตรายต่อการ
ปกป้องตนเองจากอันตรายต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติเป็นต้น การกระจายอํานาจนี้คงไม่ใช่
เพียงแค่การถ่ายโอนอํานาจลงมาสู่องค์กรระดับท้องถ่ิน หากแต่การกระจายอํานาจ ต้องเป็นแนวทาง
ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยทางตรง เพราะการปฏิรูปโครงสร้างในที่น้ีเป็นการถอดสายบังคับบัญชา
จากภาครัฐที่คอยแทรกแซงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค รวมท้ังเป็นการคืนอํานาจให้กับประชาชนในการถอดถอนผู้บริหารระดับท้องถ่ิน
ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมรูปแบบประชาธิปไตยในทางตรงอีกด้วย (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2555, น. 
122-124) 

จากพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จนมาถึงการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนพ้ืนฐานของการปรับตัว
บนกระแสโลกาภิวัตน์ทั้งการทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านวัฒนธรรม รวมถึง
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การให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน รูปธรรมของของแนวคิด
การปฏิรูปโครงสร้างคือแนวคิดการกระจายอํานาจที่ออกมาในรูปแบบของการขับเคลื่อนจังหวัด
จัดการตนเอง แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองถูกนําเสนอในการพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสังคมที่จะ
เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นอีกหน่ึงจังหวัดที่มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในระดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงของเขตภาคเหนือ หากแต่กระแสการพัฒนาที่เป็นไปในรูปแบบ
การพัฒนาเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ โดยขาดการคํานึงถึงภูมิหลัง
ทางวัฒนธรรม ประเพณีอันหลากหลายของเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นทุนที่สําคัญต่อวิถีการดําเนิน
ชีวิต ทําให้เอกลักษณ์ดีงามของเชียงใหม่อาจจะต้องสูญหายไป รวมถึงปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัด
การเมืองที่ไม่เข้าใจ และขาดการมีส่วนร่วม ส่งผลให้คนเชียงใหม่ขาดสํานึกความเป็นพลเมือง ขาดการ
มีส่วนร่วมทางสาธารณะ อีกทั้งยังทําให้ความเป็นชุมชนของชาวเชียงใหม่ลดลงไป ส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ มากมายเช่น ปัญหาทางด้านหมอกควันที่มีค่าเกินมาตรฐาน ปัญหาทางด้านการวางผังเมืองที่ไม่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตทําให้พ้ืนที่ถูกใช้สอยไปอย่างไม่เหมาะสม ปัญหาสวนสาธารณะที่มีจํานวนไม่
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ทั้งน้ีการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ยังคงเป็นในลักษณะแยกส่วน
และแบ่งผลประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานเป็นสําคัญ โดยขาดการคํานึงถึงองค์รวมของท้องถิ่น รวมถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ ทั้งน้ีเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากการรวมศูนย์อํานาจไว้
ที่ส่วนกลาง ทําให้มีความซับซ้อนของความรับผิดชอบในหน่วยงานต่างๆ จึงเป็นผลให้ปัญหาต่างๆ ถูก
สะสมไม่ได้รับการแก้ไขตามความต้องการของประชาชน และปัจจัยภายในคือความเป็นชุมชนลดลง 
อันเน่ืองมาจากการขาดความเช่ือมโยงระหว่างชุมชนด้วยกัน (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์, 2543, น.89–
95) 

แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง เริ่มต้นจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจเร่ืองของประเด็นที่
เก่ียวข้องทางการเมืองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันมาทําการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสังคมโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลโดยกลุ่มบุคคลน้ีได้ร่วมกันจัดต้ัง
องค์กรที่เรียกว่า “คณะกรรมการรณรงค์ส่งเสริมอํานาจส่วนท้องถิ่น” ซึ่งมุ่งเน้นที่จะจัดเสวนาเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการปกครองที่มาจากส่วนกลาง และยังสนับสนุนแนวคิด
การกระจายอํานาจโดยได้จัดการประชุมถกเถียงว่าด้วยสิทธิการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดของ
ประชาชนชาวเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกบุคคลจากส่วนกลางที่สนับสนุนการกระจายอํานาจเข้าร่วมด้วย
นับเป็นก้าวแรกในการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดข้ึน สะท้อนให้เห็นถึง
ความใส่ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งร่วมหาทางออกสําหรับปัญหาเหล่าน้ัน (พลศักด์ิ ชัยศรี, 
2555, น.86) 
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ในช่วงหลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ.2549 ได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทาง
การเมือง จนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดกันอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงกับประชาชนพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างรุนแรง จึงทําให้ประชาชนจากหลายภาคส่วนอัน
ประกอบด้วย กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่ม
ประชาชน กลุ่มการเมืองเส้ือสี เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
และได้ขยายฐานของสมาชิกจนกลายเป็นเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นในที่สุด โดยได้เสนอแนวคิดจังหวัด
จัดการตนเองเป็นแนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากน้ันจึงแพร่ขยายแนวคิดดังกล่าวผ่านผู้นําชุมชน 
เพ่ือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองอย่างเป็นระบบ ซึ่งรูปธรรมของการดําเนินงาน
ที่มีความชัดเจนน่ันคือการจัดทําร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร (สภาพัฒนาการเมือง, 2555, 
น.102) 

การขับเคลื่อนแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง เปรียบเสมือนปฏิบัติการภาคประชนท่ี
ต้องการลดอํานาจบทบาทของภาครัฐส่วนกลางและเพ่ิมอํานาจให้ท้องถิ่นโดย “ลดอํานาจรัฐ เพ่ิม
อํานาจประชาชน”เพ่ือให้ภาคประชาชนสามารถบริหารจัดการท้องถ่ินได้ด้วยตนเอง ข้อเรียกร้องของ
เชียงใหม่จัดการตนเองท่ีมาจากภาคประชาชนประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ (ถนอม ไชยวงษ์แก้ว, 
2555, น.31) 

1) ต้องการท่ีจะยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค รวมถึงราชการส่วนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งยกระดับการปกครองรูปแบบใหม่ออกเป็น 2 ระดับ คือระดับบน (เชียงใหม่มหานคร) และ
ระดับล่าง (เทศบาล) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในฐานะพลเมืองมีส่วนรวมในการปกครองมากข้ึน  

2) สร้างระบบการเมืองให้มีความโปร่งใส อันประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้
ระบบตรวจสอบมีประสิทธิภาพ โดยสร้างดุลภาพทางการปกครอง 3 คือผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหา
นคร สภาเชียงใหม่ และสภาพลเมือง 

3) ปรับปรุงโครงสร้างด้านภาษี โดยภาษีทุกชนิดที่เก็บได้ในพ้ืนที่จะส่งคืนรัฐบาล
ส่วนกลางร้อยละ 30 และคงไว้ที่จังหวัดร้อยละ 70 

จากข้อเรียกร้อง 3 ประการถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบประชาธิปไตยมากข้ึน เพราะประชาธิปไตยน้ันเปรียบเสมือนวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน และการ
บริหารในท้องถิ่นน้ันส่งผลกระทบต่อคนท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งทําให้ประชาชนมีจิตสํานึกในระบอบ
ประชาธิปไตย และตื่นตัวกับหน้าที่ของความเป็นพลเมือง 

การขับเคลื่อนแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง เป็นกระบวนการที่เช่ือมโยงประสานพลัง
ของภาคประชาชนในทุกภาคส่วน ถือเป็นการสร้างกระบวนการแบบบูรณาการท่ีเกิดจากความร่วมมือ
ของภาคประชาชนผ่านการระดมความคิดเห็นเพ่ือขับเคลื่อนการสร้างรูปธรรมการจัดการตนเองในทุก
มิติ และเพ่ือผลักดันให้ “เชียงใหม่จัดการตนเองได้ทั้งระบบ” โดยเกิดขึ้นจากหลายๆ ภาคส่วน 
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โดยเฉพาะภาคเมืองและภาคชนบทโดยการรวมกลุ่มในครั้งน้ีเกิดจากปะชาชนในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นทีมยุทธศาสตร์ใน
การขับเคล่ือนเชียงใหม่จัดการตนเอง  การรวมตัวน้ันประกอบด้วยเครือข่ายพ้ืนที่เครือข่ายพลังสังคม
แผนงานสื่อแผนงานนโยบาย แผนงานเสริมศักยภาพคนทํางาน แผนงานวิชาการ  ซึ่งทั้งหมดน้ี 
ขับเคลื่อนไปในลักษณะขององค์รวม กล่าวคือครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต อีกทั้งยัง
เป็นการเช่ือมโยงกับจังหวัดต่างๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และเช่ือมโยงหน่วยงานที่จะสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเพ่ือขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครต่อไป(สภา
พัฒนาการเมือง, 2555, น.100) 

แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกของการปฏิรูปที่ก่อเกิดจาก
ภาคประชาชน เพ่ือร่วมสร้างเจตจํานงต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่าพึงประสงค์
สอดคล้องต่อความต้องการ มิทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังของภาคท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของสังคม จากแนวคิดดังกล่าวถือเป็นการ
สร้างเคร่ืองมืออันนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองจังหวัดเชียงใหม่จึง
เป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจต่อการศึกษาแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง และยงัเป็นจังหวดัแรกท่ีย่ืน
พระราชบัญญัติจังหวัดจัดการตนเองเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ .ศ . 2556 ต่อรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรรวมท้ังมีการเรียกร้องให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นเพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับการที่ภาคประชาชนจะได้มีโอกาสส่วนร่วมในการตัดสินใจ กําหนด วางแผนพัฒนาพ้ืนที่ของตน 
โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ทําให้เป็นพ้ืนที่ที่น่าสนใจต่อการศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเรื่องจังหวัด
จัดการตนเองอันจะเป็นประโยชน์ต่อไป 
 
1.2 คําถามการศึกษา 

 
1.2.1 คําถามหลัก 

แนวคิดและข้อเสนอต่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของฝ่ายต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่เป็นอย่างไร 

1.2.2 คําถามย่อย 
1) พัฒนาการของการเคลื่อนไหวจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเองมีความเป็นมา

อย่างไรและมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญอะไรบ้าง 
2) แนวคิดและข้อเสนอของฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านในการเคลื่อนไหวจังหวัด

จัดการตนเองเป็นอย่างไร 
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3) แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจ
ระดับท้องถิ่นมีแนวโน้มสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อข้อเสนอจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัด
เชียงใหม่อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
เพ่ือศึกษาแนวคิดและข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ ต่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของ

จังหวัดเชียงใหม่ 
1.3.1 เพ่ือศึกษาการเคลื่อนไหวจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง 
1.3.2 เพ่ือศึกษาความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดและข้อเสนอฝ่ายต่างๆ ใน

การเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเอง 
1.3.3 เพ่ือศึกษาแนวคิดและนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการกระจาย

อํานาจการปกครองในระดับท้องถิ่น  
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขต

การศึกษา ดังน้ี 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาน้ีครอบคลุมแนวคิดและข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ ต่อการเป็นจังหวัด

จัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ อันประกอบด้วย 
1) พัฒนาการของการเคลื่อนไหวการจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่และ

ผู้ดําเนินการกระบวนการขับเคลื่อน 
1.1) ความเป็นมาการจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2) การเคลื่อนไหวที่สําคัญของกลุ่มต่างๆต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2) แนวคิดและข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ ในการเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเอง 
3) แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเก่ียวกับการกระจายอํานาจการ

ปกครองท้องถิ่นและจังหวัดจัดการตนเอง 
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1.4.2 ขอบเขตด้านเวลา  
การศึกษาน้ีครอบคลุมช่วงเวลาการเคล่ือนไหวของขบวนการเชียงใหม่จัดการ

ตนเองโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาดังน้ี 
ช่วงที่1 ต้ังแต่หลังรัฐธรรมนูญ 2540 จนถึงก่อนรัฐประหาร2549 เป็นการศึกษา

พัฒนาการภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ที่ถือว่าเป็นบันไดข้ันแรกของแนวคิดการกระจายอํานาจ 
เป็นช่วงเวลาที่ภาคประชาชนต้ังข้อสังเกตในจุดบกพร่องของระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์
อํานาจ รวมถึงร่วมกันค้นหาทางออกสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ช่วงที่2 ต้ังแต่หลังรัฐประหาร2549 จนถึงก่อนรัฐประหาร2557 เป็นการศึกษา
พัฒนาการภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ถือว่าเป็นบันไดข้ันที่สองของแนวคิดการกระจายอํานาจ 
เป็นช่วงเวลาที่มีการพูดถึงแนวคิดของจังหวัดจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และมีความชัดเจนข้ึน 
จนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางความคิดในการจัดการตนเอง และเป็นช่วงที่มีเสียงสะท้อนต่อแนวคิด
จังหวัดจัดการตนเอง เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีสถานการณ์การเมืองอย่างรุนแรง ส่งผล
ทําให้แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองกลายเป็นประเด็นทางสังคม 

ช่วงที่3 ต้ังแต่หลังรัฐประหาร2557 จนถึงปัจจุบันเป็นการศึกษาถึงแนวนโยบาย
ของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจและแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

 จังหวัดจัดการตนเองคือ แนวคิดการปกครองรูปแบบใหม่ ที่ประชาชน มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจกําหนดทิศทางการพัฒนา การจัดการทรัพยากร การบริหารจัดการในจังหวัดตนเองทุก
ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของประชาขน รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นสามารถที่จัดการแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง เท่าทันกับสถานการณ์ปัญหา (สภาพัฒนาการเมือง, 2555, น.6) 

เชียงใหม่จัดการตนเองคือ แนวคิดที่ต้องการให้จังหวัดเชียงใหม่มีการปกครองตนเองใน
รูปแบบของจังหวัดจัดการตนเอง (อภิเชต ผัดวงค์, 2555, น.31)  

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้สังคมในการเรียนรู้ และเข้าใจแนวคิดการจัดการตนเองและเข้าใจถึง

ขบวนการในการขับเคลื่อนการจัดการตนเองได้อย่างครอบคลุม อันจะนําไปสู่การพัฒนาบทเรียนและ
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สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยจาก
ฐานราก  

 
1.7 ข้อจํากัดในการศึกษา 
 

เน่ืองจากผู้ศึกษาไม่ได้มีภูมิลําเนาหรือทํางานในพ้ืนที่ ส่งผลให้การเก็บข้อมูลมีความ
ล่าช้า แต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทําให้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของขบวนการขับเคล่ือน
ตลอดเวลา  รวมถึงรับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ มีการสัมภาษณ์ผ่านระบบสื่ออิเลคโทร
นิคส์ เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถนัดผู้สัมภาษณ์ได้ 
 
1.8 จริยธรรมการวิจัย 
 

การศึกษาเร่ือง “แนวคิดและข้อเสนอการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของฝ่ายต่างๆ ใน
จังหวัดเชียงใหม่” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดต่อนโยบายการพัฒนาของบุคคลภายในพ้ืนที่  

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงให้ความสําคัญต่อผู้ให้ข้อมูลวิจัย ถึงแม้ว่าประเด็นการศึกษาไม่ใช่
ประเด็นที่สร้างความอ่อนไหวกับความรู้สึก อีกทั้งยังเป็นประเด็นที่มีความปลอดภัย และไม่สร้าง
ผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล แต่เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิของผู้ให้ข้อมูลวิจัย ระหว่างการเก็บข้อมูล
การศึกษา ผู้ศึกษาจึงมีกระบวนการสร้างความเข้าใจ โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ มีการ
ขออนุญาตบันทึกเสียงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และจดบันทึก อีกทั้งยังมีการทําหนังสือเพ่ือขอเข้า
สัมภาษณ์ มีการขออนุญาตเปิดเผยช่ือผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจะใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึงตามความประสงค์ของ
ผู้ให้ข้อมูลวิจัยแต่ละท่าน อีกทั้งคํานึงถึงความยินยอมของผู้ให้ข้อมูล สามารถท่ีจะยุติการสอบถาม
ข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลที่เกิดความรู้สึกไม่สบายใจรวมถึงไม่นําข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ไปใช้สร้าง
ความเสียหายให้กับประเด็นการศึกษา และบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการจรรยาบรรณการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ที่ระบุถึงแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยว่า “นักวิจัยต้องเคารพศักด์ิศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้
เป็นตัวอย่างในการวิจัย ซึ่งนักวิจัยต้องไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลย และขาดความ
เคารพในศักด์ิศรีของเพ่ือนมนุษย์ อีกทั้งต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยแก่
บุคคลที่ เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวงหรือบีบบังคับ และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล” 
(จรรยาบรรณนักวิจัย, สืบค้นจากhttp://www1.nrct.go.th/downloads/rm/4th_project2555/ 
Researcher_ethics.pdf) 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเรื่องข้อเสนอต่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือเป็นการทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน และเพ่ือสร้าง
กรอบแนวคิดของการศึกษา โดยมีเน้ือหาของการทบทวนวรรณกรรม  ดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดการกระจายอํานาจ 
2.1.2 แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 

 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.2.1 การขับเคลื่อนพ้ืนที่จัดการตนเองของจังหวัดอํานาจเจริญ 
2.2.2 การเคลื่อนไหวเชียงใหม่จัดการตนเอง 

 
2.1.1 แนวคิดการกระจายอํานาจ 

   การกระจายอํานาจถือเป็นเครื่องมือในการบริหารที่เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ 
ที่นอกเหนือจากภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดําเนินงาน โดยมีหลายแนวคิดดังน้ี 

(1) ความหมายของการกระจายอํานาจ 
 การกระจายอํานาจเป็นรูปแบบหน่ึงของการปกครองที่เปิดโอกาสให้ภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพ่ือกําหนดถึงทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับรูปแบบของ
วิถีชีวิตที่แตกต่างกันตามบริบทของชุมชน อันประกอบด้วยโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ และโครงสร้างทางวัฒนธรรม แนวคิดการกระจายอํานาจน้ีได้รับความสนใจอย่างมากมาย 
ทั้งในระดับองค์กรพัฒนาชุมชน และในระดับนักวิชาการ โดยมีการให้ความหมาย ดังน้ี 

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ(2554, น.17) เป็นคณะกรรมการที่แต่งต้ังขึ้น
ในปี พ.ศ. 2553 ภายใต้รัฐบาลของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ซึ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจ เพ่ือ
ร่วมแก้ไขปัญหา และหาทางออกลดความเหลื่อมล้ําให้กับสังคมไทยได้เสนอความหมายของการ
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กระจายอํานาจไว้ว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถสามารถจัดการชีวิตภายในชุมชน
ของตนเอง โดยเฉพาะส่วนของการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิต การตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ที่มี
ผลต่อการดําเนินชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนระบบประชาธิปไตยทางตรง เพ่ิมอํานาจ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อีกทั้งรูปแบบของการกระจาย
อํานาจที่เกิดขึ้น ยังป้องกันการรวมศูนย์อํานาจในท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายโอนอํานาจจากองค์กร
ท้องถิ่นขนาดใหญ่มาสู่องค์กรท้องถิ่นขนาดเล็กเท่าน้ัน เพราะอาจจะเกิดการรวมอํานาจขึ้นภายใน
องค์กรท้องถิ่นซึ่งนอกเหนือจากมิติด้านโครงสร้างการบริหารภายในท้องถิ่นแล้ว การกระจายอํานาจ
ยังมีขอบเขตอํานาจในการจัดการอ่ืนๆเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. การกระจายอํานาจจากส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น  
 เป็นข้อเสนอปรับลดบทบาทของรัฐบาลในการกํากับดูแลบริหารจัดการ
ท้องถิ่น ไม่ใช้อํานาจเข้าไปแทรกแซงการบริหารจัดการของท้องถิ่นในการพิจารณาอนุมัติ การตัดสินใจ
ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของชีวิตประชาชนรวมถึงการถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจของท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ประกอบด้วย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการด้านเศรษฐกิจ การจัดการด้านสังคมการ
จัดการทางการเมือง และการจัดการด้านการคลังอีกทั้งการจัดการท้องถิ่นยังคงมีความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานราชการส่วนกลางมีความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันเอง และความสัมพันธ์ภายใน
จังหวัด เพ่ือช่วยสนับสนุนในการพัฒนาสังคม การวางแผนต่างๆ รวมถึงการป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้น ภายในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2. การจัดสรรอํานาจกับองค์กรชุมชน 
หลักการสําคัญในการป้องกันการกระจุกตัวของอํานาจคือการกระจาย

อํานาจออกจากระบบราชการไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ตามอํานาจกรอบกฎหมายที่ได้รับการถ่ายโอนมาจาก
ราชการส่วนกลางโดยมีภาคประชาสังคมท่ียอมรับการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน พร้อมด้วยอํานาจเดิมที่มี
อยู่ภายในชุมชน โดยเพ่ิมบทบาทของชุมชนในการถ่วงดุลภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนดุลยภาพให้มีความสอดคล้องในทุกภาคส่วนของสังคม ด้วยการเปิดพ้ืนที่ทางการเมือง
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และสร้างเง่ือนไขให้ประชาชนในท้องที่สามารถใช้
ประชาธิปไตยท้องถิ่นเพ่ือสะสางปัญหาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน ระหว่างเครือข่ายทางสังคมด้วยกัน 

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ เป็นคณะกรรมการอีกหน่ึงชุดที่มี
นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิรูปประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 
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ผลจากการกระชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่1 ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีมติที่เกี่ยวข้อง
กับการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน ซึ่งใช้ช่ือมติว่า “การปฏิรูปอํานาจเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม” โดย
สรุปข้อเสนอแนะ ดังน้ีเสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ เน้นสัดส่วน
ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนสภาท้องถิ่นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก พร้อมทั้งเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งเน้นการแก้ไข
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น การปฏิรูปที่ดิน การพัฒนาสังคม โดยให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบายท้องถิ่น ต้ังแต่กระบวนการร่วมคิด จนถึงกระบวนการร่วม
รับรองนโยบายภายในท้องถิ่น รวมท้ังมีกลไกที่เป็นอิสระที่มีภาคประชาชนเป็นผู้ขับเคล่ือนจํานวน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการท้ังหมด 

ผลจากการกระชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่2 ในปี พ.ศ. 2555 ได้ร่วมกันกําหนด
แนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยปรับให้ชุมชนท้องถ่ินต้องเปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายรุก มีแนวคิดที่เสนอ
ให้ การปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองของประชาชนมากขึ้น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการบริหารบ้านเมือง โดยนําเอาชุมชนท้องถ่ินและภาคประชาสังคมเป็นผู้แสดงหลักแทนภาครัฐ 
ลดจํานวนการพ่ึงพาภาครัฐ เพ่ือสร้างให้ชุมชนมีศักด์ิศรีเท่าเทียมกับภาครัฐส่วนกลาง ซึ่งในแนวคิด
การปฏิรูปโครงสร้างอํานาจรัฐคร้ังน้ี ไม่ควรกล่าวเพียงกรอบแนวคิดภาพใหญ่ระดับชาติ แต่ควร
กล่าวถึงชุมชนในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งเสนอแนะให้มีการกระจายอํานาจทางการคลังการสร้างการมี
ส่วนร่วมให้กับภาคประชาชนมากขึ้น เพ่ือสามารถพ่ึงตนเองและแก้ไขปัญหาต่างๆ  ด้วยตนเอง 

ผลจากการกระชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่3 ในปี พ.ศ. 2556 ได้ร่วมกันยกระดับ
แนวคิดการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการนําแนวคิดของธรรมนูญเพ่ือการจัดการ
ตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น โดยใช้กลไกของภาคประชาชนต่อการจัดการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกมิติที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้า
มามีส่วนร่วมกันคิด และกําหนดทิศทางของอนาคตท้องถิ่นด้วยสมาชิกในพ้ืนที่เอง อันจะก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการประเมินผลรวมถึงกระบวนการพัฒนาท่ี
สร้างสรรค์ในรูปแบบที่สอดคล้องกับความแตกต่างทางพื้นที่ ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับมิติเศรษฐกิจ มิติ
ทางสังคม และมิติทางวัฒนธรรม 

  ในส่วนของนักวิชาการได้ให้ความหมายเก่ียวกับแนวคิดของการกระจาย
อํานาจ ดังน้ี 

  ธเนศวร์ เจริญเมือง(อ้างในโกวิทย์ พวงงาม, 2546, น.29) ได้ให้ความหมาย
ของการกระจายอํานาจว่า เป็นการที่หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางเปิดโอกาสให้หน่วยงานท้องถ่ินมี
อํานาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นทั้งด้านของมิติเศรษฐกิจ มิติของสังคม และมิติของวัฒนธรรม 
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เพราะลักษณะของท้องถ่ินแต่ละแห่งมีความจําเพาะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ปัญหาที่เกิดข้ึนจึงมีความ
แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาจึงควรเป็นหน้าที่ของคนภายในท้องถิ่นเอง ซึ่งมีความเข้าใจในปัญหา
อย่างถ่องแท้ 

  โกวิทย์ พวงงาม(2554, น.179) กล่าวถึงความหมายของการกระจายอํานาจ
ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบรวมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วนภูมิภาคเข้าเป็นองค์กรเดียวกัน โดยมีอํานาจหน้าที่ในการ
บริหารได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับเพ่ิมช่องทางการมีอํานาจของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนา 

 แนวคิดในข้างต้นไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาและนักวิชาการ
ได้ให้ความหมายของการกระจายอํานาจไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า เป็นรูปแบบการบริหารที่เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีอํานาจต่อการมีส่วนร่วมเพ่ือบริหารเพ่ือกําหนดทิศทางของสังคมอัน
จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยภาครัฐส่วนกลางเป็นผู้กํากับดูแลเท่าน้ันการกระจายอํานาจถือ
เป็นแนวคิดที่มีความสําคัญต่อกระบวนการขับเคล่ือนเชียงใหม่จัดการตนเอง เพราะว่าการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของอํานาจให้ประชาชนมีอํานาจเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารชุมชนท้องถ่ิน เป็นแนวทาง
การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพราะปัญหานั้นอาจมีความแตกต่าง
กันตามลักษณะบริบทชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อีกทั้งการพัฒนาจาก
ภาครัฐส่วนกลางซึ่งบริหารงานในภาพรวม ก็จะไม่สามารถเข้าใจในประเด็นปลีกย่อยในความแตกต่าง
ของสังคมได้ ดังน้ันแนวคิดการกระจายอํานาจจึงเป็นการลดช่องว่างดังกล่าว 

เมื่อประมวลข้อมูลที่ได้ทบทวนมาแล้ว ผู้ศึกษามีความเห็นว่าแนวคิดการ
กระจายอํานาจน้ันคือแนวทางการพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่น้ันมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ของสังคม ผู้ที่เข้าใจปัญหาเหล่าน้ันคือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ภาครัฐส่วนกลางจะเข้ามา
จัดการปัญหาดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจปัญหาดังกล่าวได้ดีกว่าประชาชนในพ้ืนที่  

(2) แนวคิดการกระจายอํานาจตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
  แนวคิดการกระจายอํานาจได้ถูกกําหนดอย่างเป็นรูปธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับ

พุทธศักราช2540 เป็นคร้ังแรก โดยก่อนหน้าน้ันการเข้ามามีส่วนร่วมในภาคประชาชนได้ถูกจํากัด
กรอบในการมีส่วนร่วม ทําให้การคัดสรรผู้บริหารท้องถ่ินเกิดจากภาครัฐส่วนกลางที่เป็นผู้เป็นคัดสรร 
แต่หลังจากการร่างรัฐธรรมนูญในปี2540 แนวทางการกระจายอํานาจในรัฐธรรมนูญมีความชัดเจนขึ้น 
ซึ่งผู้ศึกษาขอนําเสนอเพ่ือให้สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของแนวคิดการกระจาย
อํานาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ ดังน้ี 
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(2.1) รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2540 ถือได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญเพียงฉบับ

เดียวที่ตัวแทนภาคประชาชนในแต่ละจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบร่วมกับนักวิชาการ 
คณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ถือได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ให้ความสําคัญกับแนวคิดการกระจายอํานาจ ดังน้ี  

รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2540 ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในหลายประการ กล่าวคือประชาชนในพ้ืนที่สามารถมี
สิทธ์ิในการเลือกผู้บริหารได้โดยตรง แทนการแต่งต้ัง นอกจากน้ีประชาชนในพ้ืนที่ยังสามารถมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
รวมท้ังกําหนดนโยบายผ่านข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่มีความสําคัญต่อความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถกําหนดนโยบายผ่านการเลือกต้ังได้  

   อภิชาต สถิตนิรามัย(2555, น.14-17) อธิบายว่ารัฐธรรมนูญปี พ.ศ.
2540 ให้ความสําคัญกับแนวคิดของการกระจายอํานาจมากที่สุด นับจากประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
มากมายซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

   ภาครัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินพ่ึงตนเองในการท่ีจะพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานภายในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
โดยจะต้องคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นน้ันเป็นที่ต้ังและส่วนที่สองคือ แนวทางการ
กําหนดอันนําไปสู่ทิศทางของการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนกล่าวคือ 
ภาครัฐจะต้องมอบความเป็นอิสระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเพื่อบริหารงาน
ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก เพ่ือเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับท้องถิ่น
และประเทศ โดยกําหนดแผนและขั้นตอนอันนําไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่าง
ต่อเน่ือง เช่นการกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดสรรเงินภาษีเพ่ือการกําหนดแนวการกําหนดให้สมาชิกสภาท้องถ่ินทั้งหมดมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากภาคประชน สามารถมีสิทธ์ิในการถอดถอนคณะผู้บริหารและข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

    สอดคล้องกับวุฒิสาร ตันไชย(2547, น.2) ที่ระบุว่า รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540 เปรียบเสมือนบันไดขั้นแรกในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยในระดับมหภาคคือกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนในระดับจุลภาคน้ันคือการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารกิจการของท้องถิ่น ทั้งในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น กะบวนการตรวจสอบ 
กระบวนการประเมินผล จุดมุ่งหมายสําคัญอยู่ที่การสร้างเจตนารมณ์เพ่ือพัฒนารูปแบบทางการเมือง 
ซึ่งจากเดิมที่เป็นรูปแบบประชาธิปไตยระบบตัวแทน มาเป็นรูปแบบประชาธิปไตยในระบบของการมี
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ส่วนร่วม เพ่ือนําไปสู่การบริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยให้ความสําคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากย่ิงขึ้น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็น
องค์กรที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง โดยส่งเสริมการใช้สิทธิทางการเมือง เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างความศรัทธาในระบบประชาธิปไตยอย่างทั่วถึงและเกิดความเท่าเทียม อันเป็น
แนวทางในการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 

    เช่นเดียวกับชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์(2557, น.7–10) ที่ได้สรุปว่าแนวคิด
การกระจายอํานาจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2540 ว่าคือระบบการบริหารประเทศท่ี
เปิดโอกาสให้ท้องถ่ินมีอํานาจในการดูแลกิจการต่างๆภายในท้องถ่ินด้วยตนเอง โดยภาครัฐส่วนกลาง
ลดบทบาทในการดูแลนโยบายในภาพรวมของประเทศเช่นนโยบายด้านการทหาร นโยบายด้านการ
ต่างประเทศ เพ่ือที่จะแบ่งเบาภาระการทํางานของรัฐบาล ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยลดขั้นตอนในการดําเนินงานจากรัฐส่วนกลางลง ทําให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว พร้อมตรงกับความต้องการของคนในท้องถ่ินอีกด้วยที่สะท้อนบริบทของการทําหน้าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสะท้อนบริบทของการทําหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังน้ี 

1.) ด้านโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจ 
    แนวคิดการกระจายอํานาจสะท้อนมุมมองผ่านความสัมพันธ์เชิง

โครงสร้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาคและหน่วยงานภาครัฐส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการกระจายอํานาจมีลักษณะผ่านสายงานการบังคับบัญชา ทําให้มุ่งตอบสนองตอบสนอง
ส่วนบนกล่าวคือหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางมากกว่าประชาชนในท้องถิ่น ผ่านการรวมศูนย์อํานาจด้วย
บทกฎหมายต่างๆ เช่นการควบคุมจัดทํางบประมาณ การควบคุมการจัดทําแผนงาน การควบคุม
บุคลากร รวมถึงการควบคุมการออกข้อบัญญัติต่างๆ ของท้องถิ่น การกระจายอํานาจในรูปแบบน้ี
เปรียบเสมือนพิธีกรรมของกระบวนการกระจายอํานาจมากกว่าที่จะทําให้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
กระบวนการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง ดังน้ันการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถกระทําได้ตามข้อบัญญัติเท่าน้ัน ทําให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีความทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นอีกทั้งยังก้าวก่ายภารกิจ
หน้าที่ผ่านบทบัญญัติเชิงกฎหมายอีกด้วย 

2.) ด้านการคลังของท้องถิ่น 
     แนวคิดการกระจายอํานาจสะท้อนถึงความไม่สามารถในการ

ตอบสนองต่อแนวคิดการกระจายอํานาจได้ อันแสดงถึงศักยภาพของท้องถ่ินในการตอบสนองกับ



17 
 

 
 

กระบวนการกระจายอํานาจที่จะเกิดขึ้น อันจะนําไปสู่ความไม่สามารถสร้างสรรค์ ในจัดบริการ
สาธารณะแบบบูรณาการ จนไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเพ่ือใช้บริหารท้องถิ่นได้  ทําให้ต้อง
ถูกควบคุมกํากับดูแลจากภาครัฐส่วนบนตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านการบริหารที่ไม่มีความโปร่งใส ปัญหาด้านจัดการงบประมาณไม่มีการตรวจสอบ ปัญหาเชิง
โครงสร้างทางการเมืองภายในมีความขัดแย้งภายใน ปัญหาด้านการบริหารบุคคลที่บุคลากรมี
ศักยภาพไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมใน
กิจการสาธารณะต่างๆ ส่งผลให้ไม่มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน อีกทั้งยังกลายเป็นอุปสรรคที่
สําคัญต่อกระบวนการกระจายอํานาจที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถพิจารณาผ่านภารกิจของท้องถิ่น 

3.) ด้านความเป็นอิสระ 
    แนวคิดการกระจายอํานาจน้ีสะท้อนถึงรูปแบบของการกระจาย

อํานาจผ่านระดับบุคคล หมายถึงชุมชนหรือผู้คนในชุมชนเป็นสําคัญที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ขึ้น
จนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคม ทําให้มีการสร้างพ้ืนที่เพ่ือกําหนดแนวทาง ถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการ
สร้างเครือข่ายประชาสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นด้วยกันตนเองและระหว่างท้องถิ่น เป็นการแก้ปัญหา
โดยประชาชนเป็นผู้ใช้กลไกทั้งในรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ การติดตามและการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่อการกําหนดนโยบายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน นับได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ยึดโยงอยู่กับชุมชนท้องถ่ินเป็นสําคัญ ไม่มีมาตรฐานที่ตายตัว 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับลักษณะของท้องถิ่นน้ันๆ ด้วย เพ่ือรองรับกับความต้องการของคนในพ้ืนที่ ทําให้ท้องถิ่น
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นในด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร 
รวมถึงการจัดบริการสาธารณะเพ่ือการเข้าถึงบุคคลทุกระดับของท้องถ่ิน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 
โดยองค์กรท้องถิ่นเป็นเพียงกลไกตอบสนองความต้องการของผู้คนในท้องถิ่นเท่าน้ัน  

   กล่าวโดยสรุปรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่
สําคัญต่อแนวคิดการกระจายอํานาจ เพราะมีรูปธรรมและทิศทางในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนที่มีความชัดเจนขึ้นจากการคัดเลือกผู้บริหารท้องถ่ินด้วยตนเอง อันเป็นการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม แต่ยังจํากัดอยู่เพียงการเลือกต้ัง ยังไม่มอบหลักการมีส่วนร่วมในด้านอ่ืนๆ ให้ 
จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550 มีความชัดเจนขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(2.2) รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2550 
     ภายหลังจากการรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีการ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น ผ่านการทํามติจากประชาชน รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้มีการเพ่ิมเติมในหลาย
หมวด หลายมาตรา ทําให้ทิศทางของแนวคิดการกระจายอํานาจลงสู่ภาคประชาชน มีความชัดเจน
มากข้ึน 
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กลา่วโดยสรุป รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550
มีทิศทางในการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการเพิ่มอํานาจ
ให้กบัสว่นท้องถ่ิน ลดอํานาจสว่นกลาง ยกระดบัการบริหารงานบคุคล สร้างความโปร่งใสและเพิ่ม
กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนโดยสง่เสริมให้มีการกระจายอํานาจท่ีเพิ่มขึน้จากรัฐธรรมนญู
ฉบับพุทธศักราช2540 โดยการเพิ่มอํานาจในการกําหนดนโยบายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
เพิ่มความเป็นอิสระในการจดับริการสาธารณะ การพฒันาท้องถ่ินท่ีเหมาะสมกับความต้องการ
ของภาคประชาชน รูปธรรมท่ีชัดเจนคือการสร้างความชัดเจนต่อการจัดเก็บรายได้ ทัง้นีก้าร
ดําเนินงานของฝ่ายบริหารต้องมีความโปร่งใส และเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยสร้าง
กระบวนการตรวจสอบและการมีสว่นร่วมในการบริหารดําเนินงาน  
 สอดคล้องกับอ ภิชาต  ส ถิต นิรามั ย ( 2555, น . 19)  ที่ กล่ าว ว่ า 
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2550 ถือเป็นบันไดขั้นที่สองของกระแสการกระจายอํานาจที่เพ่ิมเติมจาก
รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2540 ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสผลักดันให้เกิดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ขยายฐานตามการรับรู้ของประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ ถือได้ว่าเป็นการ
ส่งเสริมทิศทางแนวทางการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่น เพ่ือสร้างนโยบายที่สอดคล้อง รวมถึงมีความ
เหมาะสมกับท้องถิ่นน้ันๆ เพ่ิมความเป็นอิสระในการบริหารจัดการประเด็นต่างๆ ทั้งน้ีอยู่ภายใต้กลไก
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นสําคัญ ทั้งในด้านการดําเนินนโยบาย การบริหารงานบุคคล การ
จัดสรรทรัพยากรรวมถึงลดบทบาทการกํากับจากส่วนกลาง และสร้างกระบวนการภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็ง โดยรูปแบบการพัฒนาแต่ละพ้ืนที่น้ัน ต้ังอยู่บนฐานของความเป็นอิสระ สําหรับขนาด
ของพ้ืนที่อาจจะมีลักษณะเป็นจังหวัดหรือพ้ืนที่ในรูปแบบพิเศษเพ่ือให้กลายเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีทําให้สามารถมองเห็นภาพของการเจริญเติบโตของแนวคิดการ
กระจายอํานาจทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยรูปธรรม
ของแนวคิดการกระจายอํานาจในรัฐธรรมนูญฉบับ2550 คือการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษที่มีลักษณะพิเศษ ดังน้ี เมืองท่องเที่ยว เมืองเขตอุตสาหกรรม เมืองชายแดน รวมถึงเมือง
ขนาดใหญ่มีสิทธ์ิในการเสนอกฎหมายเพ่ือจัดต้ังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้ 

 (2.3) รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับพุทธศักราช2557 และแนวคิดของรัฐบาล
ชุดปัจจุบัน 

   ภายหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดย
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะดังกล่าวได้ให้อํานาจทางสภานิติบัญญัติทําหน้าที่แทนสภาผู้ราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภาพร้อมทั้งมีมติแต่งต้ังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
กรกฎาคม พ.ศ.2557 รัฐบาลชุดปัจจุบันยังไม่มีการกําหนดถึงแนวทางของการกระจายอํานาจไว้ใน
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รัฐธรรมนูญช่ัวคราวปี พ.ศ.2557 แต่อย่างใด เพียงแต่มีการออกประกาศและความคิดเห็นจากบุคคล
ภายในรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่85/2557 ออกเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เร่ืองการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยมี โดยมี
เน้ือหาใจความดังน้ี “เน่ืองจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นได้โดยเรียบร้อยจึงประกาศให้กรณีสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นดํารง
ตําแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอ่ืนใด นอกจากครบวาระให้งดจัดการเลือกต้ังไปก่อน
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดมีสมาชิกเหลือไม่ถึงก่ึงหน่ึง
ของสมาชิกสภาทั้งหมด ให้ถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกที่เหลืออยู่น้ันเป็นอันสิ้นสุดลง นับแต่วันที่
จํานวนสมาชิกสภาเหลือไม่ถึงก่ึงหนึ่ง และเมื่อมีกรณีที่ต้องเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีคณะกรรมการ
สรรหาคณะหนึ่งทําหน้าที่คัดเลือกบุคคลประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและ
เมื่อได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วให้ประธานคณะกรรมการสรรหาประกาศแต่งต้ังภายใน 3 
วัน  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทประกอบด้วยจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลมีสมาชิกสภาจํานวน 10 คน เทศบาลทุกประเภทมีสมาชิกสภา
จํานวน 12 คน องค์การบริหารส่าวนจังหวัดแต่ละแห่งมีจํานวนสมาชิกสภาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช้” (คําสั่ง คสช. ฉบับที่ 8/2557 ก้าวข้ามมายาคติ 
“ก ร ะ จ า ย อํ า น า จ” .  สื บ ค้ น จ า กhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 
=1405465837) 

จากประกาศฉบับข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการทําให้กระบวนการ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นหยุดชะงักลงเกิดการจํากัดความเสรีภาพทางความคิด การถูกลดพ้ืนที่
สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างอย่างย่ิงการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่นต่อการเลือก
ผู้บริหารในระดับท้องถิ่น 

นอกจากน้ีหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจได้กล่าวในงานเสวนา“เศรษฐกิจไทยปี 2558 ฟ้ืนหรือฟุบ” เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงด้านลบของการกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินว่า “ การกระจายอํานาจเป็น
เรื่องดี   แต่บางอย่างเม่ือให้ท้องถิ่นดําเนินการ  ก็ไม่คุ้มค่าการลงทุน เพราะความสามารถหรือ
สมรรถนะของท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ  รูปธรรมที่ชัดเจนคือ การกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นซ่อมถนน  ตรง
น้ีถือเป็นความซวย  เพราะเมื่อให้ท้องถิ่นซ่อมถนน ระหว่างหมู่บ้านก็จะได้ถนนที่เละที่สุด  และเป็น
ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับถนนของกรมทางหลวง  ต้องยอมรับว่า มาตรฐานของกรมทาง
หลวงไทยยอดเย่ียมที่สุดในภูมิภาค  ไม่มีใครสู้ เพราะกรมทางหลวงของเรามี มาตรฐานที่สูงมาก  ไม่
เช่ือขับถนนไปทั่วอาเซียนจะรู้เลยว่า มาตรฐานเราสูงจริง  ขณะที่เมื่อท้องถิ่นซ่อมถนน จะไม่มี
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มาตรฐาน เอางบประมาณไปให้ผู้รับเหมาธรรมดา  ทั้งต้นทุนที่สูงและมาตรฐานที่ผู้รับเหมาธรรมดา
ซ่อมถนน จะไม่ได้มาตรฐานเลย  ต่อให้อีก 100 ปีถนนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลทําก็สู้กรมทาง
หลวงไม่ได้         และไม่ใช่แค่ถนน   สิ่งที่ท้องถิ่นดําเนินการแล้วมีปัญหามากคือ เรื่องการศึกษา และ
ระบบสาธารณสุข ที่มาตรฐานไม่ได้ ” (หม่อมอุ๋ย แฉด้านมืด การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ซ่อมถนน
สุดเละ ไม่มีมาตรฐาน . สืบค้นจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 
=1415342869 ) 

จากคําพูดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แนวความคิดของรัฐบาลส่วนกลางยังคง
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่เน้นการบริหารจากส่วนกลาง หน่วยงานท้องถิ่นยังมีศักยภาพที่ไม่
เพียงพอ ทั้งทุนทรัพยากรทางด้านบุคลากร ทุนทางด้านความรู้ความสามารถสะท้อนถึงความไม่พร้อม
ของท้องถิ่นในฐานะที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการกระจายอํานาจได้ 

  อย่างไรก็ตามแนวความคิดของจรัส สุวรรณมาลา อาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่ึงในสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กลับมีความคิดเห็นที่ตรงกัน
ข้ามกับหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลโดยกล่าวเก่ียวกับเร่ืองของสถานการณ์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่า “บรรยากาศช่วงปัจจุบันน้ีเอ้ือต่อการปฏิรูป เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักการเมืองไม่ได้อยู่ใน
อํานาจ เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเกิดกระบวนการปฏิรูปประเทศ ในการร่างกรอบของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่น้ัน จะเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นกติกากลาง มีความศักด์ิสิทธ์ิ เป็นที่เคารพกติการ่วมกันทุกฝ่าย 
ป้องกันไม่ให้ใช้อํานาจจนเกินขอบเขต รวมถึงมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง อีกทั้งประเด็นในการ
กระจายอํานาจในภาวะปัจจุบันน้ันมีอัตราของการเจริญเติบโตที่สูงทั้งในด้านการให้บริการสาธารณะ 
การศึกษา และการเข้าถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพียงแต่ขนาดของพ้ืนที่ปฏิบัติการยังคงมีอยู่ใน
วงจํากัด อีกทั้งงบประมาณที่มอบให้ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ ดังน้ันการสร้างแนวทางการบริหาร
ท้องถิ่นในภาพใหญ่ รวมถึงขยายขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพ่ิม
ความเ ป็นอิสระในการ ดูแล พ้ืนที่ ของตนเอง  องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ไม่ ต้องสั ง กัด
กระทรวงมหาดไทยอีกต่อไป รัฐบาลควรเป็นเพียงผู้สนับสนุน”( “จรัส สุวรรณมาลา” เน้นปฏิรูป
ท้องถิ่นชูจังหวัดปกครองตนเอง”. สืบค้นจากhttp://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid 
=1416137937) 

 สอดคล้องกับกระแส ชนะวงศ์ หน่ึงในสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รอง
ประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กล่าวว่า “ลักษณะโครงสร้างของประเทศไทยมีความ
แตกต่างกันตามแต่ละภูมิภาค การออกแบบการปกครองจึงต้องมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ การ
ออกแบบการปกครองในอนาคตต้องลดอํานาจภาครัฐส่วนกลางและกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่น โดย
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเช่นการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งต้องสร้างกลไกให้ท้องถิ่น
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ปฏิบัติได้อย่างคล่องตัว ทั้งน้ีเพ่ือลดความขัดแย้งที่จะเกิดข้ึนในระดับหน่ึง" (“หมอกระแส” เล็งดัน
กระจายอํานาจ “เลือกต้ังผู้ว่า” มั่นใจ รธน.ใหม่ ไม่ตายท้ังกลม. สืบค้นจาก http://www.matichon 
.co.th/news_detail.php?newsid=1415365090” 

    จากข้อความข้างต้นสมาชิกสภาปฏิรูปทั้งสองท่านได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นกับโครงสร้างการปกครองในปัจจุบัน หนทางในการแก้ไขคือการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นได้
บริหารจัดการด้วยตนเอง เพ่ือให้กระบวนการดําเนินงานเป็นไปเพ่ือการมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
ตรวจสอบ กําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตร่วมกันภายในท้องถิ่น แนวคิดของทั้งสองท่านน้ี
ต้องการท่ีจะก้าวข้ามอํานาจโครงสร้างชุดเดิม และสร้างโครงสร้างชุดใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการที่สําคัญจากรัฐธรรมนูญฉบับ
พุทธศักราช2540 และฉบับพุทธศักราช2550ให้ความสําคัญกับแนวคิดของการกระจายอํานาจ จน
ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนน่ันคือองค์กรปกครองส่วนพิเศษที่มีลักษณะพิเศษ เพ่ือให้การกระจาย
อํานาจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการบริหารท้องถิ่น ที่มิใช่กระจายอํานาจแต่ยังถูก
ควบคุมจากหน่วยงานส่วนกลาง แต่รัฐธรรมนูญที่มีการบังคับใช้อยู่ในขณะนี้ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับ
ช่ัวคราว 2557 ที่ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารประเทศในระดับบน เพ่ือร่วมกัน
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการแต่งต้ังสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะ
รัฐบาลให้ความสนใจต่อแนวทางการเปลี่ยนแปลงในระดับของประเทศ แต่ไม่ให้ความสนใจต่อการ
ปฏิรูปในระดับจังหวัดหรือท้องถิ่นแต่อย่างใด 

2.1.2 แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองถือเป็นรูปแบบการกระจายอํานาจที่ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างตามลักษณะพิเศษของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้สามารถดําเนินงานบริหารได้อย่างมีความ
สอดคล้องกับบริบทภายในของท้องถ่ินและความต้องการของประชาชนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง รวมถึงด้านวัฒนธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขและพัฒนา
ทอ้งถิ่นได้อย่างทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

การบริหารในแบบจังหวัดจัดการตนเองแตกต่างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ถึงแม้ว่าแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองและองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีจุดร่วมที่เหมือนกันคือการ
กระจายอํานาจลงสู่ท้องถ่ิน และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่
แตกต่างกันน้ันก็คือ ลักษณะการบริหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน้ันจะมี
รูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคไหนในประเทศไทยก็ตาม เน่ืองจากมีกฎหมายกํากับดูแลควบคุม 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้ันเพียงแค่ผ่านการเลือกต้ัง แต่แนวคิดจังหวัด
จัดการตนเองน้ันจะมีรูปแบบที่ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมมากกว่าการเลือกต้ัง กล่าวคือภาค
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ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกําหนดนโยบายที่นอกเหนือจากการกําหนดโดยคณะผู้บริหารท้องถ่ินมี
กระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะผู้บริหาร รวมทั้งกระบวนการถอดถอนคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นด้วย  

(1) ความหมายของจังหวัดจัดการตนเอง 
 จังหวัดจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ถือได้

ว่าเป็นรูปธรรมของแนวคิดการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นให้กับจังหวัดที่ประชาชนมีความพร้อม โดย
ปรับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่รูปแบบพิเศษ น่ันคือพ้ืนที่ 1 จังหวัดมีขนาดเท่ากับ 1 
เขตพ้ืนที่การปกครอง ซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางพัฒนา
จังหวัดของตนมากย่ิงข้ึน โดยมีแนวความคิดทั้งจากองค์กรการพัฒนา และนักวิชาการ ดังนี้ 

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2554, น.6) กล่าวถึงจังหวัดจัดการตนเองว่า 
เป็นลักษณะรูปแบบของชุมชนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด รวมถึง
กลุ่มจังหวัดที่มีคล้ายคลึงกันเข้ามาทําหน้าที่ในการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ที่เกิดข้ึน โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือยกระดับชุมชนไปในทิศทางที่ต้องการอย่างย่ังยืนในทุกด้านอย่างเป็นระบบ
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองมีพัฒนาการมาจากแนวคิดชุมชนท้องถ่ินจัดการตนเองเพ่ือเป็นการสร้าง
หลักประกันในการดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมความเอ้ืออาทร ภูมิปัญญาด้ังเดิม ซึ่งแนวคิด
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองน้ีเกิดข้ึนมาช้านานภายในพ้ืนที่ระดับของหมู่บ้าน เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึน อีกทั้งยังเป็นการจัดสรรสวัสดิการเพ่ือดูแลสมาชิกภายในชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมภายใน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งผลให้พัฒนาเป็นทุนทางสังคมต่อไป  

จรัส สุวรรณมาลา(อ้างในสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, 2557, น.19)ได้ให้
ความหมายของจังหวัดจัดการตนเองว่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการรวมตัวของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกันเพ่ือให้มีอํานาจหน้าที่
ในการจัดการพ้ืนที่อย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีโครงสร้างทางการเมืองการบริหาร ระบบบริหารงานบุคคล 
และระบบการเงินการคลังรูปแบบใหม่ 
 นันทวัฒน์ บรมานันท์(อ้างในสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557, น.19) ได้ให้
ความหมายของจังหวัดจัดการตนเองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ที่มีความเป็นอิสระ
คล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และในด้านบุคคลากรมากกว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบเดิมที่มีอยู่ 

 สมพันธ์ เตชะอธิก(อ้างในสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา, 2557, น.20) ได้ให้
ความหมายว่า จังหวัดจัดการตนเองหมายถึง การท่ีประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กําหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางร่างกาย และสุภาวะทางจิตใจที่สอดคล้องกับ
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ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยเมื่อเกิดปัญหาที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตก็สามารถจัดการ
แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองและเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหา 

 สมคิด เลิศไพฑูรย์(อ้างในสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2557, น.20)ได้ให้
ความหมายของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองว่า เป็นท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่เต็มพ้ืนที่ของจังหวัด และมีการ
บริหารจัดการที่เบ็ดเสร็จ โดยดึงอํานาจมาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือมาบริหารจัดการจังหวัด
ให้ดีย่ิงขึ้น และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ 

 สวิง ตันอุด ( อ้างในสถาบันชุมชนท้องถ่ินพัฒนา ,  2557, น .19) ได้ให้
ความหมายเก่ียวกับแนวคิดการจัดการตนเองว่า ไม่ได้หมายถึงการพ่ึงตนเองแบบเดิมๆ แต่เป็นการ
เปลี่ยนโครงสร้างรัฐและท้องถิ่น เปลี่ยนระบบการเก็บภาษีให้เงินอยู่ท้องถิ่น ให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ มีเคร่ืองมือในการสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

 จากความเห็นของนักวิชาการในข้างต้น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้สรุปว่า 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นการขับเคล่ือนของภาคประชาชนที่ถูกกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญปี 
พ.ศ. 2550 เพ่ือความเป็นอิสระของท้องถ่ินที่ประชาชนมีความพร้อมปกครองตนเองปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงความพร้อมของประชาชนเป็นสําคัญ แนวคิด
จังหวัดจัดการตนเองนี้ไม่ใช่การแบ่งแยกดินแดน เพราะยังคงอยู่ภายใต้ของการปกครองของรัฐ
ส่วนกลาง และสิ่งที่จังหวัดจัดการตนเองไม่ดําเนินการ น่ันก็คือ การทหาร ระบบเงินตรา การศาล 
และการต่างประเทศ 

 ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์และคณะ(2555, น.23) ที่ได้ให้ความหมายของ
จังหวัดจัดการตนเองโดยเพ่ิมเติมว่า หมายถึงการที่ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมตัดสินใจกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในทุกด้าน ทั้งด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตใจ ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยรวม รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้ด้วยตนเอง แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองนี้จึงเป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการท้องถิ่นในระดับจังหวัดที่ลดการบริหารจากส่วนกลางลงมาอยู่ที่จังหวัด 

นอกจากน้ีเสน่ห์ จามริก(2544) ได้อธิบายในงานเสวนาของช้ันเรียนใน
กระบวนวิชา “โลกาภิวัตน์101” ในหัวข้อเรื่อง “กระบวนการความเป็นท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัฒน์”จัด
โดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งมีการเพ่ิมเติมความหมายของการจัดการตนเองว่า กระแสชุมชนท้องถ่ิน
เป็นกระแสของการพัฒนาในยุคระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบรวมศูนย์อํานาจ ที่เน้นระบบเศรษฐกิจที่
มีความหลากหลาย ผ่านภารกิจของกระแสชุมชนท้องถิ่นที่มีระบบหลายช้ันซ้อนทับกันอยู่ ให้มี
ลักษณะของการกระจายอํานาจไปสู่ชุมชนท้องถ่ิน เพราะที่ผ่านมาลักษณะการกระจายอํานาจเกิดข้ึน
ในรูปแบบที่เป็นทางการกล่าวคือการจัดต้ังองค์กรปกครองในระดับท้องถิ่น มาดูแลบริหารจัดการแทน
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องค์กรปกครองส่วนกลาง และองค์กรบริหารส่วนภูมิภาค การพัฒนาในช่วงของกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่
ต้องการแก้ไขความบกพร่องจากการบริหารงานบริหารงานแบบรวมศูนย์อํานาจแบบเบ็ดเสร็จ ที่เน้น
แนวทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ และเกิดความคล่องตัว
ในการดําเนินการ จึงเป็นสาเหตุให้ฐานทรัพยากรต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วทุกพ้ืนที่ถูกครอบงํา และ
ครอบครองผ่านกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม
การเรียนรู้ จากเดิมที่เน้นการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง มาเป็นวัฒนธรรมระหว่างผู้นํากับประชาชนผ่าน
ระบบอุปถัมภ์ แต่ไม่ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาของการกระจาย
อํานาจแต่อย่างใด กระแสชุมชนท้องถ่ินจึงเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน เป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนอง
ต่อกระแสการพัฒนาภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ โดยมุ่งไปที่การรักษาฐานทรัพยากรของชุมชนเป็นสําคัญ 
เน้นการสร้างระบบของตนเอง จนกลายเป็นสมบัติของชุมชน ไม่อ่อนไหวต่อนโยบายพรรคการเมืองที่
เข้ามา เพราะแต่ละชุมชนมีทรัพยากร มีวิถีชีวิต มีระบบภูมิปัญญาที่แตกต่างกัน รวมถึงการสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมสมัย โดยอาศัยวิทยาการสมัยใหม่สนับสนุน และสร้างมูลค่า ให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึ้นเพ่ือส่งเสริมกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการรับมือ และมี
ความสอดคล้องกับกระแสการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจุดหมายปลายทางการพัฒนา
ภายใต้กระแสชุมชนท้องถิ่นคือการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากคนภายในชุมชน ส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับชุมชน ซึ่ง
เป็นระบบเศรษฐกิจฐานล่างมีความเติบโต และก่อให้เกิดความเข้มแข็งในที่สุด (กระแสชุมชนท้องถ่ิน. 
สืบค้นจาก http://v1.midnightuniv.org/miduniv2001/newpage5.html /) 

กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดดังกล่าว การกระจายอํานาจหมายถึงการให้
ประชาชนภายในพ้ืนที่สามารถสร้างกระบวนการทางด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในพ้ืนที่ จากที่เดิม
เป็นฝ่ายรับนโยบายจากภาครัฐส่วนกลางอย่างเดียว มาเป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
มากขึ้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือที่จะรักษาฐานของทรัพยากรภายในชุมชน และเกิดการ
หมุนเวียนทรัพยากรเหล่าน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะทรัพยากรถือเป็นทุนที่สําคัญในการพัฒนา
ท้องถ่ินในอนาคต รวมถึงการฟ้ืนฟูวิถีชีวิต ภูมิปัญญาร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วม
สมัย 

เมื่อประมวลข้อมูลที่ได้ทบทวนมาแล้ว ผู้ศึกษามีความเห็นว่าแนวคิดจังหวัด
จัดการตนเอง เป็นรูปแบบการจัดการท้องถิ่นภายใต้ความเป็นอิสระ โดยมีการจัดสรรอํานาจภายใน
ท้องถิ่น ทั้งน้ีระบบตรวจสอบจากภาคประชาชนเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงาน อีกทั้งการสร้าง
อํานาจในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนผ่านระดับกลุ่มเครือข่ายทางสังคม และระดับปัจเจก
ชน 
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(2) รูปแบบการจัดการตนเองในระดับจังหวัด 
  ปัจจุบันได้มีข้อเสนอแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการตนเองในระดับจังหวัด

มากมายซึ่งแต่ละรูปแบบน้ันมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะบริบทของพื้นที่ แนวคิดน้ีอธิบาย
ลักษณะพิเศษของพ้ืนที่ โดยเฉพาะลักษณะเด่นทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ เพ่ือนําไปสู่การสร้างแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือให้มีความสอดคล้องต่อไปการบริหารงานในรูปแบบน้ีเป็นผลผลิตมาจาก
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยกําหนดให้มีการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษที่มี
โครงสร้างเฉพาะ สร้างความพิเศษในเชิงอํานาจ และโครงสร้างด้านบริหาร ตามความจําเป็นของแต่ละ
แห่ง ซึ่งพ้ืนที่น้ันจะมีลักษณะของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่สูง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างระบบโครงสร้าง
ต่างๆ ในการอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่น้ันๆได้ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้าน
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว จะมีทั้งพ้ืนที่ที่ขนาดเล็กกว่าจังหวัดขนาดเท่ากับจังหวัด และขนาด
กลุ่มจังหวัด ดังน้ี (สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา, 2557, น.18) 
     พ้ืนที่ระดับเล็กกว่าจังหวัด แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1.1) กลุ่มพ้ืนที่ที่เป็นจุดเช่ือมต่อการค้าชายแดนเช่นอําเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อําเภอแม่สอด จังหวัดตากเป็นต้น มีตัวอย่างจากงาน
ศึกษาของศศิพงศ์ รอตเกษม(2554) เรื่อง “กระบวนการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ:กรณีศึกษา การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ นครแม่สอด” พบว่าแม่สอด
เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งทรัพยากร รวมถึงเป็นจุดเช่ือมโยงไป
ยังประเทศเพ่ือนบ้าน เมืองแม่สอดจึงมีศักยภาพในการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการค้า
และเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันตกของประเทศไทย อีกทั้งยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เปรียบเสมือน
แหล่งท่องเท่ียวอันเป็นตลาดการค้าชายแดนที่สําคัญ นอกจากน้ีแล้วยังเกิดภาวะต่ืนตัวในภาค
ประชาชนต่อการการมีส่วนร่วมต่อหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งส่วนราชการ สมาคมภาคธุรกิจการค้า ในการ
ผลักดันพ้ืนที่ที่มีระบบบริหารจัดการในรูปแบบพิเศษ ผ่านการจัดสัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น (ศศิ
พงศ์ รอตเกษม, 2554, น. 65) 

1.2) กลุ่มพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมเช่นเขตนิคมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เขต
นิคมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นต้น  

1.3) กลุ่มพ้ืนที่เช่ือมต่อระบบขนส่งมวลชนทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศเช่นกลุ่มพ้ืนที่สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น  

1) พ้ืนที่ระดับจังหวัด กลุ่มพ้ืนที่ที่มีความเป็นเมืองขนาดใหญ่เช่นจังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มพ้ืนที่เมืองท่องเท่ียวเช่น 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุรินทร์จังหวัดพังงา เป็นต้น 
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2) พ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด เป็นลักษณะพิเศษทางด้านอ่ืนๆ เช่น 
ลักษณะพิเศษทางด้านสังคม เพราะลักษณะทางวัฒนธรรมยังไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร ดังเช่น
กรณีของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการทบทวนข้างต้นปัจจัยสําคัญที่สามารถทําให้พิจารณา
ผลักดันให้เกิดเป็นพ้ืนที่จัดการตนเองได้น้ัน คือลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ เพราะลักษณะน้ีมีความ
เช่ือมโยงถึงผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมท่ีภาครัฐส่วนกลางจะได้รับแต่พ้ืนที่ลักษณะวัฒนธรรมนั้นมี
ความสําคัญ มีความเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่โดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมี
ตัวอย่างคือข้อเสนอในการจัดต้ังปัตตานีมหานคร 

 แนวคิดปัตตานีมหานครเป็นอีกหน่ึงลักษณะที่มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการตนเองในระดับกลุ่มจังหวัดเป็นหน่ึงในหลายแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยคณะกรรมการจัดงานสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่า นับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น
มา ได้กลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง จนนําไปสู่ความสูญเสียที่เกิดข้ึนมากมายท้ังชีวิต และทรัพย์สิน 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านได้มีการแก้ไขเยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการ
แก้ไขได้ และได้กลายเป็นชวนความขัดแย้งที่เพ่ิมขึ้น อันเน่ืองมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม จน
กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างอํานาจรัฐและวิถีชีวิตในที่สุด ทําให้มีหลายฝ่ายที่มีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ร่วมกันหาทางออกเพ่ือหาหนทางในการอยู่รวมกัน อย่างสันติวิธีโดยไม่ปล่อยให้เป็นภาระ
ของภาครัฐส่วนกลางฝ่ายเดียว จนนําไปสู่การจัดความสัมพันธ์ทางอํานาจเพ่ือนําไปสู่แนวทางในการ
ลดความเหลื่อมล้ํา รวมถึงสร้างความเป็นธรรม ซึ่งได้นําเสนอไว้หลายแนวทาง หน่ึงในแนวทางที่เสนอ
น้ันก็คือการจัดต้ังเป็นรูปแบบมหานคร โดยรวมพ้ืนที่ 3 จังหวัด ให้กลายเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ และยกเลิกการปกครองในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล 
และเทศบาล (คณะกรรมการจัดงานสมัชชาปฏิรูปเฉพาะประเด็น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, 2555, น.
46) 

แนวคิดปัตตานีมหานครมีลักษณะการปกครองแบบกลุ่มจังหวัด ที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเดียวกัน มีพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและ
อําเภอจะนะอําเภอสะบ้าย้อยอําเภอเทพาอําเภอนาทวีจังหวัดสงขลา  เป็นแนวคิดที่เกิดข้ึนเมื่อปีพ.ศ. 
2552 ซึ่งเกิดจากแนวความคิดของเครือข่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง
ชายแดนใต้ โดยการรวมตัวของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ชายแดนใต้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ
กรุงเทพมหานคร แต่มีความแตกต่างในเรื่องโครงสร้าง และสาระสําคัญ จุดมุ่งหมายเพ่ือดํารงรักษาอัต
ลักษณ์ ความเป็นชาติพันธ์ุของพ้ืนที่ โดยร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร
จากภาคประชาชน มีสาระสําคัญ 8 หมวดดังน้ี (สภาพัฒนาการเมือง, 2554)  
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 หมวดที่ 1 ให้ปัตตานีมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่นเต็มพ้ืนที่ โดยแบ่งพ้ืนที่บริหารออกเป็นเขตแทนอําเภอ และแขวงแทนตําบล 

หมวดที่ 2 การบริหารปัตตานีมหานครประกอบด้วย 2 ระบบคือ 
สภาปัตตานีมหานครซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกต้ังของประชาชน โดยสภาจะมีวาระในการบริหารงาน 
4 ปี และผู้ว่าปัตตานีมหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน รวมถึงมีวาระในการ
บริหารงาน 4 ปีเช่นเดียวกับสภาปัตตานีมหานครที่กําหนดให้ปัตตานีมหานครมีสภาประชาชนซึ่งมา
จากการสรรหาขององค์กรภาคประชาสังคม และอายุของสภาประชาชนก็มีกําหนดวาระการตําแหน่ง
ตําแหน่ง 4 ปีเช่นกัน โดยสภาประชาชนมีหน้าที่เสนอแนะ ตรวจสอบ รวมท้ังประเมินผลการ
ดําเนินงานของผู้ว่าปัตตานีมหานคร 

หมวดที่ 3 การจัดระเบียบราชการปัตตานีมหานคร ปรับเปลี่ยนการ
จัดระเบียบราชการโดยแบ่งเป็นส่วนราชการ ส่วนสภาเขต โดยกําหนดอํานาจหน้าที่เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องในการดําเนินงาน 

หมวดที่ 4 การรักษาราชการแทน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการปัตตานีมหา
นครไม่อยู่ให้รองผู้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

หมวดที่ 5 อํานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร มีอํานาจครอบคลุม
กิจการทุกด้านในพ้ืนที่ รวมถึงหลักขอบเขตในการปฏิบัติของทีมผู้บริหารปัตตานีมหานคร อันได้แก่
ผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ ปลัด รองปลัดและหัวหน้าเขตเป็นต้น 

หมวดที่ 6 ข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร ตราขึ้นตามความเห็นชอบ
ของสภาปัตตานีมหานคร ที่เก่ียวข้องกับอํานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร งบประมาณรายจ่าย 
บทลงโทษอันเน่ืองมาจากความผิดทางศีลธรรม 

หมวดที่ 7 ทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร ภาษีรายได้ในพ้ืนที่ทุก
ประเภทให้ปัตตานีมหานครเป็นผู้จัดเก็บ อีกทั้งรายได้จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลท่ี
เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ให้ถือเป็นรายได้ของปัตตานีมหานคร 

หมวดที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับปัตตานีมหานคร รัฐ
ส่วนกลางสามารถส่งบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการได้ตามหน้าที่ของกระทรวงต่างๆ แต่ต้องทําความตก
ลงร่วมกับปัตตานีมหานคร ในส่วนการตั้งงบประมาณของรัฐบาล ให้รัฐบาลต้ังเงินอุดหนุนโดยตรงแก่
ปัตตานีมหานคร  

กล่าวโดยสรุป จากแนวคิดการขับเคลื่อนรูปแบบจังหวัดจัดการ
ตนเองข้างต้นน้ันมีลักษณะที่แตกต่างกันตามลักษณะบริบทของพื้นที่ แต่จุดร่วมของเป้าหมายนั้นคือ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
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ให้กับระบอบประชาธิปไตย เพราะเมื่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความเข้มแข็งแล้ว สังคมก็จะ
มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ทั้งน้ียังเป็นแนวทางในการขจัดความเหลื่อมล้ําของการพัฒนา 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม งานศึกษาที่เก่ียวข้องกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 2 
เร่ืองคืองานศึกษาการขับเคลื่อนพ้ืนที่จังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดอํานาจเจริญ และการ
เคลื่อนไหวจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนการอธิบายแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 2.2.1 การขับเคลื่อนพืน้ที่จัดการตนเองของจังหวัดอํานาจเจริญ 
 การขับเคลื่อนพ้ืนที่จัดการตนเองของจังหวัดอํานาจเจริญน้ันมีจุดประสงค์ที่จะ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการบริหารจัดการของภาครัฐ ทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาด้านความเหลื่อมล้ํา และ
ความไม่เป็นธรรมในสังคม 
 อิทธิพล โคตะมี (2554, น.104) ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการสร้างพ้ืนที่จัดการ
ตนเองของสภาองค์ชุมชนเทศบาลตําบลเสนางคนิคม อําเภอเสนางคนิคม จังหวัดอํานาจเจริญ” พบว่า
แนวคิดการจัดการตนเองเป็นการใช้โอกาสทางการเมืองของขบวนการชาวบ้านกับการเปิดช่องให้มี
การรับเอาองค์กรชาวบ้านภายใต้แนวคิดของของสภาองค์กรชุมชน จุดเริ่มต้นมาจากการจัดต้ังเวที
เสวนาของบุคลากรครูและข้าราชการในพ้ืนที่ ที่แสดงถึงความเป็นห่วงต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศชาติ ในประเด็นที่รัฐไม่ควรเป็นผู้พัฒนาฝ่ายเดียว แต่ควรเปิดโอกาสให้กับชุมชนมีส่วนร่วมกับ
สังคมมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างการขับเคลื่อนเจตจํานงร่วมกันของท้องถิ่นที่มี
ลักษณะตอบสนองกับนโยบายของรัฐ โดยเริ่มจากกลุ่มพัฒนาบ้านเฮา ที่เน้นไปที่เร่ืองทุนการศึกษา 
เพ่ือต้องการสร้างพ้ืนที่การเคล่ือนไหว มุ่งสร้างหน่ออ่อนเยาวชนให้มีความรักต่อท้องถิ่น มีการจัดต้ัง
เป็นสภาองค์กรชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2551 กระบวนการสร้างพ้ืนที่จัดการตนเองน้ันใช้ระบบ
ความสัมพันธ์ในแนวราบ มีการเช่ือมโยงแนวคิดประชาธิปไตยชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ทําให้สภาองค์กร
ชุมชนมีลักษณะเป็นสภาชาวบ้าน โดยมีอาศัยแกนนําชุมชนเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคน
ในชุมชนทุกระดับ เช่ือมประสานทุกมิติของพลังชุมชน อันเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต ยกตัวอย่างเช่น 
อาชีพ วิถีชีวิต เพ่ือรื้อฟ้ืนความทรงจําร่วมของชุมชน และพยายามสร้างพลเมืองที่มีความผูกพันต่อถิ่น
กําเนิด  สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานการเช่ือมโยงจารีตชุมชนเพ่ือจัดสวัสดิการชุมชน อาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการสร้างกระบวนการป้องกันชุมชนเพ่ือเผชิญหน้ากับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งผลให้เป็น
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การหนุนเสริมจังหวัดอํานาจเจริญในการประกาศเป็นจังหวัดจัดการตนเองโดยมีการประชุมสภา
องค์กรชุมชนท่ัวทั้งจังหวัดอํานาจเจริญ เพ่ือจัดต้ังสภาชุมชนเต็มพ้ืนที่จังหวัด แนวทางการขับเคลื่อน
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังน้ี ทรัพยากร เกษตรอินทรีย์ สวัสดิการ และภัยคุกคาม เพ่ือนําไปสู่การ
หนุนเสริมจังหวัดอํานาจเจริญในการประกาศเป็นจังหวัดจัดการตนเองต่อไป  

จากงานศึกษาของอิทธิพล โคตะมี แสดงให้เห็นถึงการทํางานของประชาชนใน
รูปแบบขององค์กรชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ได้กําหนดจากภาครัฐ  แต่จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน โดยความร่วมมือของประชาชนในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างสวัสดิการอันเป็นการเผชิญหน้า
เพ่ือพร้อมรับกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กําลังเกิดข้ึน ทําให้เห็นถึงรูปธรรมของขบวนการภาค
ประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะขบวนการภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีจังหวัดจัดการตนเอง  

ต่อมาในปี พ.ศ.2555  ได้เกิดคณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญ
ประชาชนฅนอํานาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตรเสนอแนวความคิดว่า จังหวัดอํานาจเจริญเป็นอีกหน่ึง
จังหวัดที่มีปัญหามากมายจนก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําข้ึน ทําให้
ก่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาจังหวัดอย่างบูรณาการ โดยกําหนดถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัด
อํานาจเจริญโดจุดเน้นอยู่ที่ เรื่องข้าว เร่ืองการค้า และเรื่องภาคประชาชน เพ่ือรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กําลังจะเกิดข้ึน อย่างเช่นการเปิดประชาคมอาเซียนเป็นต้น โดยในปี พ.ศ. 2555 
ได้มีการประกาศใช้ธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ เพ่ือเป็นการสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันในการ
จัดการตนเองระดับพ้ืนที่จังหวัดต่อไป (คณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชนฅน
อํานาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร, 2556, น.23 ) 

ธรรมนูญประชาชนเพ่ือการจัดการตนเอง เกิดจากการรวมตัวของภาคประชาชน
ทุกระดับเพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ จนนําไปสู่แนวทางในการค้นหาทางออกของปัญหา โดย
แนวคิดธรรมนูญประชาชนนี้เป็นการสร้างกติกาหรือข้อตกลงเพ่ือจัดการพัฒนาชุมชน และการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่หน่วยการปกครอง ต้ังแต่ระดับชุมชน 
อําเภอ จังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานลักษณะรูปแบบขององค์กรชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการเช่ือมประสานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้อง ในการ
สร้างความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือการดําเนินชีวิตร่วมกัน โดยสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการกําหนดกติกาอยู่ร่วมกัน มีการถอดบทเรียนในกิจกรรมของชุมชนเพ่ือสะท้อนถึง
ความสําเร็จ ความล้มเหลวที่เกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังของภาคประชาชนในการท่ีจะต่ืนรู้ต่อประเด็น
ปัญหาในวงกว้างส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกันจัดทํา
แผนพัฒนา และเปิดพ้ืนที่ในการรับฟังความคิดเห็น โดยจุดมุ่งหมายต้องการให้ชุมชน ภาคประชา
สังคมต่างๆท่ีอยู่ มีสิทธิและศักด์ิศรีที่เท่าเทียมกับหน่วยงานภาครัฐ (สํานักงานปฏิรูป, 2556, น.33) 
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สําหรับเน้ือหาภายในธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
ความอยู่ดีที่ดี รวมถึงสร้างพลังพลเมืองในการลุกขึ้นมาดูแลจัดการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง แบ่ง
ออกเป็น 7 หมวด ดังน้ี (คณะทํางานสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญประชาชน, 2556, น.32-41) 

หมวดที่1 ปรัชญาของแนวคิดธรรมนูญประชาชนฅนอํานาจเจริญ เป็นหลักการ
สร้างข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือสร้างสังคมที่มีความร่มเย็นสงบสุข โดยมีการสร้างจิตสํานึกภายใต้หลักสิทธิ
ชุมชนร่วมกัน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง จนนําไปสู่การจัดการตนเองในที่สุด 

หมวดที่2 ด้านการเมืองภาคพลเมือง สร้างระบบการมีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะ เพราะระบบการเมืองไม่ใช่มีแค่การเลือกต้ัง อีกทั้งเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ภาคประชาชน และภาคองค์กรชุมชน จนนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตามแนวทางวิถีประชาธิปไตย
ชุมชน โดยมีรูปแบบของสภาหมู่บ้าน สภากลางตําบล และสภากลางจังหวัด 

หมวดที่3 ด้านสังคม เพ่ือสร้างสังคมท่ีดีงาม ภายใต้แนวคิด “ผู้คนฮักแพงแบ่งบัน
สานต่อวัฒนธรรมประเพณี” นําไปสู่สังคมท่ีอยู่ดีมีสุข ห่างไกลจากยาเสพติด และไร้ซึ่งอบายมุข รวม
ไปถึงการให้ความสําคัญกับประชาชนทุกเพศทุกวัย เพ่ือเคารพในศักด์ิศรีอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น
เด็ก สตรี หรือผู้สูงอายุ 

หมวดที่4 ด้านระบบเศรษฐกิจชุมชน มุ่งจัดความสัมพันธ์ของระบบการผลิต เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ยกระดับการอยู่ดีกินดี เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งภาครัฐเป็นผู้หนุนเสริมในการสนับสนุน
กิจกรรม อีกทั้งยังส่งเสริมการทําบัญชีครัวเรือน และระบบผลิตเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพ่ึงตนเอง 

หมวดที่5 ด้านสุขภาพ กําหนดให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพอย่างรอบด้านทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม โดยวางอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความสมดุล
ที่ย่ังยืน 

หมวดที่6 ด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดทรัพยากรอย่างครอบคลุม โดยมีความ
สอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชนที่จะบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถ่ินด้วยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือการเข้าไปมี
ส่วนร่วมเพ่ือที่จะกําหนดและตัดสินใจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ชุมชนมีความเป็น
อิสระ มีความเท่าเทียม รวมถึงความเป็นเจ้าของพ้ืนที่สาธารณะ 

หมวดที่7 การเข้าถึงข้อมูล มีการเปิดพ้ืนที่สาธารณะในการแสดงความคิดเห็น
จากทุกกลุ่มความคิดของข้อมูลข่าวสาร โดยตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ เพ่ือให้ประชาชนเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ เสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหย่ือของกลุ่มผู้แสวงหาอํานาจ  

งานศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นการต่ืนตัวของภาคประชาชนกับปัญหาต่างๆ ที่มา
กระทบต่อวิถีชีวิต จนทําให้เกิดการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองอันกําหนดไว้รัฐธรรมนูญ โดย
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งานศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงการก่อเกิดขบวนการภาคประชาชนที่ออกมาเคล่ือนไหวภายใต้กรอบ
กฎหมาย นับต้ังแต่จุดเร่ิมต้นอันเป็นเง่ือนไขที่สําคัญในการรวมตัวเรียกร้อง จนก่อเกิดเป็นการ
เรียกร้องที่เป็นทางการ 

2.2.2 การเคลื่อนไหวจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง 
การขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นจาก

การประสานเครือข่ายทางสังคมที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยอาศัย
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุย ซึ่งมีกลุ่มของนักวิชาการ และกลุ่มองค์กรNGOs 
เข้าร่วมในกระบวนดังกล่าวด้วย เพ่ือสร้างกิจกรรมทางการเมืองได้มีการนําเสนอแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเองซึ่งมีฐานคิดมาจากแนวคิดการพ่ึงตนเอง บวกกับแนวคิดการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา จากกิจกรรมดังกล่าว ได้พัฒนาและก่อตัวเป็นเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น
ทําให้เกิดการขยายอุดมการณ์ของเครือข่ายลงไปในพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมพลังชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดพลังของ
ท้องถิ่นจัดการตนเอง ผลจากการจัดต้ังเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น ทําให้สถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางด้านการเมืองลดลง  กล่าวคือแกนนําและกลุ่มเสื้อสีทั้งสองฝ่าย เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ร่วมกัน (พลศักด์ิ ชัยศรี, 2555, น.86) 

พลศักด์ิ ชัยศรี(2555, น.139) ได้ศึกษาเร่ือง ”การศึกษาและพัฒนาตัวแบบ
(Model) จังหวัดจัดการตนเอง” พบว่าพัฒนาการของจังหวัดเชียงใหม่มีกระบวนการขับเคลื่อน ที่เกิด
จากสาเหตุวิกฤตการณ์ทางสังคม โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ด้านการเมือง ภาคประชาชนจากส่วนต่างๆ 
ได้มีการเข้ามาเพ่ือร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ เพ่ือนําไปสู่หนทางที่จะกําหนดแนวทาง
ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จนก่อให้เกิดความร่วมมือภายในจังหวัดน่ันคือการสร้างภาคประชา
สังคมจากส่วนต่างๆ ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่วมกันทุกพ้ืนที่อําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือร่วมกันทางหาทางออก ซึ่งต่อมาได้นําแนวความคิดเหล่าน้ีนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเป็นเวทีสมัชชา
ปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งเกิดจากการประสานพลังจากเครือข่ายทางสังคมต่างๆ โดยมีองค์กรอิสระ เช่นสภา
พัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุน การจัดเวทีรับฟังน้ันได้จัดอย่างต่อเน่ืองทั้งน้ีเพ่ือการนําองค์ความรู้
กระจายเข้าสู่ระดับท้องถิ่นจนนําไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนําไปสู่การค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เพ่ือสะท้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิติทางการเมือง มิติ
ทางด้านการศึกษา มิติทางด้านสังคม กระบวนการขับเคลื่อนของทั้งสองจังหวัด นําไปสู่การขับเคลื่อน
แนวทางในการปฏิรูประดับชาติ เพ่ือเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอํานาจให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
อํานาจอธิปไตยได้มากข้ึน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆ  โดยตัวแบบจังหวัดจัดการตนเอง
เชียงใหม่จะเน้นไปที่การจัดความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐบาลส่วนกลางกับภาครัฐท้องถิ่น  

 จากงานศึกษาของพลศักด์ิ ชัยศรี แสดงให้เห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อนแนวคิด
จังหวัดจัดการตนเองที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือร่วมกันหาหนทางใน
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การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ผลที่ได้ก็คือการจัดทําร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่
มหานคร พ.ศ. ... การเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติเกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายคร้ัง 
เพ่ือการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในหลายภาคส่วน โดยมีการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
จังหวัด ทั้งน้ีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งยังเป็นแนวทางในการสร้างสังคม
สุขภาวะอีกด้วย 

 พีระฉัตร ดาบเพชร(2557, น.140-147) ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการกระจาย
อํานาจสู่ชุมชน : กรณีศึกษายุทธวิธีการผลักดันนโยบายจังหวัดจัดการตนเอง” พบว่าการเคลื่อนไหว
เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการเมืองของการปกครองระดับท้องถิ่นในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง 
ถือเป็นผลผลิตมาจากกระแสการปฏิรูปประเทศท่ีต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองเป็น
สําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่น โดยสาเหตุที่สําคัญเกิดจากปัญหาทางด้านโครงสร้างทาง
การเมืองที่เช่ือมโยงกัน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น สืบเน่ืองมาจากปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองในช่วงปีพ.ศ. 2552 – ปีพ.ศ. 2553 ส่งผลให้ประชาชนทั้งภายในพ้ืนที่แตกแยกทางความคิด
ทางด้านอุดมการณ์ทางการเมือง ซึ่งทําให้กลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่ห่วงใยในสถานการณ์ความเป็นไปของ
บ้านเมืองได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิด เพ่ือร่วมกันค้นหาทางออก จนได้ข้อสรุปในแนวทางของการ
กระจายอํานาจลงสู้ท้องถิ่นอันนําไปสู่แนวทางในการลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น รวมถึงปัญหา
ความเหลื่อมล้ําด้วย รูปแบบของการเคลื่อนไหวใช้วิธีประสานพลังจากกลุ่มเครือข่ายทางสังคมที่
กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงองค์กรต่างๆ ภายในท้องถ่ิน จนนําไปสู่การ
ผลักดันกฎหมายรับรองร่างพระราชบัญญัติสนับสนุนรูปแบบการปกครองด้วยประชาชนในพ้ืนที่เอง 
ซึ่งช่วงเวลาในการขับเคลื่อนน้ัน เกิดข้ึนครอบคลุมทั้งยุครัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และรัฐบาลย่ิง
ลักษณ์ ชินวัตร จากกระแสดังกล่าวไก้ขยายครอบคลุมไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีเครือข่ายอยู่
ประมาณ 43 จังหวัด ส่งผลให้เกิดกระบวนการสร้างความร่วมมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน
เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับการกระจายอํานาจ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน ถึงแม้ว่าการย่ืนร่าง
กฎหมายดังกล่าว ยังไม่มีการบังคับใช้ก็ตาม โดยมียุทธวิธีที่สําคัญในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวนั้นมี
ดังน้ี ปัจจัยทางด้านกฎหมายท่ีเป็นเคร่ืองมือช้ินสําคัญในการส่งเสริมการกระจายอํานาจ จะเห็นได้ว่า
กฎหมายหลายฉบับในรัฐธรรมนูญ ได้สนับสนุนพัฒนาการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นมาโดยตลอด 
ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีอิทธิพลมากก็ตาม  แต่ก็แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของแนวคิดการกระจายอํานาจลง
สู่ท้องถิ่น นอกจากน้ีปัจจัยทางด้านสังคมยังเป็นยุทธวิธีที่สําคัญเช่นกัน ซึ่งใช้พลังจากกลุ่มเครือข่าย
ทางสังคมในการประสานความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาไปสู่พลังในการขับเคลื่อนต่อไป อีกทั้งยังมีการ
สนับสนุนจากกลุ่มของนักวิชาการในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างการยอมรับในข้อมูลที่ได้
เผยแพร่ออกไป หลังจากน้ันเป็นการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันเป็นยุทธวิธีในการหาแนวร่วม
ทางทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็นต่อการเคลื่อนไหว สุดท้ายคือการรวบรวมรายช่ือเพ่ือนําเสนอร่าง



33 
 

 
 

กฎหมายตามกรอบของรัฐธรรมนูญ อันเป็นยุทธวิธีในการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายมาคุ้มกัน และให้
เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก จากการเคล่ือนไหวดังกล่าว ถึงแม้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ทางกฎหมาย แต่ก็ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนในประเด็นของการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมิติพ้ืนที่สาธารณะ ส่งผลให้เกิดข้อเรียกร้องในท้องถิ่นต่างๆ ที่สนใจรวมถึง
ยังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิชาการอีกด้วย  
 จากงานศึกษาของพีระฉัตร ดาบเพชร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สําคัญในการ
นําไปสู่ปัจจัยในการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง โดยได้แสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีที่ใช้ในการ
ขับเคลื่อนต้ังแต่เร่ิมกระบวนการเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระบวนการทางกฎหมายตามกรอบของ
รัฐธรรมนูญ นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นถึงผลของการเคลื่อนไหวในช่วงสองรัฐบาลที่ผ่านที่เผยแพร่
แนวคิดการจัดการตนเองไปสู่ท้องถิ่นภายนอก ทําให้กระแสของการกระจายอํานาจให้กับหน่วยงาน
ท้องถิ่นเป็นที่สนใจสําหรับประชาชนท่ัวไป 

 แนวคิดของจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเองมีจุดประสงค์ของการจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษในรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง เพ่ือพยายามท่ีจะลดระดับของ
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาการเมืองในระดับชาติ อีกทั้งต้องการการกระจาย
อํานาจบริหารจัดการมาอยู่ที่ท้องถิ่นเพ่ือการจัดการผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมบทบาท อํานาจให้กับ
ประชาชนภายในท้องถิ่นเพ่ือการบริหารจัดการด้วยตนเอง เพราะไม่มีใครรู้ปัญหาภายในท้องถิ่นได้ดี
เท่ากับคนภายในท้องถ่ินเอง  ทั้งน้ีเพ่ือการรักษาทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากรความรู้ 
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงทรัพยากรท้องถิ่น สําหรับร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครน้ันเกิดการ
ผสมผสานแนวคิดต่างๆมากมายท้ังจากรูปแบบจากต่างประเทศ ที่มีความชัดเจนในด้านโครงสร้าง
ทางการปกครอง ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอํานาจทางการปกครองในการมีส่วนร่วมกับการ
กําหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่นต่อไป และรูปแบบจากภายในประเทศที่เน้นโครงสร้างทางวัฒนธรรม 
เพ่ือการดํารงอยู่ร่วมกัน เพราะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเช้ือชาติ
เป็นจํานวนมาก การพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีความสําคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต 

สําหรับร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครน้ันเกิดการผสมผสานแนวคิดต่างๆ
มากมายทั้งจากรูปแบบจากต่างประเทศ ที่มีความชัดเจนในด้านโครงสร้างทางการปกครอง ทําให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงอํานาจทางการปกครองในการมีส่วนร่วมกับการกําหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป และรูปแบบจากภายในประเทศที่เน้นโครงสร้างทางวัฒนธรรม เพ่ือการดํารงอยู่ร่วมกัน เพราะ
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเช้ือชาติเป็นจํานวนมาก การพัฒนาที่มา
จากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่ใน
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อนาคต ในสาระของร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร พ.ศ...... ฉบับที่เสนอต่อผู้แทนราษฎรเมื่อ 
พ.ศ. 2556 น้ันประกอบอยู่ด้วยกัน 10 หมวด ดังน้ี(ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง, 2556) 

 หมวดที่1 ความสัมพันธ์ภายในเชียงใหม่มหานคร เชียงใหม่มหานครสามารถ
จัดการบริหารภายใต้ความเป็นอิสระตามหลักการปกครองตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 
องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นระดับบนมีสภาเชียงใหม่มหานครทําหน้าที่การจัดบริการสาธารณะ และ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นระดับล่างคือเทศบาลทําหน้าที่จัดบริการสาธารณะที่เ ก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน 

 หมวดที่2 ความสัมพันธ์ภายนอกเชียงใหม่มหานคร ราชการส่วนกลางมีหน้าที่
ดูแลบริการสาธารณะซึ่งเก่ียวข้องกับความมั่นคง และเศรษฐกิจในระดับประเทศ ส่วนภารกิจด้านอ่ืน
กระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ 

 หมวดที่3 ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ให้เชียงใหม่มหานครมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล โดยสามารถต้ัง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงตามสมควร 

 หมวดที่4 การบริหารเชียงใหม่มหานคร การบริหารงานงานประกอบด้วยสภา
เชียงใหม่มหานคร ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของภาคประชาชนมีวาระ
การดําเนินงานคราวละ 4 ปี และสภาพลเมืองซึ่งมีฐานะเท่าเทียมกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมา
จากการสรรหาของภาคประชาชนจํานวนไม่น้อยกว่า 200 คน 
 หมวดที่5 การจัดระเบียบราชการเชียงใหม่มหานคร โดยแบ่งเป็นส่วนราชการ
เชียงใหม่มหานคร เพ่ือจัดระเบียบราชการเชียงใหม่มหานครโดยสามารถตั้ง หรือเปลี่ยนแปลง
สํานักงานภายในได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการเชียงใหม่มหานคร และศูนย์ประสานงานเขต
ซึ่งมีหน้าที่ประสานการปฏิบัติราชการภายในเขต 

 หมวดที่6 การรักษาราชการแทน ในกรณีที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มหานครปฏิบัติราชการแทนตามลําดับ จนถึง
ปลัดเชียงใหม่มหานคร 
 หมวดที่7 อํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร เชียงใหม่มหานครมีอํานาจหน้าที่
ในการดําเนินกิจการทุกประเภทท่ีเก่ียวข้องภายในพ้ืนที่ ในส่วนของหน้าที่อ่ืนที่ราชการส่วนกลางจะ
มอบให้เชียงใหม่เป็นผู้ดําเนินการ ให้ทําเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 หมวดที่8 ข้อบัญญัติ ข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครสามารถตราขึ้นได้ตามความ
เห็นชอบของสภาเชียงใหม่มหานคร ซึ่งจะเสนอได้โดยผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร สมาชิกสภา
เชียงใหม่มหานคร สภาพลเมืองหรือประชาชนในเขตเชียงใหม่จํานวน 500 คน 
 หมวดที่9 งบประมาณ รายได้จากการจัดเก็บภาษีทุกประเภทท่ีเกิดขึ้นภายใน
พ้ืนที่เชียงใหม่ เชียงใหม่มหานครมีอํานาจในการจัดเก็บและส่งคืนให้กับส่วนกลาง 30 % 
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 หมวดที่10 การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง พลเมืองในท้องท้องถิ่นมีสิทธิในการมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของเชียงใหม่หานครไม่ว่าจะเป็นการรับทราบข้อมูล การแสดงความคิดเห็น 
การประเมินผล การตรวจสอบ รวมถึงการลงประชามติในกรณีที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
 เชียงใหม่มหานครน้ันมีรูปแบบการจัดการตนเองในลักษณะของจังหวัดจัดการ
ตนเอง ที่ต้องการความเป็นอิสระในการบริหารงานในพ้ืนที่โดยมีลักษณะเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีการลดขั้นตอนของโครงสร้างการบริหารจากส่วนกลาง และเพ่ิมอํานาจให้กับ
โครงสร้างการบริหารงานที่มาจากภาคสังคม อันประกอบด้วย เครือข่ายทางสังคม องค์กรภาค
ประชาชน อีกทั้งยังเพ่ิมกลไกให้กับภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือติดตามถึงการดําเนินงานของ
ฝ่ายบริหาร สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงานทุกข้ันตอน เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
มีทิศทาง รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว 
 กล่าวโดยสรุป ร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครมีจุดมุ่งหมายสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการบริหารเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการใช้สิทธิของ
ประชาชนภายในพ้ืนที่ ในรูปแบบของเครือข่ายทางสังคม เพ่ือร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นใน
ทุกมิติที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต นอกจากมีการจัดทําร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครแล้ว ยังมีการ
รวมตัวของภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ในการขับเคล่ือนแนวคิดการจัดการตนเองในชื่อของ ”
สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่” โดยมีการร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ ดังน้ี ”สิ่งแวดล้อมดี วิถีสุขภาพปลอดภัย 
ใส่ใจสวัสดิการ สืบสานภูมิปัญญา พ่ึงพาตนเองได้ นําเชียงใหม่ไปสู่มหานครแห่งสุขภาวะ”จาก
วิสัยทัศน์ดังกล่าวมาสามารถนําไปสู่การสรุปเป็นข้อได้ ดังน้ี 

- การจัดการด้านโครงสร้างการบริหารจังหวัด 
- การจัดการด้านงบประมาณ 
- การจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการภูมิปัญญา 
- การจัดการด้านสุขภาพ 
- การจัดการด้านสวัสดิการชุมชน 
- การจัดการด้านการศึกษา 
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาทั้ งสองช้ินที่ ไ ด้ทบทวน ผู้ศึกษามีความเห็นว่า

องค์ประกอบที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองคือการสนับสนุนของคนในพ้ืนที่ 
โดยการทําให้ประชาชนน้ันเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนแต่ไม่สามารถละเลยความเห็น
ของฝ่ายที่เห็นต่างกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งมีทั้งคนภายในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
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บุคคลภายนอกจังหวัดเชียงใหม่โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลภายนอกจังหวัด วิทยานิพนธ์น้ีจึงศึกษา
ข้อเสนอของฝ่ายที่เก่ียวข้องกับแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนและไม่เห็นด้วย 
 
2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดการกระจายอํานาจ แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้ศึกษาได้นํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแผนภูมิกรอบแนวคิดดังน้ี 

กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวคิดและข้อเสนอการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของฝ่าย
ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง 
1. การจัดการด้าน 

โครงสร้างการบริหารจังหวัด 
2. การจัดการด้านงบประมาณ 
3. การจัดการด้าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
5. การจัดการด้านสุขภาพ 
6. การจัดการด้านวัฒนธรรม 
7. การจัดการด้านการศึกษา 
8. การจัดการด้านการเกษตร 

และอุตสาหกรรม 
9. การจัดการท่ีอยู่อาศัย 

10. การจัดการด้านสวัสดิการชุมชน 

กลุ่มท่ีนําเสนอ 
แนวคิดจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเองจากกลุ่มต่างๆ 
1. กลุ่มนักวิชาการ  
2. กลุ่มผู้นําชุมชน 
3. กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 
18 เครือข่าย 
4. กลุ่มนักธุรกิจ 

 

พัฒนาการเชียงใหม่จัดการตนเอง 
1. หลังรัฐธรรมนูญ 2540–ก่อนรัฐประหาร2549 
2. หลังรัฐประหาร2549 –ก่อนรัฐประหาร 2557 
3. หลังรัฐประหาร 2557 จนมาถึงช่วงปัจจุบัน 

แนวคิดและนโยบาย 
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการตนเอง 

1. กลุ่มท่ีไม่เห็นด้วย 
2. นโยบายของรัฐบาล 

ภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเร่ืองแนวคิดและข้อเสนอการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของฝ่ายต่างๆ ใน

จังหวัดเชียงใหม่เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมในการเคลื่อนไหวเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิด
เรียกร้องการปฏิรูปโครงสร้างในประเด็นการกระจายอํานาจเพ่ือก่อให้เกิดระบบการปกครองตนเอง
ของประชาชน โดยบรรยายให้เห็นถึงพัฒนาการความเป็นมาของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองภายใต้
กรอบรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับ การนําเสนอแนวคิดการจัดการตนเองของประชาชนกลุ่มต่างๆ จน
นํามาสู่ประเด็นข้อเสนอการจัดการตนเอง อีกทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
กระจายอํานาจการปกครองไปยังท้องถิ่น ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพให้ความสําคัญกับ
การทําความเข้าใจภาพรวมของการเคลื่อนไหวทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเข้าใจทัศนะของผู้ที่ถูกศึกษาด้วย
แนววิธีการต่างๆ ได้แก่การสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาจากเอกสาร โดยเลือกแหล่งข้อมูล วิธีการ
เก็บข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
3.1 หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) 

 
เป็นการวิเคราะห์ข้อเสนอในระดับบุคคล และกลุ่มเครือข่าย โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้

ข้อมูลสําคัญในกลุ่มของนักวิชาการ ผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่น ผู้นําเครือข่ายภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนไหวเชียงใหม่จัดการตนเองผู้นําภาคธุรกิจ และกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยต่อการเคลื่อนไหว
เชียงใหม่จัดการตนเอง แล้วรวบรวม จากน้ันจึงนําข้อมูลที่ได้มาสรุปผล และวิเคราะห์ผล 

 
3.2 แหล่งข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ืองแนวคิดและข้อเสนอการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของฝ่ายต่างๆ ใน

จังหวัดเชียงใหม่ใช้แหล่งข้อมูล 2ส่วนคือข้อมูลจากเอกสาร และข้อมูลจากบุคคล เพ่ือใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูล ดังน้ี 

 
3.2.1 ข้อมูลจากเอกสาร 

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร บทความวิชาการ รายงานการ
ประชุม ข่าวหนังสือพิมพ์ ข้อมูลประวัติความเป็นมาของจังหวัดเชียงใหม่ ข่าวออนไลน์ แถบ
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บันทึกเสียงจากการประชุม วีดีทัศน์รายการต่างๆ ที่นําเสนอแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เอกสาร
นโยบายของรัฐ เกี่ยวข้อง และข้อมูลโซเชียลมีเดียเพ่ือศึกษาแนวคิดของข้อเสนอต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
จังหวัดจัดการตนเองเพ่ือจัดหมวดหมู่ในการวิเคราะห์แล้วนํามาประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือ
อธิบายเน้ือหาตามคําถามของการศึกษา 

3.2.2 ข้อมูลจากบุคคล 
ศึกษาโดยการสัมภาษณ์กลุ่มคณะทํางานขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองที่

มีความเก่ียวข้องกับกระบวนการนําเสนอแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง ในทุกภาคส่วนที่มีความ
เก่ียวข้องในกระบวนการ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในรูปแบบการสัมภาษณ์แบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่น กลุ่มภาคประชาชนผู้เข้าร่วม และกลุ่มนักธุรกิจ โดยผู้ศึกษา
เลือกสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (key Informant) โดยคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษา 
ดังน้ี 

1) กลุ่มนักวิชาการ เหตุผลที่เลือกกลุ่มศึกษาดังกล่าว เน่ืองจากเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนแนวคิดในมุมมองทางวิชาการ โดยเฉพาะปัญหาอันเกิดจากข้อจํากัดใน
การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการสะท้อนถึงแง่มุมที่จะส่งเสริมให้แนวคิดจังหวัด
จัดการตนเองของเชียงใหม่มีความน่าเช่ือถือโดยมีรายช่ือบุคคลที่จะสัมภาษณ์ ดังน้ี 

- นายไพสิฐ พาณิชย์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- รองศาสตราจารย์ ดร .วรวิทย์  เจริญเลิศ  อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  รองศาสตราจารย์ ดร .นงเยาว์ เนาวรัตน์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
-  ศาสตราจาร ย์อรรถจั กร์  สัตยานุ รั กษ์  อาจาร ย์คณะมนุษยศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นายชํานาญ จันทร์เรือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ผู้ ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2) กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถ่ินเหตุผลที่เลือกศึกษากลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากว่า

เป็นกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมพร้อมทั้งเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองในระดับเครือข่าย 
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และระดับพ้ืนที่ ความเก่ียวข้องในกระบวนการเคลื่อนไหวแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง จึงทําให้เข้าใจ
รายละเอียดได้ในมุมมองของผู้ปกครองเป็นอย่างดี 

- นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
- นายกนกศกัดิ ์ดวงเรือนแก้วนายกองค์การบริหารสว่นตําบลแมท่า อําเภอ

แมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม ่

- นายไพรัช ใหมช่มพ ูรองนายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม ่

3)  กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งมีทั้งกลุ่มบุคคลท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองแสดงถึงให้เห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง
รวมถึงสะท้อนถึงความไม่พร้อมต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาคประชาชนผู้ เป็นเจ้าของพ้ืนที่
ประกอบด้วย 

1. เครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น  
2. ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง 
3. เครือข่ายสุขภาพ  

4. เครือข่ายการศึกษาทางเลือก 
5. เครือข่ายเกษตรกรรมย่ังยืน 

6. เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 

7. เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ 
  โดยมีการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายมาบางส่วน ดังน้ี 

- นางสาวทัทยา อนุสสรราชกิจ ผู้ประสานงานโครงการเชียงใหม่อ่าน 
- นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการสถานบันการจัดการทางสังคม 
- นายสวิง ตันอุด เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ประชาสังคมเพ่ือการจัดการตนเอง 
- นายพรหมศักด์ิ แสงโพธ์ิ ตัวแทนกลุม่บ้านชุ่มเมืองเย็น 
4)  กลุ่มเครือข่ายภาคธุรกิจเหตุผลที่ศึกษากลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มี

ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนผ่านมุมมองของนักลงทุนซึ่งสะท้อนถึงแง่มุมความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจ อันแสดงถึงทิศทางของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต ทําให้เข้าใจถึงความเป็นไปได้
ของการปกครองบนฐานแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง  

- นายเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานที่ปรึกษากิตติมาศักด์ิ หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่ 
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3.3 วิธีการเก็บข้อมูล 
 

3.3.1 ใช้สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นการสนทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมกับการเสนอ
แนวความคิดจังหวัดจัดการตนเอง โดยเร่ิมจากเรื่องราวทั่วไปท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดเชียงใหม่จัดการ
ตนเอง จากน้ันจึงเริ่มเข้าสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ศึกษา โดยประเด็นการสัมภาษณ์เป็นเร่ืองราว
ที่เกี่ยวกับสภาพสังคมโดยทั่วไป สภาพปัญหาทางด้านการเมืองการปกครองที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต 
โดยใช้ชุดคําถามก่ึงโครงสร้างในลักษณะคําถามปลายเปิด พร้อมทั้งประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเอง รวมถึงนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันต่อแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เพ่ือ
เก็บข้อมูลวิเคราะห์และเรียบเรียงมาเป็นเคร่ืองมือในการช่วยรวบรวมข้อมูลโดยก่อนสัมภาษณ์ทุกครั้ง
จะขออนุญาตบันทึกเสียงพร้อมทั้งสังเกตปฏิกิริยาของผู้ให้สัมภาษณ์ 

3.3.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ศึกษาใช้วิ ธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ของการขับเคล่ือนแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองทั้งระดับกลุ่มเครือข่ายขนาดใหญ่ 
และกลุ่มเครือข่ายประเด็นต่างๆ โดยสังเกตทั้งรูปแบบกิจกรรม และสภาพแวดล้อมต่างๆท่ีเก่ียวข้อง
ดังน้ี 

- วันที่ 3 มิถุนายน 2557ประชุมกลุ่มย่อยกรณีปัญหา “โดมดอยสุเทพ”  
- วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ประชุมเครือข่ายเกษตรทางเลือก 
- วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ประชุม ”เวทีพลเมืองปฏิรูป Now26” 
- วันที่ 9 กันยายน 2557 ประชุมเครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
- วันที่ 17 กันยายน 2557 ประชุมประจําปี “สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ 
- วันที่ 25 ตุลาคม 2557 สัมมนาเวทีเสาร์ถกแถลง “ปกครองท้องถิ่นอย่างไรได้

ประโยชน์” 
- วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ประชุมเครือข่ายการศึกษาทางเลือก 
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 การยื่นข้อเรียกร้องของเครือข่ายจักรยาน 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
การศึกษาในครั้งน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

อธิบายความหมาย ตีความ รวมถึงวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ในเรื่องที่ศึกษา โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจัดหมวดหมู่ของข้อมูลการสัมภาษณ์ เช่ือมโยงกับข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เก่ียวข้อง และการ
สังเกตเพ่ือนํามาวิเคราะห์ตีความพร้อมทั้งอธิบายปรากฏการณ์ตามคําถามและกรอบการวิจัยที่กําหนด
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ไว้ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้าเปรียบเทียบ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง 
 
3.5 การตรวจสอบข้อมูล 

 
ผู้ศึกษาใช้การตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และครอบคลุมกับขอบเขต

เน้ือหา โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลหลายแหล่ง ได้แก่เอกสาร หนังสือพิมพ์ ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต 
คําสัมภาษณ์ และแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือข้อมูลที่ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ในเนื้อหาที่
ครอบคลุมประเด็นการศึกษา รวมทั้งอธิบายประเด็นเหล่าน้ันได้อย่างชัดเจนโดยมีการตรวจสอบข้อมูล 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล และนํามาตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตเน้ือหาที่กําหนดไว้ ให้ชุดข้อมูลมี
ความถูกต้องชัดเจน อธิบายตามประเด็นที่กําหนดไว้อย่างครอบคลุมได้แก่พัฒนาการของแนวคิด
เชียงใหม่จัดการตนเอง การนําเสนอแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองจากกลุ่มต่างๆ ประเด็นข้อเสนอ
แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองและนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรับปรุงความ
บกพร่องของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือความสมบูรณ์และน่าเช่ือถือ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทน้ี ผู้ วิจัยได้นําเสนอผลการศึกษาตามคําถามการวิจัยประกอบด้วย 4.1) 

พัฒนาการของการเคลื่อนไหวจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่4.2) แนวคิดและข้อเสนอของฝ่าย
ต่างๆ ในการเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเอง 4.3)แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันเก่ียวกับ
การกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่นโดยรายละเอียดของผลการศึกษาเป็นดังน้ี 

 
4.1 พัฒนาการของการเคลื่อนไหวจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง 

  
 การเคลื่อนไหวเชียงใหม่จัดการตนเองของฝ่ายต่างๆ เกิดจากกระบวนการทํางานที่มา

จากหลายภาคส่วนในสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาค
ประชาชนซ่ึงทั้งหมดต่างเห็นตรงกันว่า ถึงเวลาที่จะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้น ภายใต้ทุนทาง
ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ อีกทั้งแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองยังเป็นผลิตผลมาจากการค้นหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่มีการสะสมมาอย่างยาวนาน สั่งสมดังกล่าวปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจน  

จุดเร่ิมต้นของแนวคิดการจัดการตนเองภายในพ้ืนพ่ีเกิดขึ้นผ่านการแก้ปัญหาในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น เน่ืองจากรอความช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางไม่ไหว อีกทั้งประชาชน
เชียงใหม่มีลักษณะการรวมกลุ่มเครือข่ายกันอยู่แล้ว จึงเป็นการง่ายในการชักชวนเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม
โดยผ่านทางกลุ่มผู้นําเครือข่าย ซึ่งมีการขับเคล่ือนเชิงประเด็น  แต่การขับเคล่ือนดังกล่าวน้ันยังมี
เป้าหมายที่ไม่ไปเก่ียวข้องกับโครงสร้างทางอํานาจ กล่าวคือแก้ไขปัญหากันตามสาเหตุที่เกิดข้ึน ทําให้
การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เปรียบเสมือนการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่อาจทําให้ปัญหา
น้ันหมดสิ้นลงไป การขับเคล่ือนเพ่ือมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างจึงเป็นเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก
เครือข่ายผู้ขับเคลื่อน นอกจากน้ีแล้ว ยังมีผู้สนใจทั่วไปที่เดินเข้ามารับฟังด้วยตัวเอง ซึ่งอาจจะเกิดจาก
ความสนใจใคร่ในการเรียนรู้ บุคคลกลุ่มน้ีอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักในการขับเคล่ือน แต่ก็มีผล
สนับสนุนทางอ้อม กล่าวคือช่วยให้บุคคลผู้ซึ่งเป็นประชาชนในพ้ืนที่ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพลเมือง
เชียงใหม่สามารถเข้าใจต่อประเด็นแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองมากข้ึน สําหรับรายละเอียด มีดังน้ี
(ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง, 2555, น.20-21)  
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 ภายหลังจากปี พ.ศ. 2549 มีความขัดแย้งในประเด็นของแนวคิดอุดมการณ์ทาง
การเมืองอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเด็นเรื่องกลุ่มความเช่ือตามสีเสื้อ ซึ่งความขัดแย้งที่
เกิดข้ึนน้ีได้ส่งผลกระทบต่อเชียงใหม่ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียว ส่งผล
ให้เกิดการร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองของทั้งสองฝ่าย เพ่ือนําไปสู่การ
แสวงหาทางออกร่วมกันอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ที่จะสร้างความเช่ือมั่นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวและ
นักลงทุนต่อไป 
  การเกิดขึ้นของแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง เป็นการรวบรวมเอาแนวความคิดหลาย
ประการมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ทั้งประชาชนเขตท้องถ่ินและประชาชนเขตเมือง ทั้งน้ีเพ่ือเป้าหมาย
ในการพัฒนาเชียงใหม่อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักการแนวคิดการจัดการตนเองอย่างอิสระ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวได้ช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยากในกระบวนการดําเนินงานประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ รวมถึงเข้าใจพ้ืนฐานสาเหตุของปัญหา มิเช่นน้ันแล้ว จะเกิดการรวมศูนย์อํานาจขึ้นใน
หน่วยงานท้องถ่ินอีกคร้ัง บวกกับประเด็นปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการแก้ไข ส่งผลให้ปัญหาเกิดการพอก
พูนข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขในทิศทางที่เหมาะสม ประชาชนผู้ซึ่งได้รับผลกระทบ
โดยตรง ควรเป็นกลุ่มบุคคลในการร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันค้นหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ 
นอกเหนือจากแนวทางการแก้ไขปัญหาจะได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้ว 
ทรัพยากรท่ีใช้ในการดําเนินงานจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อีกทั้งประเด็นที่สําคัญ
ที่สุดน่ันคือสิทธิของประชาชนจะได้รับการยอมรับมากข้ึน จากการเป็นผู้รอคอยการแก้ปัญหา ปรับมา
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสนอทางออกของปัญหา เมื่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมีความแข็งแรง 
จะส่งผลให้ชุมชน สังคมมีความแข็งแรงตามไปด้วย เปรียบเสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่มีกระบวนการเคลื่อนไหวมาอย่าง
ยาวนาน โดยเริ่มขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆ ในชุมชนที่ห่างไกล มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ดีย่ิงขึ้น 
ก่อนที่จะเป็นกระแสเรียกร้องทางการเมือง โดยพัฒนาการของการเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเอง มี
ดังน้ี 

4.1.1 การเคลื่อนไหวก่อนมีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540 
ในอดีตก่อนมีการจัดทําข้อเสนอเชียงใหม่จัดการตนเอง การจัดการตนเองของคน

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของประชาชน โดยเฉพาะในเขตอําเภอซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล การจัดการตนเองในอดีตจะเป็นในรูปแบบของการพ่ึงตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนท่ีหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือ เน่ืองด้วยข้อจํากัดหลาย
ประการ รูปแบบการจัดการที่เกิดข้ึนน้ันจะเป็นในรูปแบบของการจัดสรรทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
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ดําเนินชีวิต การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี (ชัชวาล ทองดีเลิศ, สัมภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2558)  

ปี2528 มีการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกิดจากกรณีปัญหาระบบเกษตรพันธ
สัญญาที่เกิดข้ึนโดยการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นไปในรูปแบบของการเกษตรแผนใหม่ ซึ่งเป็นแบบ
เกษตรเคมี ส่งผลให้ชาวบ้านเสียเปรียบ ทําให้เกิดปัญหาขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ธนาคารส่งเสริม
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.)  สหกรณ์การเกษตรประจําอําเภอ และชาวบ้านในพ้ืนที่ จนก่อให้
ทําให้เกิดตลาดสีเขียว ตลาดเกษตรอินทรีย์ทางด้านผลิตผลการเกษตร 

ปี2531  มีการขับเคล่ือนป่าชุมชน จากเดิมที่มีเพียงระบบการจัดการจาก
หน่วยงานภาครัฐฝ่ายเดียว ในขณะที่จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจากนโยบายการเช่าพ้ืนที่ป่า และการ
สัมปทานป่าไม้ จากกลุ่มนายทุน จนทําให้ชาวบ้านภายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวมีการเรียกร้องคัดค้าน
นโยบายดังกล่าว และสนับสนุนประเด็นเรื่องเหมืองฝาย การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน เป็นต้น 

ปี2535 มีการขับเคลื่อนเร่ืองสุขภาพชุมชน การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดย
ระบบของการแพทย์สมุนไพรพ้ืนบ้าน เน่ืองจากในสมัยน้ันระบบการคมนาคมสัญจรยังคงมีความ
ยากลําบากต่อการเดินทางมารักษาในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
จากการรักษา เน่ืองจากยังไม่มีระบบประกันสุขภาพดังเช่นในปัจจุบัน 

ปี2537 เกิดสภาเวียงพิงค์ โดยได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล นักวิชาการ ที่มี
ความเห็นตรงข้ามกับกรมการปกครองในประเด็นร่วมกันก่อต้ังองค์กรที่เรียกว่า “คณะกรรมการ
รณรงค์ส่งเสริมอํานาจส่วนท้องถิ่น” ได้จัดการประชุมถกเถียงว่าด้วยสิทธิการเลือกต้ังผู้ว่าราชการ
จังหวัดของชาวเชียงใหม่ขึ้นในที่สาธารณะ และโรงแรมต่างๆหลายครั้ง โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายถวิล ไพรสณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และองค์กรจากส่วนกลางที่สนับสนุน
การกระจายอํานาจเข้าร่วม เช่น คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า เป็น
ต้น ใช้รูปแบบจัดรายการเสวนาเสนอความเห็นเชิงกดดันในท่ีสาธารณะ สร้างความร่วมมือกับคณะ
บุคคลในจังหวัดใหญ่อ่ืนๆ ที่ไม่พอใจการรวมศูนย์อํานาจบริหารจากส่วนกลางและเรียกร้องการ
ปกครองตนเองด้วยการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการยังร่วมกันร่างนโยบายสาธารณะ
เพ่ือการบริหารท้องถิ่น โดยเน้นไปที่การส่งเสริมอํานาจในหัวเมือง และกระจายอํานาจจากส่วนกลางสู่
ภูมิภาค(ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง, 2555, น.12)  

ปี2539 มีการขับเค ล่ือนเครือข่ายการศึกษาทางเลือก  โดยการค้นคว้า
ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเป็นการสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนการเรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เพ่ือเป็นฐานที่มั่น และเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยการก่อตัวของ “โฮงเฮือนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ต้องการจะ
พลิกฟ้ืนวิกฤตทางด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และวิกฤตของการศึกษา 
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“ขณะนี้เด็กใช้วิธีเรียนในห้อง ท่องจํา ทําอะไรไม่เป็น ไม่มีทักษะชีวิต ไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ไม่มีทักษะการทํางาน ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และที่สําคัญคือไม่มี
สํานึกของความเป็นพลเมืองเพราะถ้าเกิดเราปล่อยให้การศึกษาเป็นอย่างน้ี เช่ือเลยว่าสังคมอ่อนแอ
แน่นอน เน่ืองจากจะเจอวิกฤตคน” (ชัชวาล ทองดีเลิศ, รายการเมืองดลใจ เชียงใหม่จัดการตนเอง, 6 
พฤษภาคม 2558) 

การเกิดขึ้นของสถาบันแห่งน้ี จึงเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างองค์ความรู้
ทางด้านการศึกษากระแสทางเลือกที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายสูง ทุกวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แต่จากกระบวนการพัฒนาที่เกิดข้ึนน้ัน เข้าไปครอบงําระบบ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ระบบวัฒนธรรมล้านนาถือเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ แต่
เน่ืองจากระบบการพัฒนาจากหน่วยงานส่วนกลางที่เร่งรัดความเจริญเติบโต  ทําให้แนวทางการ
พัฒนามีรูปแบบเดียวในทุกพ้ืนที่ จากแนวทางการพัฒนาท่ีมาจากส่วนกลางในรูปแบบของการพัฒนา
ตะวันตก ได้กดทับวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นในหลายประการ โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางด้านภาษา ทั้งภาษาพูด 
และภาษาเขียน นอกเหนือจากระบบวัฒนธรรมล้านนาแล้ว ในเขตพ้ืนที่ชนบท โดยเฉพาะเขตพื้นที่สูง
บนภูเขาที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุ ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีระบบวัฒนธรรมในการดูแล
ตนเองเป็นพ้ืนฐาน มีระบบวัฒนธรรมระบบการรักษาพ้ืนที่ ป่าชุมชน เพ่ือดํารงชีวิต หากแต่
กระบวนการพัฒนาจากส่วนกลางมากดทับระบบวัฒนธรรมดังกล่าว โดยไม่สนใจถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมพ้ืนถิ่น การพัฒนาจึงไม่สอดคล้องกับวิถีทางวัฒนธรรมด้ังเดิมของท้องถ่ิน ส่งผลให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่ละเลยที่จะสืบสานระบบวัฒนธรรมดังกล่าว  

เมื่อวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นถูกบดบังด้วยวัฒนธรรมการพัฒนาที่มาจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นในมิติทางด้านการศึกษา มิติทางการด้านการดํารงชีวิต ทําให้วัฒนธรรมด้ังเดิม
ดังกล่าว ถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่ ส่งผลให้ความเช่ือค่านิยมแปรเปล่ียนไปตามลักษณะของ
สังคม วัฒนธรรมด้ังเดิมไม่ได้รับการใส่ใจจากคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์รากเหง้าด้ังเดิมของ
พ้ืนที่ ภาษาพ้ืนเมือง วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังความเช่ือด้ังเดิม 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหน่วยงานส่วนกลางให้ความสําคัญมากขึ้นกับการฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการอนุรักษ์เพ่ือให้วัฒนธรรมท้องถิ่นคงอยู่ อีกทั้งแนวทางการ
ฟ้ืนฟูก็เป็นเพียงเพ่ือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจฝ่ายเดียว ในรูปแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ไม่ได้คํานึงถึงความสําคัญของการดํารงอยู่อย่างมีคุณค่าของวัฒนธรรม อีกทั้งระบบการพัฒนาใน
ปัจจุบันได้ผลักให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ออกจากพ้ืนที่เพ่ือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม ทําให้ละทิ้งชุมชน 
ระบบวัฒนธรรมจึงไม่ได้รับการสานต่อสู่คนรุ่นถัดไป  
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สืบเน่ืองจากแนวนโยบายการพัฒนาทางด้านสังคม โดยเน้นระบบวัฒนธรรมที่
เน้นความเป็นหน่ึงเดียวในรูปแบบของรัฐชาติภายใต้กระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน์ ได้ทําให้เกิด
การครอบงําและบดบังระบบวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่งผลให้ระบบความเช่ือ วิถีการดําเนินชีวิตเปล่ียนไป 
วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินจึงถูกลดทอนคุณค่าและถูกละเลยไปในที่สุด แต่ก็มีบางระบบวัฒนธรรมที่ยังคงมี
ความเข้มแข็ง รวมถึงสร้างพ้ืนที่ในการเผยแพร่ความคิดไปยังสู่คนรุ่นใหม่ทั้งในและนอกพ้ืนที่ นับเป็น
โอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นของสังคมไทย 

จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในระดับ
ชุมชน ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งจากการคุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐ 
การแก้ไขปัญหาในเบ้ืองต้น และระบบวัฒนธรรมรัฐชาติที่มากดทับวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประชาชน ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้น
ในระดับหน่วยย่อย ซึ่งเป็นระดับเล็กของชุมชน อีกทั้งยังเกิดในบริเวณรอบนอกเขตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม่อีกด้วย 

รูปแบบการขับเคลื่อนในรูปแบบของท้องถิ่นจัดการตนเองท่ีเกิดขึ้นในระดับของ
หน่วยขนาดเล็กนั้น เป็นไปในลักษณะของการจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่นด้วยตนเองภายใต้
เง่ือนไขของการพ่ึงตนเองการจัดการตนเองในช่วงน้ีจึงเป็นในรูปแบบของแนวคิดการพ่ึงตนเองจากการ
ที่องค์กรภาครัฐไม่สามารถเข้าให้การบริการได้อย่างทั่วถึงรวมถึงการต่อต้านการเข้ามาจัดการของ
ภาครัฐส่วนกลางซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนจึงต้องมีการบริหาร
จัดการตนเองในลักษณะของการรวมกลุ่มที่เกิดขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา ทั้งน้ีเพราะไม่รอคอยการ
ดําเนินงานแก้ไขภาครัฐจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว รวมถึงการเข้ามาดําเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ขัดกับหลักของวิถีชีวิตด้ังเดิมของประชาชน ในขณะที่กลุ่มคนในเขตเมืองเชียงใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความใส่ใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
เริ่มมีการขับเคลื่อนแนวคิดที่ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มากย่ิงขึ้น 
ผลของการขับเคลื่อนทางด้านการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนด้วยตนเอง ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปีพ.ศ. 2540 ในหมวดของการจัดการทรัพยากรชุมชน และสิทธิชุมชน นับได้ว่าเป็นความสําเร็จ
ของรูปแบบท้องถิ่นจัดการตนเอง  
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ภาพที่ 4.1การดํารงอยู่ของวัฒนธรรมด้านภาษาพ้ืนถิ่นและภาษาราชการ 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 
 

4.1.2 การเคลือ่นไหวหลังการประกาศใช้รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 ถึงก่อนรัฐประหาร 
2549 

การมีรัฐธรรมนูญ2540 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านสิทธิและ
เสรีภาพในการจัดการตนเองของท้องถิ่นมากขึ้น ดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญในมาตรา46 โดยระบุว่า
บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการบํารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืนทั้งน้ีตามที่
กฎหมาย ส่งผลให้มีการจัดต้ังองค์กรภาคประชาชนขึ้นมากมาย จนก่อให้เกิดภาคปฏิบัติการของ
ประชาชนในการดูแลท้องถิ่นมากขึ้น รูปแบบของการรวมตัวจะมีทั้งการประสานพลัง การประท้วง
คัดค้านนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ีเพราะนโยบายการพัฒนาที่เกิดข้ึน ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มี
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และไม่มีการสร้างกระบวนในการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. สืบค้นจาก www.oic.go.th/con2540.doc ) 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในขั้นที่สูง จากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ หากแต่จํานวน
งบประมาณที่ถูกส่งกลับมาใช้เพ่ือการพัฒนามีความไม่สัมพันธ์กับงบประมาณภาษีที่ส่งไป รายได้จาก
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การจัดเก็บภาษีทั้งหมดถูกดึงกลับเข้าส่วนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางแล้วจึงเฉล่ียรายได้ตามศักยภาพ
ของจังหวัดเป็นสาเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นได้ นอกจากรายได้ทางด้านภาษีจะไม่สัมพันธ์กับ
นโยบายที่ได้รับแล้ว แนวการพัฒนาที่เกิดข้ึนมีข้อจํากัดเพราะทรัพยากรในท้องถิ่นถูกจัดการควบคุม
โดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ทําให้โครงการพัฒนาหลาย
โครงการเกิดขึ้นที่จังหวัดมากมาย แต่ทว่าประชาชนในพ้ืนที่กลับไม่ได้รับโอกาสในกระบวนการมีส่วน
ร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวเน้นที่ผลประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ไม่เน้นที่ลักษณะบริบท
ทางสังคมท่ีเฉพาะของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ยกตัวอย่างเช่น  

การคัดค้านโครงการกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพ เพราะการจัดสร้างกระเช้าทับ
บริเวณศีรษะของครูบาศรีวิชัย รวมถึงบดบังทัศนียภาพ อีกทั้งทําลายความเช่ือทางจารีต และ
ประเพณี 

การคัดค้านการสร้างตึกสูง ที่ติดกับบริเวณวัด หรือติดกับบริเวณโรงเรียน เพราะ
จะทําให้สูญเสียทัศนียภาพในการเรียนรู้ 

การคัดค้านโครงการพืชสวนโลก เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่อุทยานดอยสุ
เทพ และเป็นพ้ืนที่ที่มีการอนุรักษ์ไว้ 

การคัดค้านโครงการไนท์ซาฟารี เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีสวนสัตว์ที่ดีอยู่แล้ว ไม่
มีความจําเป็นที่ต้องสร้างเพ่ิม 

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า แนวนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนั้นต้องการสร้างความเจริญเติบโตภายใต้กระแสการพัฒนายุคโลกา
ภิวัตน์ โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากน้ีแนวนโยบายการพัฒนาที่เกิดข้ึนบาง
ประเภท ยังขัดต่อหลักความเช่ือด้ังเดิมของประชาชนในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้านต่อนโยบาย
ดังกล่าวซึ่งภายในจังหวัดเชียงใหม่ได้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนว่าเป็น “ภาคีคนฮักเจียงใหม่” 

กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร (2552, น.69-74) ได้อธิบายว่า “ภาคีคนฮักเจียง
ใหม่”เป็นการรวมตัวของกลุ่มภาคประชาชนท่ีหลากหลายโดยเฉพาะเขตเมืองเชียงใหม่ ในการมีส่วน
ร่วมกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจุดหมายปลายทางน้ันคือการร่วมกําหนดอนาคต
ของเมืองเชียงใหม่ เกิดข้ึนจากการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มภาคีคนฮักดอยหลวงกับกลุ่มเคลื่อนไหว
ทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ เร่ิมก่อต้ังประมาณปี พ.ศ. 2547–พ.ศ. 2548  

จุดประสงค์สําคัญคือการร่วมกําหนดทิศทางอนาคตของเมืองเชียงใหม่จากภาค
ประชาชน โดยสร้างกระบวนการทํางานต่อนโยบายต่างๆ ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์กรท้องถ่ิน
ภายในเชียงใหม่กล่าวคือการกระตุ้นหน่วยงานท้องถ่ินให้แสดงข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนเชียงใหม่ได้รับรู้
ตามแนวของหลักธรรมมาภิบาลทั้งในด้านงบประมาณ โครงการการพัฒนาต่างๆการรณรงค์ให้
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ประชาชนเชียงใหม่รับทราบข้อมูลการทํางานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือให้เป็นเสียง
สะท้อนต่อโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ว่าประชาชนในพ้ืนที่พอใจมากน้อยเพียงใด และสร้างเวที
สาธารณะ เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนที่ในการแสดงออกเสียงจากภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมการพัฒนา 
เพราะภายในช่วงเวลาดังกล่าวมีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เกิดข้ึนที่จังหวัดเชียงใหม่มากมาย ซึ่งเป็น
ผลพวงมาจากแนวทางการพัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเท่ียว เช่น โครงการกระเช้า
ขึ้นดอยสุเทพ โครงการกระเช้าดอยหลวงเชียงดาว โครงการสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี โครงการพืชสวนโลก 
แต่โครงการดังกล่าวขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ อีกทั้งโครงการดังกล่าวได้สร้าง
ผลกะทบด้านลบต่อพ้ืนที่ ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม รูปแบบการทํางานจะเน้นในรูปแบบของการเช่ือม
ประสานหน่วยงานต่างๆ ผ่านการตรวจสอบ การต้ังคําถาม และการสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทํางานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อีกทั้งเพ่ือเป็นกระบอกเสียงของภาคประชาชนถึงแนว
ทางการพัฒนาที่เกิดขึ้น เครือข่ายภาคีคนฮักเจียงใหม่ ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ดังน้ี 

1. เครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนา  
2. กลุ่มเสขียธรรม   
3. ชมรมเพ่ือเชียงใหม่    
4. ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา   
5. เครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่   
6. สโมสรชาวแคมป์    
7. สถาบันชุมชนเกษตรย่ังยืน   
8. สมาคมพลเมืองเหนือเพ่ือสร้างพลังชุมชน  
9. พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10. เครือข่ายลุ่มนํ้าปิงตอนบน 
11. ชุมชนคนรักษ์ป่า มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 
12. กลุ่มนักธุรกิจเพ่ือสังคมภาคเหนือ 
13. คณะทํางานหอศิลป์ล่าเลาเลือง  
14. เครือข่ายภาคประชาชนภาคเหนือ   
15. เครือข่ายแม่นํ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
16. วิทยาลัยการจัดการสังคม   
17. ชมรมทัวร์ป่าภาคเหนือ  
18. กลุ่มเด็กรักดอยสุเทพ   
19. ชมรมอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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20. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
21. เครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มนํ้าวางตอนบน 
22. ชมรมอาสาพัฒนาและบําเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
23. ภาคความร่วมมือกวี – นักเขียน – ศิลปิน เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ 
24. ศูนย์สนับสนุนสื่อภาคประชาชน 
25. โครงการเมืองย่ังยืน 
26. เยาวชนรักษ์ล้านนา 
27. เครือข่ายเยาวชนภาคเหนือ 
28. ชมรมการจัดการมนุษย์ -สวล. 
29. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 
30. ทัวร์เชียงใหม่ ทางเลือกสีเขียว 
31. กลุ่มสันป่าตอง แม่วางเสวนา 
32. ศูนย์ธรรมชาติศึกษาปางแฟน 
33. สถาบันเสริมสร้างพลังชุมชน 
34. มูลนิธิฟ้ืนฟูชีวิตและธรรมชาติ 
35. ชมรมนักดนตรีเชียงใหม่   
36. กลุ่มหละอ่อนเชียงใหม่ 
37. กองทุนสิ่งแวดล้อมล้านนา 
38. มูลนิธิพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
39. สมาคมอนุรักษ์นก 
40. มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมือง 
41. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 
42. สถาบันเพ่ือสิทธิชุมชน 
43. สถาบันโพธิยาลัย 
44. เครือข่ายวิทยุชุมชนชาวล้านนา   
ภาคีคนฮักเจียงใหม่เป็นกลุ่มที่มีการผลักดันปัญหามลพิษทางอากาศข้ึนเป็นวาระ

ของสาธารณะ และผลักดันหน่วยงานของรัฐให้ลุกข้ึนมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะทํางานในหลาย
บทบาท เน้นตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เช่น บทบาทกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ออกมา
แก้ปัญหา บทบาทในการตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในเมืองเชียงใหม่ 
และบทบาทในการประสานงานเพื่อสนับสนุนงานองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์และงานของ
ภาคีคนฮักเจียงใหม่จึงมุ่งเน้นการประสานงาน การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับเครือข่ายต่างๆ  
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ดําเนินการภายใต้การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และระมัดระวังต่อประเด็นที่มีความอ่อนไหว 
โดยเฉพาะประเด็นทางการเมือง เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อัน
ก่อให้เกิดกระบวนการทีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

นอกเหนือจากการเร่ิมต้นแนวคิดการจัดการที่เกิดขึ้นบริเวณรอบนอกอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
ชนบท และพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกลจากบริเวณเขตพ้ืนที่เมืองแล้ว รูปแบบการจัดการตนเองก็จะเป็นใน
ลักษณะของการเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมกําหนดนโยบายการพัฒนาเพ่ือกําหนดทิศทางการ
สร้างความเจริญเติบโต โดยเกิดจากการยอมรับของประชาชน ถึงแม้ว่าจะมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
มาตราที่เก่ียวข้องกับสิทธิชุมชนแล้วก็ตาม แต่แนวนโยบายท่ีเกิดข้ึนก็ไม่มีการสร้างพ้ืนที่การมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชนแต่อย่างใด ดังน้ันลักษณะของการเคลื่อนไหวต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่จึง
เป็นไปในรูปแบบของการคัดค้านหากแต่รูปแบบของการจัดการตนเองท่ีเกิดขึ้น ยังคงไม่มีการเช่ือม
ประสานระหว่างภาคเมืองและภาคชนบทมากนัก ยังคงเป็นรูปแบบที่ต่างคนต่างทําตามประเด็นที่
เครือข่ายของตนสนใจ เพ่ือสะท้อนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น  

 

 

 
ภาพที่4.2 สื่อรณรงค์คัดค้านโครงการพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
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4.1.3 การเคลื่อนไหวหลังการรัฐประหารพ.ศ.2549จนถึงรัฐประหารพ.ศ.2557 
 การเคล่ือนไหวในช่วงน้ี มีภาคปฏิบัติการท่ีเกิดจากกลุ่มภาคประชาชนมากขึ้น 

เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากรัฐธรรมนูญในการเปิดพ้ืนที่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมมากขึ้น 
แต่ในความเป็นจริงน้ันการสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังคงอยู่ในระดับน้อย เน่ืองจาก
หน่วยงานภาครัฐยังไม่สร้างพ้ืนที่ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทําให้รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังคงเป็นแบบในด้านลบ กล่าวคือคัดค้านโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตจํานงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่จะกําหนดนโยบาย
ที่สอดคล้องกับลักษณะบริบทต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ก็มีมาตราท่ี
แสดงแนวทางดังกล่าว ดังน้ี 

รัฐธรรมนูญปี 2550หมวด 14 มาตราที่281 มาตราที่282 มาตราที่283 มาตราที่
284 มาตราที่285 มาตราที่287 มาตราที่288 และมาตราที่ 289  สนับสนุนให้มีการจัดต้ังสภาองค์กร
ชุมชนขึ้นเพ่ือรองรับการเติบโตของภาคประชาสังคม อีกทั้งงานศึกษาของพลศักด์ิ ชัยศรี ได้กล่าวถึง
กระบวนการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2551–2555 
(พลศักด์ิ ชัยศรี, 2555, น.98) 

4.1.3.1 กลุ่มเคลื่อนไหวจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง 
 จากเง่ือนไขที่กล่าวไปข้างต้น เป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนก่อให้เกิด
การรวมตัว และก่อรูปเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งมีพัฒนาการ  
ดังน้ี 

เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ แนวคิดของจังหวัดจัดการ
ตนเอง เริ่มมีความเป็นรูปธรรม โดยข้ันแรกน้ันเกิดจากการมีฐานคติความเช่ือทางด้านการพ่ึงตนเอง 
เข้ามาร่วมพูดคุยเพ่ือเป็นประเด็นแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองดังกล่าวร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆในเขตของภาคเหนือตอนบน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ สถาบันการจัดการทาง
สังคม รวมถึงกลุ่มนักวิชาการต่างๆได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพ่ือค้นหาทางออกจากวิกฤติความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการถูกกําหนดนโยบายจากภาครัฐส่วนกลางและได้เสนอแนวคิด พร้อมทั้งผลักดัน
ให้เกิดการ กระจายอํานาจให้ท้องถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจด้านการเมือง เพ่ือเป็นทางออกของปัญหาที่มี
เหตุมาจากการรวมศูนย์อํานาจ และการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว มี
ผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่ ทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีกลุ่มประชาชน
จํานวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดความต่ืนตัวในเร่ืองของการมีส่วนร่วมจัดการชุมชนท้องถิ่น
ประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเร่ืองการจัดการศึกษา การสร้างระบบสวัสดิการสังคม การจัดการ
ที่ดินในลักษณะโฉนดชุมชน การจัดการป่าในรูปแบบป่าชุมชน การจัดการนํ้าในมิติของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในลุ่มนํ้าด้วยสันติวิธี การจัดการระบบเกษตรกรรมย่ังยืน การสร้างระบบสุขภาพเพ่ือสุขภาวะของ
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ชุมชน การพัฒนาพลังงานทางเลือก การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกรณีไฟป่าหมอกควัน การกําจัดขยะ 
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง เป็นต้น  ปรากฏการณ์เหล่าน้ีบ่งช้ีให้เห็นถึงความต่ืนตัวต่อประเด็น
สังคมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเข้มแข็ง กล่าวคือต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง เพราะการพัฒนาที่ดีจะเกิดข้ึนไม่ได้หากภาครัฐลงมือทําให้
หรือเป็นผู้ทําแต่เพียงฝ่ายเดียว (ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง, 2555, น.25)  

แม้จะมีตัวอย่างรูปธรรมความสามารถในการจัดการตนเองของท้องถิ่น
หลายๆ แห่ง แต่กระบวนการแก้ไขปัญหาระดับปฏิบัติในชุมชนยังไม่เพียงพอเน่ืองจากหลายปัญหามา
จากนโยบายภาครัฐส่วนกลางที่ไม่เอ้ือในการแก้ไขปัญหา ทําให้ปัญหาดํารงอยู่ โดยนโยบายดังกล่าว
มักถูกกําหนดมาจากส่วนกลางระดับประเทศ ทําให้ยากย่ิงที่ประชาชนระดับชุมชน ท้องถิ่นจะทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้ ขณะเดียวกันหน่วยงานในพ้ืนที่ก็ไม่มีอํานาจในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ เพราะอํานาจถูกผูกขาดการตัดสินใจอยู่ที่กระทรวงหรือรัฐบาล  จึงมีความ
จําเป็นต้องทําให้อํานาจการบริหาร การตัดสินใจ และการกําหนดนโยบายท้องถิ่นเกิดข้ึนในระบบการ
บริหารการปกครองท้องถ่ิน เกิดการกระจายอํานาจอย่างแท้จริง เพ่ือให้คนในท้องถ่ินสามารถกําหนด
นโยบายที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของตนเองได้   

ขณะเดียวกันเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีความจําเป็นที่
ต้องยกระดับการทํางานประเด็นปัญหาปฏิบัติการระดับชุมชน ขึ้นเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ระดับจังหวัด เพ่ือผลักดันให้หน่วยงาน องค์กรปกครองระดับท้องถิ่นเห็นความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาชุมชนอย่างชัดเจน และรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เห็นความสําคัญในประเด็น
ดังกล่าวเพ่ือเกิดการร่วมกําหนดนโยบายชุมชนจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นฐาน
การเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตรทางสังคมอย่างสําคัญพร้อมๆ กับการผลักดันให้เกิดการจัดการนโยบาย 
โดยกลไกจากการบริหารการปกครองโดยท้องถิ่น  

ปี 2552 เริ่มมีกระแสแนวคิด “การจัดการตนเอง” ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือของสถาบันการจัดการทางสังคม ที่ร่วมมือกับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ภาคเหนือ พร้อมทั้งกลุ่มนักวิชาการได้ร่วมกันจัดเวทีขับเคลื่อนแนวคิดพัฒนาทางการเมืองเพ่ือ
แลกเปลี่ยนในประเด็นของการเมืองท้องถิ่น  ซึ่งเวทีน้ันได้พูดถึงแนวคิดปฏิรูปประเทศเพ่ือปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการปกครองท้องถิ่นเน่ืองจากผู้ร่วมเวทีมีการแลกเปล่ียนกันในประเด็นของการเมืองและการ
ปกครองท้องถิ่นไทยที่มีปัญหาอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งยังมีการพ่ึงตนเองมาในการบูรณาการใช้แก้ปัญหา
ดังกล่าวแต่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือขับเคล่ือนแต่อย่างใดเน่ืองจากยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน 
รวมถึงยังมีกลุ่มประชาชนที่สนใจน้อยมากต่อมาภาคีภาคประชาสังคมเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันการ
จัดการทางสังคม และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดเวที
แลกเปลี่ยนร่วมกันในประเด็นที่ต่อเน่ืองในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือได้มีการนําเสนอเร่ือง 
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“การจัดการตนเอง” ในประเด็นของอํานาจท้องถิ่น การกระจายอํานาจ ในระดับจังหวัดรวมถึงภายใน
เวทีได้แลกเปล่ียนองค์ความรู้จากนักวิชาการหลายท่านถอดองค์ความรู้นโยบาย “ผู้ว่า CEO”รวมทั้ง
แนวคิด “จังหวัดบูรณาการ” ขององค์กรอิสระซึ่งเป็นกระแสการเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น
ในประเทศไทยแต่ก็ยังไม่ปฏิเสธอํานาจรัฐส่วนกลาง เป็นเพียงการร่างแผนโดยท้องถิ่น เรียกว่า “แผน
ประชาชน” เสนอจังหวัด ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อผู้ว่าราชการหมดวาระ ส่งผล
ให้แผนนั้นก็ตกไป แต่นโยบายของจังหวัดบูรณาการ ก็กลายเป็นกระแสของการปกครองท้องถ่ินใน
ระดับจังหวัดมากขึ้น รวมทั้งมีนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์การศึกษาจากต่างประเทศ  ได้นําแนวคิด
การบริหารจัดการท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยเช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส
และอังกฤษมาเป็นกรอบคิดในการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมกับการบริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด เพราะ
จากรูปธรรมการบริหารท้องถิ่น และภูมิภาค ในแบบที่เป็นอยู่ เช่น รูปแบบการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เทศบาล และรูปแบบการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการบริหารจัดการที่
ท้องถิ่นมีอํานาจเบ็ดเสร็จน้อยมากผู้เข้าร่วมเวทีน้ันจึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าท้องถิ่นควรจะขยาย
อํานาจให้ใหญ่ขึ้นไปสู่ การจัดการตนเองในระดับจังหวัด 

ในช่วงปี2553 เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ได้ร่วมกันศึกษาและถอดองค์ความรู้ในประเด็นท้องถ่ินจัดการตนเองอีกครั้งโดย
ศึกษารูปแบบการจัดการตนเองท้องถิ่นทั้งในและต่างประเทศ และศึกษาการพัฒนาการเมืองและการ
บริหารงานท้องถิ่น ซึ่งได้ร่วมกันจัดเวทีวิชาการในประเด็นการจัดสรรอํานาจใหม่ให้จังหวัดจัดการ
ตนเองมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดเข้าร่วมอย่างคึกคัก หลังจากน้ันได้จัดเวทีปรึกษาหารือเพ่ือ
ค้นหาทางออกจากปัญหาอีกหลายเวที จนได้ข้อสรุปว่าแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นแนวทางที่
เหมาะสมแล้ว ทั้งในการขับเคลื่อนระดับนโยบาย คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าร่วม
เวทีขยายแนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเองท่ีจัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้
ให้ความสําคัญกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง จึงได้ทําการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างกับทีมงาน
สถาบันการจัดการทางสังคม เพ่ือมาเป็นคณะทํางานพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะในงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3  

“นโยบายสนับสนุนพ้ืนที่จัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ” 
ได้ผ่านการรับรองมติเพ่ือเป็นนโยบายสาธารณะซึ่งจะผลักดันให้เกิดการ

ปฏิบัติจากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ขยายแนวความคิดไปท่ัวประเทศมีการ
ขับเคลื่อนระดับนโยบายผ่านทางคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้มีการเข้าร่วมเวทีเพ่ือขยาย
แนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเองจัดโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทําให้มีการ
แลกเปล่ียนพูดคุยระหว่างกับทีมงานสถาบันการจัดการทางสังคมเพ่ือมาเป็นคณะทํางานพัฒนาเป็น
นโยบายสาธารณะในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 ร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่จัดการ
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ตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ มีการรับรองมติเพ่ือผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะและก่อให้เกิดการปฏิบัติ
ก่อนที่จะขยายแนวความคิดน้ีไปสู่ระกับประเทศ (พลศักด์ิ ชัยศรี, 2555, น.87) 

อุตสาหกรรมทางด้านการท่องเท่ียวก็ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทาง
การเมือง กล่าวคือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ยกเลิกเที่ยวบินและห้องพักในช่วงที่มีปัญหาความ
ขัดแย้งทางด้านการเมือง ทําให้จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาอย่างหนัก เพราะต้องยอมรับว่าพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ของแหล่งท่องเท่ียว ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงมีกลุ่มคน
ที่ห่วงใยในสถานการณ์ได้นัดคู่กรณีที่มีความเห็นต่างทางด้านการเมืองเข้ามาพูดคุย เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่ต่อไป โดยอาศัยร้านกาแฟในเขตเมืองเชียงใหม่เป็นสถานที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นของการพูดคุยน้ัน จะเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็น 
รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาต่อไป เกิดข้ึนหลายครั้ง ซึ่งมี
ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางออกของการแก้ปัญหา “โดยกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยจะเป็น
กลุ่มที่ยึดโยงกับอุดมการณ์ทางการเมืองระดับชาติอย่างสุดข้ัว ซึ่งทําให้ไม่ขอเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้น 

เหตุผลทางการเมืองเกิดจากความขัดแย้งอุดมการณ์ในทางเมือง
ระดับชาติของฝ่ายสีเสื้อกลุ่มต่างๆ ทําให้ความคิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นเหตุให้มีการปะทะกันอย่างรุ่นแรง 
ทําให้มีผลต่อถึงทรัพย์สินและชีวิต จึงเป็นโอกาสอันดีในการพูดคุยแลกเปลี่ยน และร่วมกันหาทางออก
ให้พ้ืนที่ ซึ่งปัญหาทางการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มประชาชนต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นต่างทางด้าน
อุดมการณ์ทางการเมืองในระดับชาติ  

  การจัดการความขัดแย้งทางการเมืองถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มประชาชนต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นต่าง
ทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในระดับชาติ แนวคิดการจัดการตนเองนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของ
กระบวนการสร้างความปรองดองแก่ผู้ที่มีอุดมการณ์ต่างกัน เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนพร้อมกับค้นหาทางออก ซึ่งคําตอบคือทําอย่างไรให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาขึ้น โดยลดการพ่ึงพิง
จากนโยบายในระดับชาติ เพราะจุดร่วมที่สําคัญคือทุกกลุ่มทุกสีเสื้อได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยตัวอย่างรูปธรรมท่ีชัดเจน คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลต่อรายได้ของคน
เชียงใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การร่วมกันค้นหาทางออกเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดีขึ้น โดยท่ี
เร่ืองน้ีไม่เก่ียวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองของแต่ละฝ่าย 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรวมศูนย์อํานาจที่ส่วนกลางเป็นผู้กําหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหา ส่งผลทําให้ขั้นตอนในการดําเนินงานแก้ไขปัญหามีความซับซ้อน อันเน่ืองมาจาก
ขั้นตอนกระบวนการในการจัดส่งประเด็นข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน มีความล่าช้า กล่าวคือต้อง
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ส่งผ่านหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคไปยังหน่วยงาราชการส่วนกลาง จากน้ันจึงส่งกลับมาที่ราชการ
ส่วนกลาง เพ่ือกลับไปยังราชการส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็เป็นเพียงการ
แก้ไขปัญหาในรูปแบบที่ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างทางพื้นที่ จึงเป็นการ
แก้ปัญหาที่ไม่ตรงตามสาเหตุ ดังน้ันเมื่อนโยบายต่างๆส้ินสุดลง ปัญหาเดิมจึงเกิดข้ึนมาอีก ภาครัฐ
ส่วนกลางจึงต้องคอยระงับปัญหาดังกล่าวไว้ตลอดเวลา 

ด้านการเมืองการปกครองภายในพ้ืนที่พบว่ามีปัญหาทางการจัดการ
นโยบาย เมื่อมีโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ลงมา แน่นอนโครงการเหล่าน้ันถูกคิดจากระบบ
ส่วนกลางให้ความสําคัญต่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจในการดึงรายได้เข้าสู่ระบบส่วนกลาง โดย
ขาดการคํานึงถึงบริบทความแตกต่างทางด้านสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงขาดการฟังเสียง
จากประชาชนคนในพ้ืนที่ อีกทั้งโครงการเหล่าน้ันได้ประโยชน์ตกอยู่กับทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ แต่
ผลกระทบกลับตกอยู่กับพ้ืนที่จังหวัดน้ัน  
   การบริหารงานขององค์กรท้องถิ่น มีสภาพปัญหาอันเกิดจากโครงสร้าง
การบริหาร จนเป็นสาเหตุให้นําไปสู่สาเหตุของปัญหาต่างๆ มากมาย เช่นการขาดความเป็นอิสระใน
อํานาจการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา ที่กล่าวเช่นน้ีเพราะว่าอํานาจใน
การกระจายทรัพยากรยังคงกระจุกตัวไว้ที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อการ
กําหนดนโยบายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทําให้การตอบสนองต่อกระบวนการแก้ปัญหาขงประชาชนยังไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ด้านการบริหารงบประมาณของหน่วยงานท้องถ่ินต้องได้รับการอนุมัติ
จากหน่วยงานส่วนกลาง ทําให้หลายโครงการมีการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ รวมถึงการออก
กฎหมายต่างๆ จากส่วนกลาง ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่และทําให้เกิดปัญหา 
จึงมองว่าหากมีการจัดการตนเองคนในพื้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นในการบริหารพ้ืนที่ของตนเอง
ได้และวางแผนพัฒนาได้ตรงจุด    

“การเปลี่ยนแปลง ย่อมนําไปสู่ความเจ็บปวด”  
จากข้อความดังกล่าวสะท้อนสิ่งที่อยู่เบ้ืองหลังของการเปลี่ยนแปลงใน

ครั้งน้ี กล่าวว่าความขัดแย้งทางด้านกลุ่มสีเสื้อของฝ่ายต่างๆ ที่ยึดโยงอยู่กับโครงสร้างการเมือง
ระดับชาติ กลุ่มสีเสื้อที่มีความขัดแย้งกันมีการเผชิญหน้าแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน จนทําให้ถึงการ
ทําลายชีวิต มีความรุนแรงในระดับที่เรียกว่า  

“คนเสื้อเหลืองห้ามขึ้นเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ห้ามลงใต้” 
เมื่อความขัดแย้งดังกล่าวได้เผยแพร่ทางช่องทางการสื่อสารสาธารณะ ไม่

ว่าจะเป็นข่าวทางด้านหน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ข่าวสารทางด้านโทรทัศน์  จาก
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ข่าวสารดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกกลุ่มทุกสีเสื้อได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่ง
เก่ียวข้องการรายรับได้ที่เข้าสู่จังหวัด ตัวอย่างรูปธรรมที่ชัดเจน คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง  

การจัดต้ังกลุ่ม “บ้านชุ่มเมืองเย็น”เกิดข้ึนในช่วงประมาณเดือนมกราคม 
ปีพ.ศ. 2553 เพ่ือเป็นกลุ่มในการทําหน้าที่ประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลเอาใจใส่
ต่อท้องที่ โดยเวทีเปิดให้คนต่างๆ ในเชียงใหม่ได้เข้ามาพูดคุย ปรึกษาหารือเพ่ือหาทางออกของปัญหา 
และได้ขยายกลุ่มเข้าไปเช่ือมโยงกับประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้วิเคราะห์ปัญหาและมี
ข้อเสนอให้ “กระจายอํานาจให้จังหวัดจัดการตนเอง” เป็นทางออก เมื่อทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่า
จังหวัดจัดการตนเองคือทางออก เครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น ซึ่งมีชํานาญ จันทร์เรือง อาจารย์คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และมีสมาชิกกลุ่มที่สําคัญอีกหลายคน เป็นกําลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อนแนวคิดน้ีไปสู่ พ้ืนที่สาธารณะ โดยมีสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย ( National 
Democratic Institute Thailand )หรือ NDI เป็นผู้สนับสนุนในช่วงแรก ได้ร่วมกันจัดเวทีสภา
ประชาชนชาวเชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมเร่ืองประชาธิปไตยขึ้น ในเวทีมีการเชิญหม่อมหลวงปนัดดา  ดิ
สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นมากล่าวปาฐกถาพิเศษเก่ียวกับแนวคิดเรื่องการกระจาย
อํานาจ ให้จังหวัดจัดการตนเอง ในเวทีได้มีการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นและทุกคนเห็นด้วยว่า
ปัญหาของเชียงใหม่ อันเกิดจากการรวมศูนย์อํานาจซึ่งทั้งสองกลุ่มมีเหตุผลตรงกันในการออกมา
เคลื่อนไหวท้ังเสื้อเหลืองและเสื้อแดงก็คือ "ความอยุติธรรม" ในสังคมท่ีอํานาจทางการเมืองถูกผูกขาด
โดยกลุ่มนักการเมืองเพียงไม่กี่กลุ่มซึ่งมียุทธศาสตร์การจัดต้ังกลุ่มบ้านชุ่มเมืองเย็น ดังน้ี (พรหมศักด์ิ 
แสงโพธ์ิ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนงานนโยบายเป็นการทํางานด้านวิชาการ 
เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลขั้นต้นทั้งกรณีปัญหา โอกาสต้นทุนในการจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีการศึกษารูปแบบท้องถิ่นจัดการตนเองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือนํามารับฟังความ
คิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายในทุกระดับพ้ืนที่ เพ่ือนํามาเพ่ิมเติมเน้ือหา รวมถึง
ข้อเสนอเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมความพร้อมพ้ืนที่เป็นการขยายแนวคิดจังหวัด
จัดการตนเอง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในจังหวัดทุกระดับพ้ืนที่ ทั้งในระดับ
หมู่บ้าน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เพ่ือขยายแนวคิดให้เกิดความเข้าใจ  ไปสู่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัด โดยการจัดเวทีย่อยเช่น ประเด็นการจัดการป่า ประเด็นการจัดการนํ้า 
ประเด็นสวัสดิการ เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ พร้อมทั้งมีการขยายแนวคิดการ
จัดการตนเองไปในทุกกลุ่ม และเปิดเวทีใหญ่แลกเปลี่ยนพูดคุยและระดมข้อเสนอ เพ่ือนําไปสู่การ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติ พร้อมร่วมลงช่ือเสนอกฎหมาย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระบวนการส่ือสารกับสังคม สร้างช่องทางการสื่อสาร
กับประชาชนทุกกลุ่มภายในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
กระบวนการขับเคลื่อนงานจังหวัดจัดการตนเอง โดยมีกระบวนการทํางาน 2 ด้าน คือ การสื่อสารกับ
พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ และการสร้างกระแสสังคม เพ่ือสร้างทําความเข้าใจกระบวนการขับเคลื่อน
งานจังหวัดจัดการตนเองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีการจัดเวทีเพ่ือระดมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน จัดข้ึนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้สนับสนุน
การจัดต้ังเวทีคือสถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยประจําประเทศไทย (NDI) ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
ในการจัดกระบวนการจัดกิจกรรมมาจากกลุ่มสีเสื้อทั้งสองฝ่าย เน้ือหาสาระสําคัญของเวทีเพ่ือต้องการ
สะท้อนถึงแนวคิดใหม่ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรองดองให้เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่  เพ่ือนําไปสู่การ
เคลื่อนไหวเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับพ้ืนที่พร้อมทั้งยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นให้มีความแน่นแฟ้นมากย่ิงขึ้น แต่เน่ืองจากช่วงเวลา
ดังกล่าว เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการประกาศยกเลิกพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินจึงส่งผลทําให้ประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย เน่ืองจากเกรงว่าอาจตกเป็นเครื่องมือทาง
การเมืองให้กับกลุ่มสีเสื้อได้  (พลศักด์ิ ชัยศรี, 2555, น.98) 

กระบวนการขับเคลื่ อนแนวคิดเ ชียงใหม่จัดการตนเอง น้ันเ ป็น
กระบวนการจัดการตนเองทั้งระบบ ซึ่งนับได้เป็นกระบวนการทํางานแบบบูรณาการ ที่เช่ือมโยงพลัง
ความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทการเป็นเจ้าของ 
และใช้ต้นทุนที่มีอยู่ในการจัดการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้าน
วัฒนธรรม เพ่ือเป็นแนวทางให้คนเชียงใหม่มีสุขภาวะที่ย่ังยืน โดยมีกฎหมายรองรับในการปกครองที่
สามารถบริหารจัดการตนเองได้ตามหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งเป็นการปกครองที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของจังหวัดในทุกด้านได้อย่าง
สมดุลกับอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นและกระแสการพัฒนาแบบโลกาภิวัตน์ จนทําให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  
พร้อมทั้งผู้คนมีความสุข โดยประเด็นในการขับเคลื่อนน้ัน มุ่งเน้นไปยัง 

การจัดการทางด้านการศึกษา 
การจัดการด้านเกษตรกรรม 
การจัดการด้านการท่องเที่ยว 
การจัดการด้านวัฒนธรรม 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การจัดการงบประมาณภายในพ้ืนที่ 
การจัดการด้านตํารวจ 
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การจัดการด้านสาธารณสุข 
การจัดการด้านสวัสดิการสังคม 
การจัดการผังเมือง 
สําหรับหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนน้ัน ซึ่งมีทั้งภายในจังหวัด และนอก

จังหวัด ซึ่งในช่วงเริ่มแรกที่มีการขับเคล่ือนแนวคิด ยังไม่ค่อยมีหน่วยงานให้ความสนใจ เน่ืองจากมอง
ไม่เห็นถึงความเป็นไปได้  แต่เมื่อเห็นผลการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจจริง จึงมีการ
สนับสนุน โดยมีองค์กรที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองดังน้ี (ชัชวาล ทองดี
เลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)  

เทศบาลนครเชียงใหม่ สนับสนุนเร่ืองสถานที่ในการขับเคลื่อนบริเวณ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการจัด
กิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 

สํานักงานปฏิรูป(สปร. ) สนับสนุนเวทีเพ่ือสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างจังหวัด 

สํานักงานสุขภาพแห่งชาติ(สช.) สนับสนุนโดยใช้เง่ือนไขสมัชชาสุขภาพ 
เป็นประเด็นในการขับเคลื่อน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะ ทําให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)สนับสนุนการจัดเวทีเพ่ือพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนเช่ือมโยงเครือข่ายภายในจังหวัด 

สภาพัฒนาการเมือง สนับสนุนการจัดเวทีเพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนเช่ือมโยงเครือข่ายภายในจังหวัดเช่นเดียวกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
โดยที่ทั้งสองหน่วยงานน้ีมีกระบวนการทํางานร่วมกัน 

คณะกรรมการปฏิรูป(คปก.) สนับสนุนการร่างพระราชบัญญัติฉบับกลาง
ที่ทุกจังหวัดสามารถนําไปใช้ได้ ถ้าจังหวัดที่มีความพร้อม ก็สามารถลงประชามติ แล้วใช้ได้เลย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สนับสนุนการทําวิจัยเร่ือง 
“การศึกษารูปแบบสภาพลเมืองที่เหมาะสมสําหรับเชียงใหม่จัดการตนเอง” 

นอกจากน้ีคณะกรรมการปฏิรูป โดยมีนายอานันท์  ปันยารชุนเป็น
ประธานกรรมการ เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิรูปประเทศ จากการแต่งต้ังของนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
อดีตนายกรัฐมนตรี โดยีคําสั่งแต่งต้ังเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดทําข้อเสนอการ
ปฏิรูปโครงสร้างอํานาจ ซึ่งเน้ือหาที่สอดรับกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง โดยคณะกรรมการปฏิรูป
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ได้เสนอให้มีการปฏิรูปโครงสร้างของประเทศ ที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการถึงระดับยกเลิก
บัญชาการของส่วนกลางที่มีต่อท้องถิ่นออกในหลายๆ ด้าน และเพ่ิมอํานาจบริหารจัดการตนเองให้
ท้องถิ่นในทุกมิติทําให้แนวคิดข้อเสนอการปฏิรูปอํานาจรัฐของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้กลาย
มาเป็นแนวคิดสําคัญของการขับเคลื่อนงานจังหวัดจัดการตนเองของเครือข่ายทั้งประเทศ  

พร้อมทั้งน้ีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มีประเวศ วะสี เป็นประธานได้
พัฒนาแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองไปสู่การร่าง และผ่านเป็นมติในงานสมัชชาปฏิรูปประเทศคร้ังที่ 1 
โดยได้รับรองมติ “การปฏิรูประบบการกระจายอํานาจเพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ําในสังคม”และสํานักงานปฏิรูป มี
การสร้างความร่วมมือกับสภาพัฒนาการเมือง และสถาบันการจัดการทางสังคม ได้ขยายแนวคิดน้ีไป
ยังจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภูมิภาค  ทําให้มีกระแสในการแสดงความคิดเห็นในทางที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด 
“จังหวัดจัดการตนเอง” เช่นผู้ว่าราชการจังหวัด และสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยมีการ
ประชุมและได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดน้ี เพราะเล็งเห็นว่าทําให้ขาดเอกภาพใน
การปกครองประเทศ (ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง, 2555, น.26) 

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีความเห็นชอบกับแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเอง โดยได้มีการนําเสนอแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองให้มีการร่างกฎหมายกลางที่เกี่ยวข้องกับการ
เป็นจังหวัดปกครองตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการยกร่าง เพราะแต่ละ
จังหวัดน้ันมีประเด็นที่แตกต่างกัน จนทําอาจให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการร่างกฎหมาย จึงมีการ
นําเสนอร่างพระราชบัญญัติกฎหมายส่วนกลาง เมื่อประชาชนในจังหวัดใดมีความพร้อม ย่อมมีสิทธ์ิที่
จะแสดงเจตนารมณ์ในการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง และในการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเองนั้นให้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาในการจัดต้ังจังหวัดปกครองตนเอง พร้อมเสนอรายช่ือบุคคล 5,000 
รายช่ือ เสนอรัฐบาลเพ่ือให้มีการทําประชามติภายในพ้ืนที่น้ันๆ โดยมีประเด็นร่วมกัน ดังน้ีการขยาย
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เต็มพ้ืนที่จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหาร
จัดการได้ในทุกมิติมีการจัดต้ังสภาประชาชนมีการแบ่งสัดส่วนรายได้ที่ชัดเจนซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... มี 10 หมวด ดังน้ี (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, 2557)  

หมวดที่1 ว่าด้วยบททั่วไป 
หมวดที่2 ว่าด้วยจังหวัดปกครองตนเอง 
หมวดที่3 ว่าด้วยการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
หมวดที่4 ว่าด้วยการบริหารเทศบาลหรือองค์บริหารส่วนท้องถิ่น 
หมวดที่5 ว่าด้วยอํานาจหน้าที่ของจังหวัดปกครองตนเอง เทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนตําบล 
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หมวดที่6 ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับจังหวัดปกครองตนเอง 
และจังหวัดปกครองตนเองกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

หมวดที่7 ว่าด้วยการคลังและรายได้ 
หมวดที่8 ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมวดที่9 ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมวดที่10 ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารจังหวัดปกครอง

ตนเอง 
   บทเฉพาะกาล 

ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มีการจัดเวที โดยเครือข่ายบ้านชุ่มเมือง
เย็น ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม เพ่ือระดมความเห็นอีกครั้ง ซึ่งการประชุมจัดเวทีคร้ังน้ีจัดข้ึนเฉพาะ
เครือข่ายคณะทํางาน เพ่ือต่อยอดแนวความคิดของเร่ืองการจัดการตนเองภายในพ้ืนที่ โดยเพ่ิมมิติของ
การเพ่ิมอํานาจในระดับจังหวัด พร้อมทั้งมีการนําเสนอร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครฉบับแรก 
เพ่ือสร้างความเป็นรูปธรรมจนนําไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป และสร้างแรงจูงใจให้กับภาคประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่ในเวลาต่อมาได้มีการเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างกลไกสู่การขับเคลื่อนแนวคิดเชียงใหม่
จัดการตนเอง ในการประชุมดังกล่าวน้ัน ได้ขยายฐานความคิดไปสู่คณะเครือข่ายภาคประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมขึ้น โดยสาระสําคัญคือการจัดกระบวนการของโครงสร้างขับเคลื่อนแนวคิด
เชียงใหม่จัดการตนเองดังน้ี (ชํานาญ จันทร์เรือง, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2558) 

(1.) การขับเคลื่อนข้อมูลด้านวิชาการ เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือในข้อมูล
ของการขับเคลื่อน ซึ่งมีรูปธรรมที่ชัดเจน จากการศึกษารูปแบบพ้ืนที่ท้องถิ่นจัดการตนเองทั้งใน
ระดับประเทศและพื้นที่ต่างประเทศ รวมถึงมีการรวบรวมข้อเสนอจากเครือข่ายเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
แนวทางการจัดการตนเองที่เหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม่ 

(2.) การสร้างพ้ืนที่ภายในจังหวัด เป็นการขยายฐานแนวความคิดการ
จัดการตนเองให้กับประชาชนท่ัวไปในทุกระดับในพ้ืนที่ 25 อําเภอ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางกลุ่มผู้นํา
ชุมชน และเครือข่ายภาคประชาชน 

(3.) การสร้างพ้ืนที่ภายนอกจังหวัด เป็นการขยายความรู้เรื่องแนวคิดของ
จังหวัดจัดการตนเองให้กับประชาชนทั่วไปท้ังในจังหวัด และนอกพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่าน
ทางการผลิตสื่อเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของเอกสาร สื่อมัลติมีเดีย วิทยุชุมชน เป็นต้น 

จากน้ันมีการประชุมเพ่ือขยายองค์ความรู้และสร้างความความเข้าใจใน
พ้ืนที่ 25 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อประเด็นร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครฉบับที่ 3 ซึ่งถือ
ว่าเป็นการยกระดับความรู้ให้เต็มพ้ืนที่จังหวัด โดยการประชุมครั้งน้ีได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน สภาองค์กรชุมชน
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จังหวัด อีกทั้งจากเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดชียงใหม่ เพ่ือนําไปสู่การยกระดับความรู้จน
นําไปสู่การขับเคล่ือนต่อไปในการประชุมครั้งน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปรียบเสมือนการสร้างแนวทางการประชาธิปไตยในรูปแบบ
ปรึกษาหารือ สอดคล้องกับลักษณะวัฒนธรรมด้ังเดิม เพ่ือค้นหาทางออกสู่การแก้ปัญหาภายในพ้ืนที่ 
รวมถึงการสร้างความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติ  

ขณะเดียวกันคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ก็ได้จัดเวทีขยายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แนวความคิดเร่ืองการกระจายอํานาจในประเด็น
สาธารณะสุข ซึ่งเครือข่ายเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเองที่นําโดยสถาบันการจัดการทางสังคม ได้
หารือแลกเปลี่ยนกันในประเด็นของแนวคิดการจัดการตนเองกับแนวคิดสาธารณะสุขท้องถิ่น จึง
ก่อให้เกิดเป็นร่างแบบแผนในระเบียบวาระ “พ้ืนที่จัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ”เพ่ือนําเสนอสู่ 
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ทําการคัดเลือกระเบียบวาระดังกล่าวสู่
กระบวนการขับเคลื่อนมากมาย ซึ่งประเด็นของ“พ้ืนที่จัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ” ได้ผ่านมติ
ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเด็นเคลื่อนไหวโดยคณะกรรมการได้
ปรับเปลี่ยนประเด็นเคลื่อนไหวให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น จึงเปลี่ยนเป็นประเด็น  

“นโยบายสนับสนุนพ้ืนที่จัดการตนเองเพ่ือสังคมสุขภาวะ” 
มีการสนับสนุนให้มีการเคลื่อนไหวในระดับพ้ืนที่ และมีรูปแบบของ

ลักษณะการเคล่ือนไหวที่ไม่จํากัดระดับเขตการปกครอง ว่าจะต้องเป็นจังหวัด อําเภอหรือตําบล 
หลังจากน้ันแนวคิดการจัดการตนเอง จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของท้องถ่ินในวงกว้างมากขึ้น ส่วนในเร่ืองของ
การจัดการตนเองในประเด็นมิติทางสาธารณะสุขและเรื่องการจัดการตนเองในเองในรูปแบบของ
จังหวัดและท้องถิ่น ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นทางแนวคิดในการขยายแนวความคิดไประดับประเทศ 
รวมท้ังการสนับสนุนด้านงบประมาณกิจกรรมจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
แห่งชาติซึ่งสถาบันการจัดการทางสังคมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อน เพราะเล็งเห็นว่า 
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดการสังคมและการพัฒนาท้องถิ่น (พลศักด์ิ ชัยศรี, 2555, น.88) 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 ร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 
วันที่10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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ปี2555 กระแสแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วมี
ความเป็นรูปธรรมชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งเมื่อมีการขยายองค์ความรู้และความคิดก็เริ่มมีกลุ่มประชาชน
และเครือข่ายที่ให้ความสนใจกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองพร้อมทั้งเกิดการขยายองค์ความรู้ไปยัง
ส่วนของภาคประชาชน  ได้มีการปรับแก้เน้ือหาร่างพระราชบัญญัติอีกครั้ง โดยเป็นการปรับแก้เน้ือหา
ที่นําความคิดเห็นมาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากประชาชน นักวิชาการ ข้าราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมในระดับเวทีอําเภอของพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อําเภอ อีกทั้ง
มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมอย่างทั่วถึงภายในเขตท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้าใจ และระดม
ทรัพยากรทางด้านรายช่ือเพ่ือนําไปสู่การนําเสนอกฎหมายต่อไป ซึ่งเป้าหมายในการรวบรวมคร้ังน้ีคือ
ต้ังแต่ 10,000ถึง15,000 รายช่ือผู้ร่วมให้การสนับสนุนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง จนนําไปสู่การเปิด
เวทีเพ่ือประกาศเจตนารมณ์เชียงใหม่จัดการตนเอง สู่การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหา
นคร ที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพ่ือส่งสัญญาณให้รัฐบาลเตรียมตัวรับการย่ืนรายช่ือจาก
ผู้สนับสนุนในร่างดังกล่าว ซึ่งในงานวันน้ันประชาชนชาวเชียงใหม่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า 

“เราจะร่วมกันผลักดันการกระจายอํานาจให้เกิดผลอย่างแท้จริง ชุมชน
ท้องถ่ิน ประชาชนท้องถ่ิน จะต้องเป็นผู้กําหนดการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง เราจะ
รวมกันขับเคลื่อน ด้วยพลังแห่งปัญญาบนพ้ืนฐานศรัทธา ประกอบด้วยเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปราศจากอคติ
ทางการเมืองใดๆ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ พร้อมทั้งส่งมอบบ้านเมืองในอนาคตที่ดี
งาม ให้กับลูกหลานอย่างภาคภูมิใจต่อไป” (ชํานาญ จันทร์เรือง, กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ [อีเมล], 
18 พฤษภาคม 2558) 

นอกเหนือจากการประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การจัดการตนเองแล้ว 
เครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นยังได้มีการเดินหน้าจัดโครงการ “120 วันร่วมสร้างสรรค์เชียงใหม่มหานคร” 
ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอศิลป์ล้านนา เพ่ือรณรงค์ในการสร้างจิตสํานึก พร้อมทั้งแสดงความพร้อม
เพ่ือผลักดันร่าง พ.ร.บ.บริหารราชการเชียงใหม่มหานครต่อไปซึ่งกิจกรรม 120 วันน้ีคือการเผยแพร่ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของจังหวัดการจัดการตนเอง รวมถึงเป็นการประสานงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดพลังในวงกว้างเพ่ือนํามาสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนภายในพ้ืนที่ โดยใช้
ฐานกิจกรรมเครือข่ายภายในจังหวัดเชียงใหม่ สอดแทรกแนวคิดของการจัดการตนเองผ่านกิจกรรม
น้ันๆ ทําให้สามารถจินตนาการรูปแบบของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 
พ.ศ.2555 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีความหมายของเลข 120 หมายถึงการครบรอบ 120 ปีที่
จังหวัดเชียงใหม่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองให้เข้าสู่รูปแบบจังหวัดตามแนวทางการรวมศูนย์
อํานาจซึ่งเกิดข้ึนเมื่อครั้งอดีตเพ่ือป้องกันถูกล่าอาณานิคม รวมถึงเป็นแสดงจุดยืนว่าประชาชนคน
เชียงใหม่มีความพร้อมที่จะจัดการดูแลพ้ืนที่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งในช่วงที่มีการจัดกิจกรรม 120 วัน ก็
ได้มีการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ควบคู่ไปด้วย ด้วยเดินรณรงค์รอบคูเมืองเชียงใหม่ 120 รอบ พร้อมด้วย
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การป่ันจักรยานเพ่ือเชิญชวนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อน (สวิง ตันอุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

“ปี 55 ผมเดินรอบคูเมืองทุกวัน 120 วัน 4 เดือน บางวันมีคนมาร่วม 5
คน 7 คน 10 คน 100 คน 200 คน เพ่ือที่จะขอบอกว่าเราพร้อมจัดการตนเอง” 
 
ตารางที่ 4.1 
 
หัวข้อการเรียนรู้ของเครือข่ายขับเคล่ือนภาคประชาชนภายใต้โครงการ120 วันร่วมสร้างสรรค์
เชียงใหม่มหานคร 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อเรียนรู้ ประเด็นแลกเปลี่ยน 

1 วิชช่ันเมืองเชียงใหม ่ “สร้างเมืองจากผู้คน สร้างชุมชนด้วย
มือเรา” 

2 การศึกษาเพ่ือเชียงใหม่ “ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเชียงใหม่มหา
นคร” 

3 สภาพลเมือง “ประชาธิปไตยทางตรงของคน
เชียงใหม่” 

4 เกษตรกรรม “มั่นคง ปลอดภัย หลากหลายวิถี” 
5 หมอกควัน “ทันควันไม่รอใคร ทันใจต้องช่วยกัน” 
6 ชนเผ่าพ้ืนเมือง “หลายกลุ่มหลากชน คือความงดงาม  

บนผืนดินล้านนา” 
7 แรงงาน “แรงงานมั่นคง เชียงใหม่มั่งค่ัง” 
8 เศรษฐกิจเชียงใหม ่ “ก้าวไกล และเป็นธรรม” 
9 ศิลปวัฒนธรรม “ฐานชีวิต ทุนสังคม ความร่วมมือเพ่ือ

เมืองเชียงใหม่” 
10 สุขภาพ  
11 การปกครองท้องถิ่น “คืนอํานาจให้ชุมชน ทุกคนเป็น

เจ้าของ” 
12 ทรัพยากร “ดิน นํ้า ป่า ต้นทุนทางสังคม

เหมาะสมตามภูมิปัญญา” 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อเรียนรู้ ประเด็นแลกเปลี่ยน 

13 ท่องเที่ยว “ท่องเที่ยวแบบเคารพ น้อมนบคน
เชียงใหม่” 

14 ศาสนาเพ่ือสังคม “จิตวิญญาณบนรากฐานการจัดการ
ตนเอง” 

15 เยาวชนรุ่นใหม่ “ก้าวต่อไปเพ่ือเชียงใหม่มหานคร” 
16 แม่ญิงเชียงใหม่ “พลังแมญ่ิง สร้างสรรค์เมือง

เชียงใหม่” 
17 สื่อพลเมือง “สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันเป็น

เจ้าของ” 
 

กิจกรรม 120 วันที่เกิดข้ึนน้ันเปรียบเสมือนการประสานเครือข่ายทาง
สังคมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้ามาร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมของตน
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ อน่ึงเพ่ือเป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ของตน 
ซึ่งจากกิจกรรมดังกล่าวพบว่า เครือข่ายภาคประชาชนแต่ละเครือข่ายน้ันยังคงบอกเล่าเร่ืองราว
ขอบเขตในเน้ืองานของตนเองเป็นหลัก ในกระบวนการจัดงานจึงต้องคอยสอดแทรกเน้ือหาสาระของ
แนวคิดการจัดการตนเองอยู่เป็นระยะๆ  เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และชวนคิด
แลกเปลี่ยน พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาฐานของกิจกรรมเหล่าน้ัน โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย กิจกรรม120 วันน้ี จึงเป็นแนวทางในการขยายฐานเครือข่ายเพ่ือนําไปสู่การ
ขับเคลื่อนต่อไป 

ด้วยกระแสระบบสื่อสารทางเทคโนโลยี ส่งให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เป็นไปด้วยความรวดเร็วแนวคิดของจังหวัดจัดการตนเองถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ประชาชนภายนอกจังหวัดเชียงใหม่  โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมีความสนใจ พร้อมที่
ติดตามความเคลื่อนไหว ส่งผลให้มีจํานวนผู้สนับสนุนภายนอกจังหวัดเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และส่งผลให้
หน่วยงานท้องถิ่นเชียงใหม่น้ันเข้ามาให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนแนวคิดน้ี 

ในปี 2556 ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเองได้ประสานความร่วมมือ
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประเด็นการจัดการตนเองจึงได้ร่วมมือกันจัดงานสมัชชาพลเมือง
ชียงใหม่ขึ้น โดยใช้ช่ือว่า “สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่” ซึ่งสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่น้ีเกิดขึ้นเพ่ือ
ประสานงานในการทํางานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในจังหวัด
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เชียงใหม่ โดยมีจัดการประชุมคร้ังแรกเม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมวัดพระธาตุดอย
สะ เก็ ด  อํ า เภอดอยสะ เ ก็ด  มี คํ าข วัญ ว่ า  ( ง านสมั ชชาพล เมื อ ง เ ชีย ง ใหม่ .  สื บค้ นจาก 
http://www.chiangmaipao.go.th) 

“สานงาน เสริมพลัง สร้างสรรค์เชียงใหม่ สู่มหานครแห่งสุขภาวะ” 
การประชุมที่จัดข้ึนน้ี ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงเช่ือมประสาน

การดําเนินงานของภาคประชาชนให้เกิดประโยชน์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนชาวเชียงใหม่
ในทุกมิติโดยสมัชชาพลเมืองที่เกิดขึ้นน้ัน เปรียบเสมือนการรวบรวมเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นพลังที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างมีทิศทางและเป็นไปตามวิถีชีวิต
รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ๆ ในการที่นําแนวนโยบายไปใช้ในพ้ืนที่ของตน 

ต่อมามีการนําร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร พร้อมด้วยรายช่ือ
ผู้สนับสนุน 12,000 รายช่ือเสนอต่อนายวิสุทธ์ิ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณ
ลานอนุสาวรีย์สามกษัตรีย์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดแรกที่ได้มี
การย่ืนข้อเสนอกฎหมายในการจัดการตนเองที่ เกิดข้ึนโดยภาคประชาชนในพ้ืนที่ให้กับสภา
ผู้แทนราษฎร โดยในวันดังกล่าวได้มีกิจกรรมการเดินรณรงค์รวมถึงกิจกรรมการแสดงของกลุ่ม
เครือข่ายภาคประชาชนอีกด้วย การย่ืนรายช่ือในการสนับสนุนกฎหมายนั้นเป็นเพียงเป้าหมายระยะ
สั้น ซึ่งในมิติทางกฎหมายนั้นการย่ืนเสนอรายช่ือเปรียบเสมือนกระบวนการเรียกร้องของภาค
ประชาชน กระบวนการทางกฎหมายอาจสิ้นสุดลงเพียงแค่ย่ืนรายช่ือ แต่กระบวนการทางด้านมิติอ่ืนก็
ยังคงดําเนินต่อไปเร่ือยๆ (เสนอสภา เครือข่ายเชียงใหม่จัดการตนเองย่ืนร่าง “พ.ร.บ.เชียงใหม่. สืบค้น
จาก http://www.manager.co.th /Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000133979) 

“การล่ารายช่ือเป็นกลยุทธ์ เป็นเป้าหมายในเชิงวิธีการ แต่ว่าเป้าหมาย
เชิงวิธีการนี้เป็นเป้าหมายเพ่ือนําไปสู่การกระจายอํานาจในท้องถิ่นมีอํานาจในการตัดสินใจ มองปัญหา
ในการจัดการตนเอง” (บุษยา คุณากรสวัสด์ิ, สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม 2557) 

โดยหลังจากกระบวนยื่นร่างพระราชบัญญัติเสร็จสิ้นแล้ว คณะทํางานขับเคลื่อนแนวคิด
จังหวัดจัดการตนเองก็ยังคงขับเคลื่อนแนวคิดน้ีต่อไป โดยมีการทดลองเปิดสภาพลเมืองตามหลักคิด
ของจังหวัดจัดการตนเอง ที่มีการสร้างพ้ืนที่ให้เป็นกลไกประชาชนเข้ามาส่วนในการพัฒนาเมือง
เชียงใหม่  อีกทั้งมีความร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชน เพ่ือร่วมกันร่างกฎหมายภาคประชาชน (สวิง ตัน
อุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

จากข้อมูลข้างต้น นับว่าเป็นกระบวนการทํางานที่สร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างกลุ่มเครือข่ายประชาชนภาคเมืองและภาคชนบทเข้าด้วยกัน รวมท้ังกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน เพ่ือมาร่วมกันค้นหาทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จนนํามาสู่
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แนวทางที่เน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้มี
ความน่าอยู่ โดยการสร้างพ้ืนที่ฐานอํานาจให้ประชาชน และปรับสัดส่วนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
มากข้ึน ซึ่งถูกมองว่าเป็นเร่ืองที่มีความเกี่ยวข้องประเด็นทางด้านการเมือง เพราะช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นช่วงที่มีความขัดแย้งทางด้านการเมืองทั่วประเทศ ไม่ใช่เฉพาะแค่ที่จังหวัดเชียงใหม่แค่น้ัน จึง
ส่งผลทําให้ผู้เข้าร่วมยังมีจํานวนไม่มากเท่าที่ควร แต่กระน้ันก็ตามการขับเคลื่อนก็ยังคงมีอยู่เร่ือยๆ 
ต่อไป โดยเฉพาะปัญหาที่สามารถดําเนินการได้เลย 

4.1.4 การเคลื่อนไหวหลังรัฐประหารพ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบนั 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองเป็นแนวคิดที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงโดยภาคประชาชน

เพียงอย่างเดียว แต่ยังคงเป็นกระแสที่ถูกกล่าวถึงจากหน่วยงานต่างๆ เน่ืองด้วยอิทธิพลจากกระแส
ของแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทยเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม 
กระน้ันก็ตามหน่วยงานดังกล่าวก็ยังไม่ได้ความสําคัญกับประเด็นเหล่าน้ีเท่าที่ควร มีเพียงระบุไว้ใน
ข้อเสนอที่ครอบคลุมเท่าน้ัน ซึ่งรายละเอียด มีดังน้ี 

หลังจากเกิดการรัฐประหารข้ึนในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของเชียงใหม่ทําได้ยากลําบากมากขึ้น การเคลื่อนไหวก็มี
ข้อจํากัดมากขึ้น เน่ืองจากผู้ถูกเจ้าหน้าที่จับตาตลอดเวลา เพราะในช่วงดังกล่าว เป็นช่วงที่มีการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก ในการรักษาความสงบในทุกพ้ืนที่ของสังคมไทย ส่งผลให้การจัดกิจกรรมใน
หลายประเภทต้องยุติลง  หรือถ้ามีการจัดก็จะถูกยกเลิกกลางคัน ดังเช่นกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ.2557 ได้มีการออกแถลงการณ์และประกาศจุดยืนเพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ซึ่ง
ในช่วงเวลาที่อ่านคําแถลงการณ์น้ันได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาขอความร่วมมือให้ยุติกิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งเชิญตัวผู้เข้าร่วมทั้งหมดไปสอบสวนที่มณฑลทหารบกที่ 3 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับ
การปล่อยตัวในเวลาต่อมา โดยถูกขอร้องให้งดกิจกรรมเคลื่อนไหวเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 
รวมถึงกิจกรรมการแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการคัดค้านการสร้างหอชมวิวที่จะบดบังพระธาตุดอยสุ
เทพ ก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับกิจกรรมดังกล่าว โดยอ้างว่าเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยโดยก่อนที่จะ
มีการรัฐประหารน้ัน ได้มีการรวบรวบรวมสมาชิกเครือข่าย50 จังหวัดเพ่ือนําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกับการกระจายอํานาจ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 แต่มีการรัฐประหารในวันที่ 22พฤษภาคม 
เสียก่อน จึงมีผลทําให้กิจกรรมการขับเคลื่อนทุกอย่างจึงถูกยกเลิกไป อีกทั้งเคยมีการนําเสนอร่าง
กฎหมายจังหวัดจัดการตนเองสมาชิกสภาปฏิรูป หากว่าสมาชิกสภาปฏิรูปรับแนวคิดแค่เรื่องของสภา
พลเมืองไป  (สวิง ตันอุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 



68 
 

 
 

“เราไม่ได้ขอเรื่องสภาพลเมือง แต่เราขอเรื่องการกระจายอํานาจ สภาพลเมือง
เป็นส่วนหน่ึงของการกระจายอํานาจ ถ้ามีสภาพลเมืองแต่ยังอยู่ในระบบแบบรวมศูนย์ ทุกอย่างก็ไม่มี
ความหมายอะไร”  

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557ได้มีการถ่ายทํารายการประชุม now26เกี่ยวกับ
ประเด็นข้อเสนอแนวคิดของการกลายเป็นจังหวัดจัดการตนเอง เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนถึงแนวทางในการ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่ภายใต้ของแนวคิดการจัดการตนเอง ว่าถ้ามีโอกาสเกิดข้ึนได้จริงจะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไร โดยผู้ร่วมงานในคร้ังน้ีเป็นตัวแทนกลุ่มผู้นําภาคประชาชนต่างๆ เช่นนักวิชาการ 
เครือข่ายภาคปะชาชน ผู้นําชุมชนเป็นต้น นอกจากจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยกันภายในกลุ่ม
เชียงใหม่แล้ว ยังถือโอกาสเผยแพร่แนวคิดดังกล่าวผ่านทางสื่อสาธารณะด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากสถานีในเครือของเนช่ันในการเผยแพร่แนวคิดเหล่าน้ี ซึ่งนับได้ว่าเป็นความกล้าหาญของสถานีใน
การเปิดพ้ืนที่ให้มีการพูดคุยประเด็นเหล่าน้ีในช่วงหลังการเกิดรัฐประหารได้ไม่นาน 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 เวทีพลเมืองปฏิรูป เชียงใหม่จัดการตนเอง โดยสถานีในเครือเนช่ัน 

วันที่12 กันยายน พ.ศ. 2557  
 

จากสถานการณที่มีการรัฐประหาร จึงทําให้มีการงดเคล่ือนไหวทางกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับเร่ืองการเมือง แต่ถึงกระน้ันก็ตามการขับเคล่ือนแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองยังคงมีอยู่
ทางเครือข่ายของเชียงใหม่จัดการตนเองได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือจัดต้ังเวทีของสมัชชาพลเมือง
เชียงใหม่ขึ้นในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นช่องทางการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ
สังคมภายนอกได้รับรู้ถึงแนวคิดดังกล่าว โดยคําขวัญสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ใน ปี พ.ศ. 2557“
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สิ่งแวดล้อมดี วิถีสุขภาพปลอดภัย ใส่ใจสวัสดิการ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พ่ึงพาจัดการ
ตนเองได้ นําเชียงใหม่สู่มหานครแห่งสุขภาวะ”ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 

สิ่งแวดล้อมดีหมายถึง   
 มีการจัดการทรัพยากรดิน นํ้า ป่าอย่างสมบูรณ์และย่ังยืนอีกทั้งยังมีการ

จัดการมลพิษไม่ว่าจะเป็นการจัดการนํ้าเสียมลพิษ การจัดการขยะ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคม 

 มีการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 3 เท่า เพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในหลากหลายรูปแบบ เช่นการออกกําลังกายเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 

 มีการจัดการขนส่งทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อ
ปริมาณความต้องการ ทุกคนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม 
มีการจัดการระบบจราจร โดยจัดระบบช่องทางจักรยานและทางเดินเท้าที่ได้ปลอดภัยมีมาตรฐาน 
รวมถึงเคารพสิทธิในการใช้เส้นทางจราจรร่วมกัน 

วิถีสุขภาพปลอดภัยหมายถึง   
 มีกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม

การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ มีตลาดกลางในการระบายสินค้าให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 
 มีระบบการจัดการเพ่ือให้เกษตรกรรายย่อย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ถูกเอารัด

เอาเปรียบ และมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน 
 มีกระบวนการเพ่ือลดอบายมุขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุรา และอบายมุขอ่ืนๆ โดย

สร้างความร่วมมือกับหน่อยงานที่เก่ียวข้อง 
 มีระบบการพัฒนาท้องถ่ินที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานต้นทุนและความรู้ของพื้นที่ และ

ใส่ใจในคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 มีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง และต้องมีระบบการ

เช่ือมประสานให้ประชาชนทุกคนมีความและความเข้าใจในขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้อง 
ใส่ใจสวัสดิการหมายถึง   
 มีกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกตําบลท่ีเป็นการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมี

ศักด์ิศรี 
 มีการคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงระบบสุขภาพแบบองค์รวมท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 
 มีระบบการจัดการที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งเกิดความร่วมมือจากชุมชน สังคม 

และภาครัฐ 
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สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมหมายถึง   
 ประชาชนเชียงใหม่ทุกเพศทุกวัยมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพ่ือให้

เข้าใจคุณค่าของวิถีภูมิปัญญามีทักษะในการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานวามแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่าง
มีความสุข สามารถเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์พัฒนาเชียงใหม่ให้น่าอยู่ 

 มีการจัดระบบการศึกษาที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถจัด
การศึกษาได้สอดคล้องกับพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม 
 มีพ้ืนที่(ช่วงการเรียนรู้) เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 

โดยมีกระบวนการจัดการร่วมกับวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล 
 มีการจัดการการเรียนรู้โดยผสมผสานเรื่องศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน เพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่นักท่องเที่ยว 
พ่ึงพาจัดการตนเองได้หมายถึง   
 มีภาคประชาชนที่มีสํานึกความเป็นพลเมือง มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการ

จัดสรรทรัพยากรเพ่ือส่วนรวม 
 มีการทําธรรมนูญชุมชน เพ่ือดูแลผลประโยชน์ ละผลกระทบต่อสุขภาวะ

ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 มีรูปแบบการปกครองจังหวัดจัดการตนเอง ที่ผู้ว่าราชการจัดหวัดมาจากจาก

เลือกต้ังโดยตรงของประชาชน มีระบบการจัดเก็บภาษี โดยส่วนแบ่งคือคงไว้ที่ท้องถ่ินร้อยละ 70 จัด
ส่งคืนส่วนกลางร้อยละ 30 และมีโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นประกอบด้วยฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และสภาพลเมือง ทั้งในระดับจังหวัด และระดับพ้ืนท่ีท้องถิ่น 

ด้วยข้อจํากัดที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างอิสระ ส่งผลให้ในปี 
2558การขับเคลื่อนแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองต้องขับเคลื่อนในรูปแบบเชิงประเด็นปัญหาแทน 
โดยยกระดับการขับเคลื่อนเชิงประเด็นให้เต็มพ้ืนที่จังหวัดทั้งน้ีเพ่ือสะดวกต่อการขับเคลื่อน อีกทั้งยัง
ป้องกันการสอดส่องจากเจ้าหน้าที่ แต่ทําให้ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมในจํานวนที่ไม่มาก มีผู้เข้าร่วมแค่
เฉพาะตามประเด็นเท่าน้ันยกตัวอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนจักรยานท่ีบริเวณอําเภอดอย
สะเก็ด โดยประเด็นน้ีรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจในการแก้ปัญหา ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเข้ามารับข้อ
ร้องเรียน ถือเป็นการจัดระเบียบทางความคิด ในการใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ังเชิงโครงสร้าง สู่การสร้างความ
เป็นเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการกําหนดรูปแบบของยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง
ในปี พ.ศ. 2558 ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และความหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยในปีน้ีมีการขับเคลื่อนเชิงประเด็นดังน้ี 
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 การสร้างพ้ืนที่รูปธรรม กล่าวคือการนําเสนอความสําเร็จของการจัดการ
ตนเองในรูปแบบเชิงประเด็นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าภาคประชาชนสามารถ
ที่จะดูแลจัดการตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นการจัดการศึกษาภายในเชียงใหม่ ทั้งในระบบและนออก
ระบบ ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 

 การสร้างการจัดการพ้ืนที่ตลาดเกษตรอินทรีย์โดยสร้างพ้ืนที่ตลาดเกษตร
อินทรีย์ให้เต็มพ้ืนที่จังหวัด 

 การจัดระบบการจราจรในเมืองเชียงใหม่ จะทําให้เชียงใหม่เป็นระบบเมืองช้า 
สร้างให้เอ้ือกับคนทุกกลุ่มอีกทั้งมีการขับเคลื่อนเพ่ือจัดทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองผู้ใช้
จักรยานอีกทั้งจัดทําให้เชียงใหม่เป็นเมืองจักรยาน 

 การจัดระเบียบเมือง ให้เชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียวเมืองวัฒนธรรม และเป็น
เมืองช้า 

 พ้ืนที่ทางสังคม เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการดูแลจัดการตนเองของ
ชุมชน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น ให้กับบุคคลได้รับทราบ โดย
ได้รับการสนับสนุนผ่านทางสื่อโทรทัศน์ในการนําเสนอแนวคิดดังกล่าว เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
บุคคลทั่วไป 

พ้ืนที่ทางนโยบาย คือการใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกรอบเพ่ือป้องกันไม่ให้
กฎหมายอ่ืนเข้ามาทับซ้อน โดยร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการตนเองนั้นมีหลักการคือเขียน
กรอบอํานาจหน้าที่จากภาครัฐส่วนกลางว่ามีอํานาจหน้าที่ในการทําอะไรบ้าง นอกเหนือจากนั้น 
หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้จัดการในทุกมิติอย่างเบ็ดเสร็จ (สวิง ตันอุด, สัมภาษณ,์ 12 พฤษภาคม 2558)  

 
 

 

 
ภาพที่4.5 การเสนอข้อเรียกร้องของเครือข่ายจักรยานในจงัหวัดเชียงใหม่ 
วันที่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
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นับว่าช่วงเวลาภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลช่ัวคราวภายหลังจากการเกิด
รัฐประหาร เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการตนเอง แนวทางการเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้น
จึงเป็นไปในลักษณะตามประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดเล็ก 
และยังสะดวกต่อการดําเนินการ รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพ่ือให้มีความเป็นรูปธรรม
มากข้ึน กลายเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเชียงใหม่สามารถท่ีจะดูแลจัดการตนเองได้ นอกจากน้ีกระแส
ของแนวคิดการจัดการตนเองได้ถูกเผยแพร่ไปสู่สาธารณะมากขึ้น อีกทั้งยังได้ถูกบรรจุไว้ในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับที่เสนอโดยสมาชิกสภาปฏิรูป แต่ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
การลงมติรังรองร่างรัฐธรรมนูญ นับเป็นความสําเร็จขั้นต้นของการเคลื่อนไหวในคร้ังน้ี ถึงแม้ว่ายังไม่มี
ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 

 อย่างไรก็ตาม แนวคิดการจัดการตนเองอาจถูกแช่แข็งไปอีกหลายปี 
เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการเมืองในระดับชาติ เพราะในปัจจุบัน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังไม่มีการประกาศใช้ รวมถึงกระบวนการคัดเลือกผู้นําหน่วยงานท้องถ่ินถูก
ระงับจนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ กระบวนการหลายอย่างต้องเริ่มต้น
นับหน่ึงใหม่ ทําให้กระแสของจังหวัดจัดการตนเองลืมไปได้เลย ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาอีกพอสมควร
กว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลง (ทัศนัย บูรณุปกรณ์, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) 

4.1.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนและปฏิกิริยาจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
จังหวัดจัดการตนเอง 

   การขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เป็นการขับเคล่ือนเพ่ือปรับเปลี่ยน
รูปแบบของโครงสร้าง ทําให้มีกลุ่มที่สนับสนุนจนนําไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายในพ้ืนที่ 
รวมถึงภายนอกพ้ืนที่ และยังมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวความความคิดจังหวัดจัดการตนเอง  โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 จากการขับเคล่ือนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ทําให้ประเด็นจังหวัดจัดการ

ตนเองถูกมองว่าเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องการเมือง และเก่ียวข้องกับประเด็นกลุ่มผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่น อีกทั้งกระแสในการขับเคลื่อนยังไม่มีความชัดเจน จึงส่งผลให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ซึ่งในกระบวนการขับเคล่ือนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองน้ัน มี
รูปแบบในการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ี 

การรับทราบข้อมูลเท็จจริงเป็นกระบวนรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับนโยบายการพัฒนาข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน ข้อมูลที่นําเสนอจะเก่ียวข้องกับงบประมาณ บทบาทหน้าที่ต่างๆ นโยบาย
ประจําปีของการดําเนินนโยบายสาธารณะในท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและรับผิดชอบ ซึ่ง
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ข้อมูลเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ และอํานาจขององค์กรท้องถิ่นที่มีอยู่อย่างจํากัด อีกทั้ง
เพ่ือเป็นการรับทราบข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ือนําไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่อไป (ไพรัฐ ใหม่ชมพู, 
สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) 

หากแต่ กระแสของการต่ืนตัวในการเรียนรู้ของกลุ่มประชาชนทั่วไปนั้นไม่
คึกคักเท่าที่ควร โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนทั่วไปในเขตเมืองเชียงใหม่ที่มีวิถีชีวิตไม่เอ้ืออํานวยต่อ
กระบวนการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้มีการศึกษาข้อมูลในระดับที่ไม่มากพอ (ทัศนัย บูรณุ
ปกรณ์, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) 

อีกทั้งช่วงเวลาการขับเคลื่อนไปอยู่ในห้วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมือง 
ส่งผลให้ความสนใจของประชาชนต่อแนวคิดน้ีมีไม่มากเท่าที่ควร หากแต่ท่ามกลางความขัดแย้งที่
เกิดข้ึน ทําให้ทั้งสองฝ่ายเห็นถึงเป้าประสงค์ร่วมกันในการสร้างสรรค์ท้องถิ่นการเข้ามาร่วมกัน แต่
เน่ืองจากประชาชนเบ่ือการเมือง อีกทั้งประชาชนไม่เช่ือมั่นต่อกระบวนการเสนอกฎหมายในทาง
การเมือง (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

“เพราะรัฐสภา สส.เองที่ปฏิบัติต่อร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าช่ือไปแบบไม่
เห็นหัว เข้าช่ือไปก็ไม่มีความหมาย เข้าช่ือไปส่วนราชการก็เข้าช่ือเสนอร่างมาประกบ ทําให้เน้ือหา
บิดเบือนไป”      
  ส่งผลให้การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นไปตามกระแสของความ
สนใจ บางช่วงมีประชาชนเข้าร่วมมากขึ้น บางช่วงมีจํานวนน้อย โดยเฉพาะในช่วงเร่ิมแรกน้ันมี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก แต่พอขับเคลื่อนไปสู่ระดับจัดทําร่างกฎหมาย ความสนใจของ
ประชาชนให้ความสนใจลดน้อยลง เพราะประชาชนอยากเห็นการแก้ปัญหาในทันที  

 การรวมกลุ่มเฉพาะประเด็นภายในจังหวัดเชียงใหม่มีการรวมกลุ่มเครือข่าย
ภาคประชาชนเป็นจํานวนมาก  ครอบคลุมทั้งในเขตพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่ชนบท และบนพ้ืนที่สูง โดยในแต่
ละกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยเครือข่ายกลุ่มย่อยที่กระจายทั่วพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิด
กระบวนการทํางานอย่างทั่วถึง ซึ่งประเด็นของการรวมกลุ่มน้ันขึ้นอยู่กับความสนใจระดับปัจเจก
บุคคลเป็นหลัก อีกทั้งการรวมกลุ่มยังเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในเชิงรูปธรรม และ
ผลประโยชน์ในเชิงนามธรรม โดยอาจจะมีการขอทุนสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 

 การสร้างพ้ืนที่เพ่ือเช่ือมโยงกับบุคคลภายนอกท่ีสนใจ ภาษาท้องถิ่นเชียงใหม่
ใช้คําว่า “ข่วง” ตัวอย่างที่มีความเป็นรูปธรรมและชัดเจนน่ันคือข่วงเกษตรอินทรีย์(ตลาดนัดสินค้า
เกษตรอินทรีย์)พ้ืนที่ข่วงแห่งน้ีเปรียบเสมือนพ้ืนที่ที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสมาพบปะกันโดยตรง 
ซึ่งจะไม่ผ่านกลไกของพ่อค้าคนกลาง ทําให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่ มีความสะอาดราคาไม่แพง 
ปลอดภัยจากสารเคมี อีกทั้งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นพืชผักพ้ืนบ้าน ที่อาจจะหาทานไม่ได้ตาม
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ท้องตลาดทั่วไป นอกจากน้ันยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย 
จึงเป็นสัญญาณที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงความม่ันคงทางด้านอาหารของจังหวัดเชียงใหม่  

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่คนรุ่นใหม่ เป็นกลไกในการถ่ายทอดข้อมูล
ให้กับกลุ่มเยาวชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดกระแสต่ืนตัวในการหวงแหนท้องถิ่น 
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน รวมถึงเป็นการสืบสานแนวความคิดจากรุ่นสู่รุ่นเพ่ือเป็น
เกราะป้องกันฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่ให้เกิดการรุกล้ําของกลุ่มนายทุน 

 ความสนใจของกลุ่มบุคคลภายนอก จากกระแสข่าวที่เผยแพร่ออกไปสู่
สาธารณะน้ัน ทําให้บุคคลภายนอกพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความ
สนใจเกี่ยวกับกรณีของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง กล่าวคือได้สร้างกระแสของการขับเคลื่อนแนวคิด
น้ีในอีกหลายจังหวัดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งนักเที่ยวต่างชาติก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันดังเช่น
คําพูดที่ว่า  

 “กระแสการตอบรับจากภาคประชาชนให้การตอบรับดีมาก ให้ความร่วมมือ
โดยเฉพาะภาคประชาชนภายนอกพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความสนในในประเด็นของการจัดการ
ตนเองทั่วทั้งจังหวัด อีกทั้งยังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่เชียงใหม่ให้ความสนใจ” (สวิง ตันอุด, 
สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

(2) ปฏิกิริยาจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 
นอกจากกระแสสนับสนุนแล้วยังมีกระแสต่อต้านอีกเช่นกัน โดยในช่วงที่มี

การเคลื่อนไหวเรียกร้องการจัดการตนเองนั้น 
 ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีจังหวัดจัดการตนเอง โดยกลุ่มที่ไม่เห็น

ด้วย อ้างว่า แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองจะนํามาซึ่งการแตกความสามัคคีภายในประเทศ จะทําให้
ขาดความเป็นเอกภาพในการปกครองในระดับประเทศ และอาจนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดนได้ได้ โดย
ให้เหตุผล ดังน้ี (ชํานาญ จันทร์เรือง, กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ [อีเมล], 18 พฤษภาคม 2558) 

อาจจะเป็นการแบ่งแยกดินแดน เพราะมุ่งหวังที่จะกลับไปสู่อาณาจักร
ล้านนาดังเช่นในอดีตอาจผิดกฎหมายของประเทศได้ 

 อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศเพราะจะทําให้สูญเสีย
อํานาจในการปกครอง 

 รายได้ของหน่วยงานท้องถิ่นมีจํานวนไม่เพียงพอเน่ืองจากรายได้จากการ
จัดเก็บภาษีในพ้ืนที่มีจํานวนไม่เพียงพอ 

 หน่วยงานราชการส่วนกลางท้องถิ่นจะถูกยกเลิกไปทําให้เจ้าหน้าที่
ข้าราชการท่ีมาจากหน่วยงานราชการส่วนกลางหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกํานันผู้ใหญ่บ้าน 
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 ประชาชนในพ้ืนที่ ยังไม่มีความพร้อมในการดูแลจัดการท้องถ่ินเพราะ
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทําให้อาจจะได้กลุ่มผู้มีอิทธิพลครอบครองเมืองแทน จนทําให้มี
การซื้อสิทธ์ิขายเสียงได้ง่ายมากข้ึน ส่งผลอาจทําให้กลายเป็นกลุ่มการเมืองเฉพาะได้ 

 นอกจากน้ีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุล สมัยที่ยังดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2555 ยังได้มีความคิดเห็นต่อการจัดการตนเองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปใน
แนวทางที่ไม่เห็นด้วยว่า“ผมไม่ได้บอกว่ารูปแบบการปกครองแบบนี้ดีอยู่แล้ว แต่เราต้องช่วยกัน
ปรับปรุงแก้ไขไปตามกาลเวลา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และความรับผิดชอบช่ัวดี ที่ทุก ๆ จังหวัดพึงมี 
ไม่ได้ใช้คําว่าดีอยู่แล้ว แต่ใช้คําว่า เราจะพัฒนาไปด้วยกัน แต่จงอย่าผลีผลาม เพราะการได้จะไม่คุ้ม
เสีย เพราะผลได้คือ ความช่วยเหลือต่างๆ ที่รัฐบาลหยิบย่ืนให้ทุกจังหวัด ส่วนที่ไปเกิดเป็นกระแสขึ้นที่
ขอนแก่น ภูเก็ต และเชียงใหม่ อยากให้มีความเข้าใจในส่วนน้ี ทุกกระทรวงช่วยกันอยู่ ท้องถิ่นก็
ทํางานของท่านพร้อมไปด้วยดี ก็จะเกิดความสําเร็จในท้ายที่สุด”อีกทั้งยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่าถ้า
จังหวัดสามารถบริหารจัดการตนเองได้ จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล
ส่วนกลาง เพราะว่าในภาวะปัจจุบันการบริหารงานของหน่วยงานท้องถ่ิน มีอํานาจการบริหารจัดการ
ตนเองอยู่แล้ว หน่วยงานส่วนภูมิภาคไม่ได้เข้าไปเก่ียวข้อง (‘เชียงใหม่’ลุย3ด.-รณรงค์‘จัดการตนเอง’ 
หวังร่างคร้ังที่5ผ่านสภาเป็นต้นแบบทั่วปท. ระบุอํานาจไม่รวมศูนย์-โปร่งใส-ปฏิวัติยาก, สืบค้นจาก 
http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1125) 

จากคําพูดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดที่ให้ความสําคัญกับ
รูปแบบการบริหารแบบรวมอํานาจไว้ที่หน่วยงานราชการส่วนกลางโดยยังคงอาศัยการรอคอยสรร
ทรัพยากรต่างๆ ที่หน่วยงานราชการส่วนกลางเป็นผู้จัดสรรและกระจายลงไปสู่หน่วยงานท้องถ่ิน อีก
ทั้งยังเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศในภาพรวมได้ หากท้องถิ่นสามารถดูแล
จัดการตนเองได้ ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาจากบนสู่ล่าง ทําให้เป็นการไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นได้ใช้ศักยภาพที่มีในการบริหารพ้ืนที่ ยังคงต้องคอยฟังแนวนโยบายจากภาครัฐส่วนกลางต่อไป 

ในปี2557 หลังจากที่มีการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2558 ออกสู่
สาธารณะชน ได้มีเครือข่ายกํานันผู้ใหญ่บ้านออกมาเคลื่อนไหวแสดงความไม่พอใจ โดยเฉพาะมาตรา
285 ที่มีใจความว่า ให้องค์ส่วนท้องถิ่นยกระดับเต็มพ้ืนที่จังหวัด จะทําให้ไม่มีข้าราชการส่วนภูมิภาค 
ซึ่งจะมีผลทําให้ตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สูญหายไปโดยปริยาย ซึ่งได้เกิดการเคลื่อนไหวในพ้ืนที่หลายจังหวัดดังเช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัด
พะเยา จังแม่ฮ่องสอน จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์เป็นต้น โดยแสดงถึงความไม่เห็นด้วยกับ
การจัดต้ังองค์กรบริหารท้องถิ่นเต็มพ้ืนที่ให้เสร็จสนบูรณ์ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญ และหว่ันเกรงว่าถ้ายกเลิกไปอาจส่งผลทําให้นักการเมืองท้องถิ่นยึดอํานาจได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ และเกรงว่าจะไม่มีหน่วยงานที่ช่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชนในท้องที่ได้ ได้มีการ
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รวมตัวเรียกร้องให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา82(3) มาตรา284(5) และมาตรา285 และมีการย่ืน
หนังสือถึงตัวแทนรัฐบาลเพื่อแสดงถึงความไม่เห็นด้วยจากกรณีดังกล่าว อีกทั้งถ้าหากไม่ยกเลิกมาตรา
ดังกล่าว จะยกระดับการเคลื่อนไหวเพ่ือเดินหน้าคัดค้านต่อไป นอกจากการเคล่ือนไหวภายในระดับ
จังหวัดแล้ว ยังมีการเช่ือมโยงเครือข่ายกํานันผู้ใหญ่บ้านระหว่างจังหวัดอีกด้วย เพ่ือนําไปสู่การ
ยกระดับชุมนุมแสดงถึงความไม่เห็นด้วย 

อีกทั้งในปี2558 กลุ่มสมาพันธ์ปลัดอําเภอแห่งประเทศไทยที่แสดงถึงความ
ไม่เห็นด้วยกับการยกระดับองค์กรท้องถ่ินเต็มพ้ืนที่จังหวัด มีการเผยแพร่ความคิดเห็นผ่านทางสื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อทางหนังสือพิมพ์ โดยสาระสําคัญในการแสดงถึงความไม่เห็น
ด้วย มีดังน้ี (กํานัน ผญบ. ภาคเหนือ ไม่เอา “ผู้ว่าฯเลือกต้ัง” จี้ยกเลิกท้องถ่ินเต็มพ้ืนที่, สืบค้นจาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1431333167) 

 ท้องถิ่นจะเกิดการโกงและทุจริตมากขึ้นส่งผลให้เกิดกระบวนการทุจริต
อย่างกว้างขวาง โดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลจากหน่วยงานงานภาครัฐส่วนกลาง และอาจจะมีผลทํา
ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคถูกยกเลิกไปในทันที 

 จะได้นักเลงขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ในทางการเมือง ทําให้นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของสมาชิก มิได้ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของ
ประชาชนผู้เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของท้องถิ่น 

 จะทําให้ประเทศไทยไม่เป็นเอกภาพเพราะกลุ่มผู้มีอิทธิพล จะสนใจ
เฉพาะกลุ่มฐานเสียงเฉพาะสมาชิกของตนเท่าน้ัน ประชาชนท่ีนอกเหนือจากน้ันจะขาดที่พ่ึง 

 จะไม่มีใครทําหน้าที่สนองพระเนตร พระกรรณเพราะหน่วยงานจาก
ภาครัฐส่วนกลางไม่สามารถที่จะควบคุม หรือตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้ 

ซึ่งเร่ืองน้ีก็มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ือตอบโต้ต่อประเด็นดังกล่าวว่า 
“คุณกับผมคิดกันคนละแบบอยู่แล้ว เพราะว่าคิดกันคนละแบบคุยกันก็ไม่รู้เรื่อง แต่เอา

ไหม เอาความคิดคุณและความคิดผมให้ประชาชนเลือก ว่าประชาชนจะเลือกแบบไหน”ทั้งน้ีเพ่ือเป็น
การเคารพสิทธิประชาธิปไตยของประชาชน ซึ่งควรให้เกียรติและไม่ดูถูกเสียงของประชาชน อย่าคิด
แทนประชาชน เพราะประชาชนมี 1 สิทธ์ิ 1 เสียงเท่ากัน ซึ่งถ้ามีการจัดทําประชามติควรที่จะต้ัง
กฎเกณฑ์ว่ามติที่จะผ่านการรับรองน้ันต้องอยู่ที่สัดส่วน 60 : 40  ขึ้นไป ไม่ใช่สัดส่วน 50 : 50 เพราะ
อาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง (สวิง ตันอุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 
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4.2 แนวคิดและขอ้เสนอของฝ่ายต่างๆ ทีเ่ข้ารว่มการเคลื่อนไหวจังหวัดเชยีงใหม่จัดการตนเอง 
 

แนวคิดและข้อเสนอจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่น้ัน เกิดขึน้จากบุคคล
หลากหลายกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มผู้นําองค์กรระดับ
ท้องถิ่น และกลุ่มภาคธุรกิจ เป้าหมายต้องการเพ่ือที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ย่ังยืนต่อไป 

 
4.2.1 ข้อเสนอการจัดการตนเองของฝ่ายต่างๆ 
  ข้อเสนอจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มข้อเสนอ

ออกเป็น4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่ม
นักธุรกิจ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีข้อเสนอที่แตกต่างกันตามฐานคติความเช่ือของตน ดังน้ี 

(1.) กลุ่มนักวิชาการ 
กลุ่มนักวิชาการท่ีให้ข้อมูลประกอบด้วยบุคคล 6 ท่าน ดังน้ี 
รองศาสตราจารย์ ดร .วรวิทย์ เจริญเลิศอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รองศาสตราจารย์ ดร .นงเยาว์ เนาวรัตน์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ศาสตราจารย์อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ไพสิฐ พาณิชย์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ชํานาญ จันทร์เ รือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แต่ละท่านก็มีบทบาทท่ีสําคัญทั้งในด้านการเข้ามาบทบาทในการขับเคลื่อน

แนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง และบทบาทในการขับเคลื่อนต่อประเด็นปัญหาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ทําให้เป็นกลุ่มบุคคลที่เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ โดยที่บุคคลทั้ง 6 ท่านน้ีมีทั้งผู้ที่อยู่ร่วม
ในขบวนการขับเคลื่อนและผู้ที่อยู่นอกขบวนการขับเคลื่อนซึ่งมีมุมมองแนวคิดและข้อเสนอที่น่าสนใจ 
ดังน้ี 
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(1.1) การให้ความหมายหรือเหตุผลของการเกิดแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเอง 

 การเกิดขึ้นของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองถือเป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีภาคประชาชนต้องการเข้ามามีบทบาท แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดทางด้านต่างๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคล่ือนแนวคิดการจัดการตนเอง ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงพัฒนาการซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี  

จังหวัดจัดการตนเองเป็นปรากฏการณ์ที่บ่งบอกว่าภาครัฐส่วนกลางไม่
สามารถที่จะใช้วิธีการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์อํานาจไว้ที่ส่วนกลางได้อีกต่อไป เพราะภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน ส่งผลต่อวิธีคิด วิธีการดําเนินชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะสังคม
ชนบทไม่ได้เป็นสังคมในรูปแบบของเกษตรกรรมอีกต่อไป กลายเป็นสังคมธุรกิจขนาดเล็กที่อาศัยการ
เช่ือมโยงจากกระแสทุนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต ส่งผลให้สังคมชนบทกลายเป็น
สังคมผู้ประกอบการมากขึ้น ไม่ใช่สังคมชาวนาแบบด้ังเดิมอีกต่อไป (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, สัมภาษณ์
, 21 พฤษภาคม 2558) 

จากคําพูดดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รูปแบบข้อเสนอการจัดการท้องถิ่นที่
เกิดขึ้นน้ัน ดํารงอยู่ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทของสังคม ส่งผลต่อลักษณะของการ
ดําเนินชีวิตซึ่งเช่ือมต่อกับกระแสโลกภายนอกอยู่ โดยเฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจเพราะจังหวัด
เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สูง ทําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
เพ่ือให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

นอกจากน้ีการเกิดข้ึนของจังหวัดจัดการตนเองยังมุ่งเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการปกครองเป็นสําคัญ เพ่ือให้พ้นจากการครอบงําจากกลุ่มผู้มี อิทธิพล หรือกลุ่ม
ผลประโยชน์ทั้งภายในพ้ืนที่ และภายนอกพ้ืนที่ การสร้างความเป็นธรรมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
บนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของพ้ืนที่ ทั้งน้ี
เพ่ือนําไปสู่แนวทางในการสร้างความสุขที่แท้จริง ซึ่งการกระทําใดก็ตามที่ปฏิบัติบนพ้ืนฐานความเป็น
อิสระ ไร้พันธนาการทางอํานาจเข้าครอบงํา ส่งผลให้การกระทําน้ันสามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป่ียมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่ดีงาม มุ่งขจัดอุปสรรคที่เป็นขวากหนาม
ที่สําคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่ หากแต่แนวทางที่ว่าน้ีคงไม่ได้หมายความเพียงแค่แนวทางการกระจาย
อํานาจมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงการเพิ่มอํานาจให้ประชาชนซ่ึงเป็นผู้ได้รับ
ผลโดยตรงจากการพัฒนา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยมิต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ 
นับเป็นพลังที่สําคัญในการสรรสร้างสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ปราศนา (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สัมภาษณ์
, 12 พฤษภาคม 2558) 
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   จากคําพูดดังกล่าวจะเห็นได้ว่านอกจากสภาวการณ์เปลี่ยนที่ผลกระทบ
ให้ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองแล้ว สาเหตุที่สําคัญอีกประการหน่ึงคือโครงสร้างการ
ปกครองในรูปแบบที่ยังมีข้อจํากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ ที่เน้นคําสั่งจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นหลัก ทํา
ให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างล่าช้า  

 ตัวอย่างที่สําคัญของรูปแบบการจัดการตนเอง คือตัวอย่างจากกรณี
พ้ืนที่ศึกษาต่างประเทศ นับว่าเป็นตัวอย่างที่มีความเป็นรูปธรรมในการจัดการตนเองของพ้ืนที่ระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารภายในท้องถิ่น โดยมีหลักการบริหารที่มีความเป็น
อิสระ ทั้งน้ีเพ่ือสามารถกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
การจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล รวมท้ังจากประสบการณ์การ
ทํางาน ทําให้ทราบถึงข้อจํากัด อุปสรรคในการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการติดต่อประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกพ้ืนที่ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา เมื่อนําเอาประสบการณ์มาถอด
บทเรียนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทําให้มองเห็นถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา 
จึงนับได้ว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนต่อการจัดการโครงสร้างการบริหารงานของจังหวัด
เชียงใหม่ (ชํานาญ จันทร์เรือง, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2558) 
   จากคําพูดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวิธีการบริหารงานที่สนับสนุนความเป็น
อิสระให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีตัวอย่างให้เห็น
ชัดเจน ว่าการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบการจัดการตนเองไม่ใช่เร่ืองที่กล่าวกันในเชิงทฤษฎีอีกต่อไป 
จากข้อความข้างต้นถือเป็นเหตุผลที่สําคัญในการสนับสนุนการเกิดขึ้นของรูปแบบพ้ืนที่จัดการตนเอง 

แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง จึงเป็นแนวคิดที่เกิดข้ึนจากแนวคิดของ
กลุ่มประชากรหลายฝ่ายที่มาประกอบกัน ทั้งกลุ่มประชาชน กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาชน กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มนักการเมืองจากพรรคการเมือง ส่งผลให้กลุ่มภาค
ประชาชนจํานวนหนึ่งไม่กล้าเข้าร่วม เน่ืองจากเกรงว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ อีกทั้ง
การเคลื่อนไหวในครั้งน้ีเน้นเร่ืองของกระแสของการเมืองเป็นหลักที่มุ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
บริหารเป็นสําคัญ ทําให้กระแสการต่ืนตัวของภาคประชาชนยังไม่สร้างพลังที่มากพอในการขับเคลื่อน
ถึงแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้าง และเน่ืองจากการขับเคลื่อนที่ผ่านมา ไม่มีงบประมาณที่สนับสนุน
ในการจัดกิจกรรมมาก จึงต้องนําเสนอแนวคิดการจัดการตนเองผ่านเวทีต่างๆ โดยนําเสนอตาม
ประเด็นที่เก่ียวข้องเหล่าน้ัน (วรวิทย์ เจริญเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 
  การเกิดข้ึนของรูปแบบจังหวัดจัดการตนเองมาจากความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยตนเองแทนการกําหนดทิศทาง
จากภาครัฐส่วนกลาง ซึ่งอาจจะมีกลุ่มนักการเมืองระดับชาติเข้าร่วมสนับสนุนด้วย แต่นับว่าเป็น
ปรากฏการณ์การขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง 
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การเกิดขึ้นของเชียงใหม่จัดการตนเองมาจากการเคลื่อนไหวเพ่ือออก
พระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานคร โดยมีการระดมรายช่ือประชาชนในพ้ืนที่จํานวน 10,000 รายช่ือใน
การออกกฎหมาย นับว่าเป็นการสร้างกระแสท่ีเกิดขึ้นจากภาคประชาชนในการปฏิรูปสังคม ปฏิรูป
ประเทศไทย เพ่ือเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน แต่ในความเป็นจริงน้ัน คงไม่ใช่เรื่อง
ที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ต้องผ่านกระบวนการและข้ึนตอนที่มากมายหลาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาพอสมควร 
กระแสความต่ืนตัวดังกล่าวจึงลดหายลงไปตามกาลเวลา สะท้อนให้เห็นถึงความคงเส้นคงวาของการ
ระดมพลังภาคประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนกําหนดอนาคตของพื้นที่ โดยการย่ืนกฎหมาย เน่ือง
ด้วยข้อจํากัดทางด้านการตรวจสอบที่ต้องใช้เวลาที่ยาวนาน ทําให้กระแสการเรียกร้องเงียบหายไป ไม่
สามารถสร้างกระแสความต่ืนตัวของภาคประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากน้ีจังหวัดจัดการตนเอง ยังเปรียบเสมือนการสร้างเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน อันเก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึง
แนวทางที่มีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ แต่เน่ืองจากกระแสหลักในการขับเคล่ือนมุ่ง
ไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจทางการบริหารเป็นสําคัญที่มีความเช่ือมโยงกับกระแสของ
การเมืองเป็นหลัก ส่งผลทําให้ประเด็นการขับเคลื่อนในมิติอ่ืนๆ ไม่มีความชัดเจน จึงเป็นเหตุให้จํานวน
ผู้ เข้าร่วมมีจํานวนไม่มากเท่าที่ควร ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการยังไม่ เปิดพ้ืนที่ ใ ห้ประชาชนท่ี
นอกเหนือจากกลุ่มเครือข่าย ที่ไม่มีพลังทางสังคมมากพอในการขับเคลื่อน ปัจจัยเหล่าน้ีจึงอาจ
กลายเป็นข้อจํากัดที่สําคัญต่อความสําเร็จในการเคลื่อนไหว (เสาวลักษณ์ ชายทวีป, สัมภาษณ์, 27 
พฤษภาคม 2558) 
   กลุ่มนักวิชาการ มองว่าการจัดการตนเองเกิดข้ึนจากความล้มเหลวใน
การดําเนินงานทางนโยบายของหน่วยงานภาครัฐต่อการกําหนดนโยบายการพัฒนา ที่ไม่สามารถเท่า
ทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่เข้าใจปัญหาที่มีลักษณะตามบริบทของพ้ืนที่ อันเน่ืองมาจากการใช้
นโยบายชุดเดียว แต่ใช้แก้ปัญหาทุกพ้ืนที่ในสังคมไทย โดยลืมถึงประเด็นความหลากหลายทางสังคม 
ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาจึงมีไม่มาก การดําเนินนโยบายแบบเดิมต้ังอยู่บนฐานผลประโยชน์ที่
หน่วยงานภาครัฐจะได้รับเป็นสําคัญ โดยลืมนึกถึงความต้องการของประชาชน 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเกิดข้ึนของจังหวัดจัดการตนเองนั้น 
ได้รับการสนับสนุนจากกระแสของการปฏิรูปประเทศไทยภายหลังจากการรัฐประหาร ทําให้กลายเป็น
กระแสของสังคมในวงกว้างได้ในเวลาอันสั้น หากแต่การขับเคลื่อนของแนวคิดน้ีก็มีข้อจํากัดในการ
ขับเคลื่อนตามข้ันตอนของกฎหมาย ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา 
   กล่าวโดยสรุป การเกิดขึ้นของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองได้รับ
อิทธิพลมาจากการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเสมือนการย่อ
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โลกใบนี้ให้มีขนาดเล็กลง การปรับรูปแบบกลไกเพ่ือนําไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานจึงนับว่ามีความสําคัญย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

(1.2) การจัดการด้านโครงสร้างการบริหารจังหวัดและงบประมาณ 
 โครงสร้างการบริหารและงบประมาณถือเป็นกลไกท่ีสําคัญในการ

พัฒนาพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพได้ ทั้งน้ีเพ่ือการดําเนินงานอย่างคล่องตัว สามารถดําเนินการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  

 รูปแบบโครงสร้างการเมืองการปกครองของสังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือรูปแบบการแบ่งอํานาจภายใต้การดูแลของหน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงาน
ราชการภูมิภาค ที่ประกอบด้วยหน่วยของจังหวัด อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน และรูปแบบการกระจาย
อํานาจภายใต้การดูแลของหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง
โครงสร้างน้ีครอบคลุมชนบทอยู่ หากแต่ชนบทมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะทุนที่
หลั่งไหลเข้ามา แต่โครงสร้างในการบริหารท้องถิ่นยังเป็นในรูปแบบเดิมไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน ซึ่งโครงสร้างการบริหารท้องถิ่นน้ันยังไม่เอ้ืออํานวย กล่าวคือตัวแทนหน่วยงานของราชการใน
คราบของกํานันผู้ใหญ่บ้าน ที่จะรอฟังคําสั่งจากส่วนกลาง ไม่สามารถมีอํานาจเบ็ดเสร็จ แก้ปัญหาได้
ทันที่ รวมถึงโครงสร้างการบริหารแบบกระจายอํานาจ ในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่
สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง อาจมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน แต่ไร้บทบาทในการจัดการ
ทรัพยากรมาเพ่ือการบริหารจัดการภายในชนบทข้อเสนอคือการพยายามปรับโครงสร้างจากสอง
รูปแบบในข้างต้น กล่าวคือ การมองข้ามระบบการแบ่งอํานาจและการกระจายอํานาจจากภาครัฐ 
(ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

 “เปลี่ยนรูปแบบจากการทํางานจากแนวต้ังรับเป็นการทํางานเชิงรุก
แทน”  

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า รูปแบบการบริหารงานในแบบจังหวัดจัดการ
ตนเองนี้คือการให้ภาคประชาชนผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจต่อ
นโยบายการพัฒนาต่างๆ เพราะประชาชนเหล่าน้ันได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาโดยตรง อีก
ทั้งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็อาจเทียบไม่ได้กับผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นมลภาวะ
ทั้งหลายที่เกิดขึ้น ประชาชนในพ้ืนที่กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งสังคมไทย
ประกอบขึ้นด้วยความหลากหลาย แต่ละพ้ืนที่ย่อมมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป จังหวัดทาง
ภาคเหนือก็ไม่เหมือนจังหวัดทางภาคใต้ หรือแม้กระทั่งจังหวัดในภาคเหนือเองก็ยังมีความแตกต่างกัน 
ทุกจังหวัดมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ดังน้ันนโยบายการพัฒนาจึงควรมีความหลากหลาย ไม่ใช่มี
เพียงหน่ึงเดียว แล้วใช้ครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อเอกลักษณ์ในพ้ืนที่ รวมถึง
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สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งปัจจัยภายในพ้ืนที่ และปัจจัยภายนอกพ้ืนที่ ย่ิงในกระแสการ
พัฒนาของโลกในศตวรรษท่ี 21 แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเป็นไปในลักษณะของพลวัตรที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยม โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งผู้ที่รับรู้เรื่องราวเหล่าน้ันได้อย่างรวดเร็ว
คงหนีไม่พ้นประชาชนในพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกว่าจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนก็อาจจะไม่ทันการ
เสียแล้ว จึงควรสร้างพ้ืนที่เพ่ือเข้าสู่การเข้าถึงอํานาจในการปรับโครงสร้างการบริหารให้มีความสมดุล  

นอกจากน้ี ระบบการจัดการตนเองเป็นระบบที่เอ้ือต่อความเป็นอิสระ
ของประชาชนในการเข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถ่ิน เพราะระบบการจัดการตนเองมี
ความเกี่ยวข้องกับมิติของการกระจายอํานาจทางโครงสร้างการบริหารระบบที่เก่ียวข้องกับการ
กระจายงบประมาณ และระบบการกระจายทรัพยากรลงสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถกําหนดทิศทางการ
พัฒนาได้ด้วยตนเอง ย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้น โดยสามารถพัฒนาได้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากย่ิงขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในท้องถ่ิน เน่ืองจากในปัจจุบันภายใต้กระแสของระบบทุนนิยม ส่งผลให้มีการเข้าออกของทรัพยากร
ในการขับเคล่ือนทางด้านเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา (วรวิทย์ เจริญเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 
2558) 
 การพัฒนาชนบทในยุคปัจจุบัน จึงต้องให้ความสําคัญกับการเก้ือหนุน
จากหน่วยงานต่างๆ ภายในท้องถ่ิน เพ่ือตอบสนองต่อประชาชนให้มากข้ึน รวมถึงสังคมในเขตเมืองที่
ประกอบขึ้นด้วยความหลากหลายของประชากรท่ีแตกต่างกันมากขึ้นเร่ือยๆ ทั้งประชากรหลัก และ
ประชากรแฝงในรูปแบบของนักท่องเที่ยว ผู้มาทํางานภายในพ้ืนที่ รวมถึงนักศึกษาเป็นต้น ซึ่งบุคคล
เหล่าน้ีล้วนแล้วแต่มีฐานความคิด และความต้องการท่ีมากข้ึนตามลําดับ ในขณะท่ีหน่วยงานท้องถิ่น
จึงไม่สามารถตอบสนองเพ่ือสอดรับกับความต้องการ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที อีกทั้ง
ขั้นตอนในการดําเนินการน้ันมีความซับซ้อน 
    “ซึ่งกว่าที่หน่วยราชการจะเห็นปัญหา ปัญหาก็ทะลุแล้ว”  

 เน่ืองด้วยระบบข้ันตอนการดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ต้องส่งเร่ืองให้กับ
หน่วยงานส่วนกลาง จึงต้องใช้เวลาในการแก้ไขที่พอสมควร รวมถึงความซับซ้อนของระบบโครงสร้าง
การบริหารท่ีต้องรอฟังคําสั่งจากหน่วยงานระดับบน หน่วยงานในพื้นที่ไม่มีอํานาจที่มากพอที่จะ
จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทําให้อาจจะไม่ทันการกับความต้องการของประชาชน เพราะปัญหาที่
เกิดข้ึนน้ันต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที มิเช่นน้ันจะลุกลามจนสร้างผลกระทบให้กับพ้ืนที่
ข้างเคียง(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) 
   อีกทั้ง สังคมไทยต้องสร้างความเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการภายใน
พ้ืนที่มากข้ึน การที่รัฐสามารถทําให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ จะส่งผลทําให้ท้องถิ่นมีความเจริญเติบโต
มากข้ึน โดยความเป็นอิสระของท้องถิ่นน้ียังคงมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
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ส่วนกลาง จะทําให้ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนามากขึ้น เมื่อสิทธิของประชาชนท้ังในพ้ืนที่เขตเมือง
และเขตชนบทได้รับการตอบสนองและเกื้อหนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว จะส่งผลให้ลดทอนการ
พ่ึงพิงจากภาครัฐส่วนกลางลง การจัดการทรัพยากรถูกนํามาใช้ในพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น  

นอกจากน้ีรูปแบบการบริหารจัดการตนเองคือระบบการกระจาย
อํานาจลงสู่ท้องถ่ิน การกระจายความม่ังค่ังทางฐานรากรูปแบบหน่ึง แต่ที่ผ่านมาโครงสร้างการ
บริหารงานจะมีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นการกระจาย
อํานาจจึงกระจุกอยู่เพียงแค่คนกลุ่มเดียว อีกทั้งการแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดจากหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง ก็ไม่มีความเข้าใจในลักษณะบริบทของพ้ืนที่ อีกทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้เลยเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ทําให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า จึงก่อให้เกิดการชุมนุมเพ่ือ
กดดันทุกครั้ง ในเวลาที่ท้องถิ่นมีปัญหา (เสาวลักษณ์ ชายทวีป, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) 

อีกทั้งผลกระทบหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายต่างๆ เป็นสิ่งที่ภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ ต่อต้าน รวมถึงแสดงถึงความไม่ยุติธรรมต่อการพัฒนาเพราะภาครัฐนําแต่
ผลประโยชน์ไปส่วนผลกระทบตกอยู่กับประชาชนในพ้ืนที่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เกิดข้ึน
ภายในพ้ืนที่ก็ไปเสียภาษีที่ส่วนกลาง ท้องถิ่นไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ เลย ถึงแม้ว่าจะมีการจัดสรร
งบประมาณลงมา แต่เมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่คุ้มกัน ยกตัวอย่างเช่น  

“จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสูงที่สุด เพราะ
เป็นแหล่งของนิคมอุตสาหกรรม แต่ได้รับงบประมาณเพียงน้อยนิด เมื่อเทียบกับรายได้ที่ภาครัฐ
ส่วนกลางได้รับ” 

แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานท้องถ่ินยังถูกกํากับหน่วยงานระดับท้องถ่ิน
ยังมีข้อจํากัดในการกําหนดอํานาจและบทบาทที่จะจัดการควบคุมผลประโยชน์และผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับท้องถิ่นได้ ต้องคอยรับการจากระบบโครงสร้างการบริหารจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้กําหนด
นโยบายและงบประมาณขาดความเป็นอิสระในการกําหนดทิศทางได้ด้วยตนเอง 
   จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านโครงสร้างการบริหารจังหวัดและการ
จัดการงบประมาณ กลุ่มนักวิชาการมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

ชํานาญ จันทร์เรือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวถึงข้อเสนอคือการปรับโครงสร้างด้านภาษี โดย 

ภาษีทุกชนิดที่เก็บได้ในพ้ืนที่จะส่งคืนรัฐบาลส่วนกลางร้อยละ 30 
คงไว้ที่เชียงใหม่มหานครร้อยละ 70 โดยให้หน่วยงานสรรพากร 

สรรพสามิต ศุลกากร ที่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานสังกัดของจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้จัดเก็บ ซึ่ง
อัตราส่วนแบ่งภาษีน้ีมีกรณีตัวอย่างในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีนเป็นต้น (ชํานาญ 
จันทร์เรือง, สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2558) 
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ไพสิฐ พาณิชย์กุล อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ยังเสนอเพ่ิมเติมว่าท้องถิ่นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้หลายประการ ท้องถิ่นมี
ศักยภาพมากพอ ที่จะสามารถดําเนินการแก้ไขได้ทันที โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามีมามีส่วน
ร่วมในการกําหนดแนวทางนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือให้เท่าทันกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังสร้างความเป็นธรรมในการดําเนินกิจกรรมบนพ้ืนฐานการดําเนินชีวิตที่แตกต่าง
กันตามลักษณะบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งน้ีเพ่ือสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
รวมถึงประสิทธิผลที่ได้รับอย่างคุ้มค่า เป่ียมด้วยพลังในการสร้างสรรค์เพ่ือก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงาม การมุ่ง
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจน้ัน เพ่ือเพ่ิมอํานาจให้กับภาคประชาชนในการเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อ
การผลักดันผลักดันนโยบาย เพราะประชาชนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง นับเป็นพลังในการ
สร้างสรรค์สังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ปารถนา อีกทั้งปรับเปลี่ยนไปทันกับยุดสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

นอกจาก น้ีข้ อ เสนออรรถจัก ร์  สัตยา นุรั ก ษ์อาจาร ย์ภาค วิชา
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่า การสร้างระบบโครงสร้างการบริหารที่มาจากประชาชน
ถ่วงดุล โดยมีการสร้างพ้ืนทีให้กับประชาชนเพื่อถ่วงดุลอํานาจฝ่ายบริหาร ป้องกันการทุจริตในหน้าที่ 
ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งด้านการร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วม
ปฏิบัติงาน การร่วมตรวจสอบ และการร่วมประเมินผล โดยเปิดพ้ืนที่ให้กับความแตกต่างหลากหลาย
ทั้งทางด้านเช่ือชาติ ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการพัฒนา (อรรถจักร์ 
สัตยานุรักษ์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) 

หากแต่ข้อเสนอของวรวิทย์ เจริญเลิศอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นว่าควรที่จะมีระบบการกระจายอํานาจให้เก็บภาษีได้ด้วยตนเองและ
สามารถที่จะดูแลบริหารจัดการงบประมาณได้ด้วยตนเอง โดยงบประมาณมาจากการจัดเก็บภาษี
ภายในพ้ืนที่มีระบบการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงจากภาคประชาชน จะส่งผลให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ยอมเสียภาษีมากขึ้น เน่ืองจากภาษีถูกนํามาใช้ในท้องถิ่นมากข้ึน แต่ทั้งน้ีขนาดพ้ืนที่ของ
จังหวัดแต่ละพ้ืนที่มีขนาดแตกต่างกัน ทําให้ส่งผลความสามารถในการจัดเก็บภาษีไม่เท่ากัน ซึ่งมี
เก่ียวข้องโดยตรงกับงบประมาณการพัฒนา อาจส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล้ําระหว่างจังหวัดได้ 
โดยเฉพาะจังหวัดข้างเคียง จึงน่าจะมีการจัดการตนเองในรูปแบบของภูมิภาค เพ่ือสร้างกระบวนการ
ประสานงานระหว่างจังหวัดได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร รวมถึงการช่วยเหลือ
ทางด้านอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพ่ือลดปัญหาทางด้านความเหลื่อมล้ําที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต (วรวิทย์ เจริญ
เลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 

ในส่วนน้ี  กลุ่มนักวิชาการมองว่าการกระจายอํานาจจากหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนกลางที่ เน้นจุดมุ่งหมายด้านภารกิจหน้าที่ เป็นหลัก เพราะในปัจจุบันสังคมมีการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ันรูปแบบโครงสร้างบริหารในแบบเดิมที่เน้นสายการบังคับบัญชาจาก
หน่วยงานส่วนกลาง จึงอาจมีความไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ทั้งน้ีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบริหารน้ันต้องการที่จะสร้างกระบวนการดําเนินงานที่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้
อย่างกระชับมากข้ึน ทั้งเขตพ้ืนราบ และเขตพ้ืนที่สูง ถึงแม้ว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะมีอํานาจในการ
ดําเนินแก้ไขที่เพ่ิมมากขึ้น แต่พ้ืนที่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ผ่านการ
ประสานงาน เช่ือมโยงทางนโยบายสาธารณะ รวมถึงประเด็นทางด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป 

ในส่วนของการจัดการงบประมาณ กลุ่มนักวิชาการ มองว่ามีความ
สอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ทั้ง
ประชากรจริงในพ้ืนที่ และประชากรแฝง โดยเฉพาะอย่างย่ิงภารกิจด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
เพ่ิมปริมาณขึ้นทุกปี การจัดสรรงบประมาณจึงควรมีความสัมพันธ์กับภารกิจ รวมถึงรายรับและ
รายจ่ายที่เกิดข้ึนจริง หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางทําหน้าที่เพียงคอยดูแลกํากับทิศทางของการปฏิบัติ
งานามนโยบาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากข้ึน อันเป็นแนวทางในการลดความเหลื่อม
ล้ํา  

กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอการจัดการโครงสร้างการบริหารและการจัดการ
งบประมาณมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างศักยภาพภายในพ้ืนที่เพ่ือกําหนดบทบาทและอํานาจในการ
จัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกําหนดแนวทางในการพัฒนาได้ด้วยคนในท้องถิ่นเอง ส่วนการ
จัดการงบประมาณ เปรียบเสมือนการจัดสัดส่วนทรัพยากรให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จนนําไปสู่การสร้างประสิทธิภาพทางด้านทรัพยากรในกระบวนการแก้ไข
ปัญหา และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อประชากรภายในพ้ืนที่ อันเป็นเป้าหมายสําคัญในการดําเนิน
นโยบายการพัฒนา 
   (1.3) การจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถ
ของประชาชนในพ้ืนที่ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจากเขตตัวเมือง โดยเฉพาะระบบทางวัฒนธรรม
ที่เป็นปัจจัยในการหล่อหลอมประชาชนเข้าด้วยกัน ภายใต้ระบบความเช่ือตามประเพณี ส่งผลให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 จากสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสังคมชนบท ไม่สามารถรอ
คอยองค์กรภาครัฐที่จะเข้ามาดําเนินการแก้ไขแก้ปัญหาได้ทัน จึงส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มต่างๆ 
ภายในชุมชนที่เรียกว่า  

 “สิทธิการป้องกันตนเอง” 
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 น่ีคือแนวทางในการดูแล ปกป้อง รวมท้ังนําทรัพยากรภายในท้องถิ่น
ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่สูงสุด ทั้งต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
ทางด้านทรัพยากรบุคคล ต้นทุนทางด้านภูมิปัญญา เป็นต้น เพราะแต่ละพ้ืนที่ย่อมมีบริบททางสังคมท่ี
แตกต่างกัน การแก้ไขปัญหาภายใต้ทุนทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในท้องถ่ิน จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ การ
เปิดโอกาสทางพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนเข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง โดย 

 “เปลี่ยนรูปแบบจากการทํางานจากแนวต้ังรับเป็นการทํางานเชิงรุก
แทน ซึ่งหลายเรื่องเป็นเร่ืองที่ทําเองได้เลย ไม่ต้องรองภาครัฐ เพราะรอไม่ไหว รอแล้วท้องถ่ินจะไม่
พัฒนา” 

จากประโยค ดั งกล่ าวสะท้ อนใ ห้ เ ห็น ว่ า  ชุมชนแ ต่ละ พ้ืนที่ มี
ความสามารถ มีทักษะในการจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นอยู่แล้ว การสร้างพ้ืนที่เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดถึงทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่นับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่มี
ความสําคัญ เพราะแนวทางการพัฒนาดังกล่าวสร้างกระบวนการทํางานที่เกิดจากความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ ของชุมชน อันจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนอีกด้วย (ไพสิฐ พาณิชย์
กุล, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางการเมืองยังเป็นปัจจัยที่สําคัญของการ
นําเสนอแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนเกิดการ
แบ่งกลุ่ม แบ่งฝ่ายทางความคิดอย่างชัดเจน ส่งผลให้กระบวนการทํางานแบบเช่ือมประสานระหว่าง
ภาคประชาชนมีอุปสรรคมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมภาคเมืองและสังคมภาคชนบท  

“ความขัดแย้งเหลืองแดงที่เกิดข้ึน ด้านหน่ึงคือความอยุติธรรมใน
สังคมไทย”  

สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนการจากการผูกขาด
อํานาจโครงสร้างการบริหารจากระดับบน ทําให้เกิดการแบ่งฝักฝ่ายตามพ้ืนฐานทางด้านภูมิหลัง
ทางด้านสังคม ภูมิหลังทางด้านวัฒนธรรม ภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ และภูมิหลังทางด้านการศึกษา 
ตลอดจนทัศนะทางด้านการเมือง ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นจุดเร่ิมต้น
สําคัญในการพูดคุยเพ่ือร่วมกันค้นหาทางออก โดยละทิ้งความเชื่อส่วนตัวทางด้านการเมืองออกไป
ก่อน ให้ความสนใจกับความสําคัญของพ้ืนที่แทน (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 
2558) 

 นอกจากนี้โครงสร้างการบริหารท่ีผ่านมาเน้นการตัดสินใจเพียงฝ่าย
เดียว ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางนโยบายการพัฒนา การ
แสดงออกของประชาชนจึงเป็นไปในรูปแบบของการประท้วงเพ่ือแสดงถึงความไม่พึงพอใจต่อนโยบาย
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การพัฒนาดังกล่าว อีกทั้งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนชาวบ้านก็ไม่มีส่วนร่วมในกับรับผลประโยชน์เหล่าน้ัน 
(วรวิทย์ เจริญเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 

 นอกจากน้ียังมีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่าแนวคิดการจัดต้ังสภาพลเมืองเป็น
แนวคิดที่ดี เพ่ือหนุนเสริมการทํางานในการพัฒนาพื้นที่ ถ้าแนวคิดน้ีสามารถนํามาปฏิบัติได้จริง จะ
ส่งผลให้กลุ่มคนช้ันกลางซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณเขตเมืองที่มีอิทธิพลเข้ามามีอํานาจบทบาทในส่วนน้ีได้ 
อาจทําให้เป็นวิธีการผูกขาดอํานาจในทางการเมือง กลุ่มประชาชนผู้ที่อยู่ห่างไกลก็จะไม่สามารถเข้า
มามีบทบาทได้ เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านพ้ืนที่ และการเดินทาง (นงเยาว์ เนาวรัตน์, สัมภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2558) 
     จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่ม
นักวิชาการมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

 ไพสิฐ พาณิชย์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เสนอว่าควรให้อํานาจให้แก่ท้องถิ่น ในการออกแบบสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาแต่ละท้องถิ่น เพราะมีกิจกรรมหลายอย่างที่ชุมชนสามารถจัดการด้วย
ตนเองได้เลย ในรูปแบบของการรวมกลุ่มกันเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นต้น เพ่ือจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ภายในชุมชน โดยไม่ต้องรอนโยบายการส่ังการจากหน่วยงานราชการ ซึ่งกระบวนการแก้ปัญหา
ภายในชุมชนจะเป็นในรูปแบบของการรวมกลุ่ม นอกเหนือจากการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันป้องกันแก้ไข
ปัญหาแล้ว ยังมีการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สัมภาษณ์, 
12 พฤษภาคม 2558) 
   จากข้อมูลข้างต้นพบว่ารูปแบบการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นลักษณะ
โครงสร้างการรวมกลุ่มแบบหลวมที่เน้นความสนใจเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในชุมชน นับเป็น
จุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มแบบสภาภาคประชาชนหรือสภาพลเมืองที่เน้นสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาให้กับพ้ืนที่ของตน 

อร ร ถ จั ก ร์  สั ต ย า นุ รั ก ษ์  อ า จ า ร ย์ ภ า ค วิ ช าป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอว่าการลดการพ่ึงพิงอํานาจนโยบายจากภาครัฐ และปล่อยให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย เพราะแนวคิดการจัดการตนเองถือเป็นสัญญาณท่ี
บ่งบอกถึงการพ่ึงพิงนโยบายจากจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางจะน้อยลง หน่วยงานท้องถิ่นจะเข้ามา
มีบทบาทในการกําหนดนโยบายมากข้ึน ประชาชนภายในพ้ืนที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการกําหนด
นโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ ประชาชนจะเกิดกะบวนการเรียนรู้มากข้ึน รวมทั้งมีบทบาท
มากข้ึนตามลําดับ เพราะสามารถดําเนินการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพราะสามารถ
ควบคุมระดับของปัญหาไม่ให้เกิดการบานปลายไปสู่พ้ืนที่ข้างเคียงอีกด้วย เพราะเมื่อการจัดการ
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ทรัพยากรถูกนํามาใช้ในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น จะส่งผลกระตุ้นให้กระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนภายในพ้ืนที่มากข้ึน ทั้งน้ีเพราะสังคม  

“ต้องการคําตอบ ต้องการการเกื้อหนุน หรือต้องการการอํานวยความ
สะดวกจากหน่วยงานท้องถิ่น”  

สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาที่เน้นความต้องการของคนภายใน
พ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งหน่วยงานภาครัฐภายนอกมีหน้าที่ในการสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ ที่ปรึกษา
เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้จริง (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, สัมภาษณ์, 21 
พฤษภาคม 2558) 

 นอกจากน้ีข้อเสนอของวรวิทย์ เจริญเลิศอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังมีการสนับสนุนเพ่ิมเติมว่าควรมีการจัดต้ังสภาประชาชนเพ่ือหนุนเสริมการ
ทํางานเพ่ือกําหนดทิศทางของการพัฒนาท้องถ่ิน ทั้งในกระบวนการแสดงความคิดเห็น กระบวนการ
ปรึกษา กระบวนการตรวจสอบโครงการต่างๆ  อีกทั้งควรจะมีการเปิดเวทีให้ประชาชนได้สะท้อนถึง
แนวคิดในเร่ืองนโยบายการพัฒนาไปยังนักการเมืองท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายที่
สอดคล้องต่อไป โดยการทําหน้าที่ของสภาประชาชนน้ันควรมีการกําหนดหน้าที่ให้ชัดเจนและไม่ควรมี
อํานาจหน้าที่มากเกินไป มิเช่นน้ันกลุ่มของสภาประชาชนก็อาจจะกลายเป็นกลุ่มพรรคการเมืองที่
แสวงหาซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดปะโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินแต่อย่างใด (วรวิทย์ เจริญเลิศ, 
สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 

นงเยาว์ เนาวรัตน์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยัง
กล่าวเสริมว่า ควรให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางมีการกระจายทรัพยากรลงมาสู่หน่วยงานหน่วยงาน
ท้องถิ่นในสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าเดิม แล้วให้จังหวัดสามารถมีอํานาจในการบริหารจัดการได้อย่างอิสระ 
อีกทั้งมีการย่อส่วนของหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรมให้มีขนาดเล็กลงมาสังกัดภายในจังหวัด พร้อม
ทั้งให้อํานาจภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีอํานาจและบทบาทในการบริหารจัดการนโยบายภายใน
ท้องถ่ิน อีกทั้งเสนอให้มีการจัดต้ังสภาพลเมืองที่มีสัดส่วนคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ 
ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมสูงมาก และจัดต้ังสภาพลเมืองกลุ่มชาติพันธ์ เพ่ือสร้างพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วมกําหนด
นโยบายการพัฒนาจากข้อเสนอแนะนี้สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผ่านการกระจายบทบาท หน้าที่ และทรัพยากรเพ่ือความรวดเร็วในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่ (นงเยาว์ เนาวรัตน์, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 

ในประเด็นน้ี กลุ่มนักวิชาการมอ ง ว่ า ก า ร จั ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการแก้ไขปัญหา ภายใต้ทักษะท่ีมีอยู่ ซึ่งถือ
ว่าเป็นเคร่ืองมือในการสร้างกลไกสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีความคล่องตัว โดยข้ามผ่านการจัดการ
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ของภาครัฐ ดังน้ันลักษณะการเช่ือมประสานระหว่างจังหวัด และรูปแบบของการรวมกลุ่มสภา
ประชาชน จึงถือเป็นแนวทางที่สําคัญในการสร้าพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทและอํานาจใน
การร่วมกําหนดทิศทางนโยบายเพ่ือพัฒนาพื้นที่ที่ตอบสนองตรงกับความต้องการ นอกจากน้ียังเป็น
การเช่ือมประสานกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างฝ่ายคณะผู้บริหารและฝ่ายประชาชนผ่านกลไกที่
เรียกว่า  

“ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ”  
ทั้ง น้ี เ พ่ือเป็นแนวทางในการลดระดับความขัดแย้งอันเกิดจาก

กระบวนการพัฒนาในช่วงอดีตที่ผ่านมา โดยรูปแบบใหม่ที่เกิดข้ึนจะต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นอิสระ 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทําหน้าที่เป็นเพียงพ่ีเลี้ยงคอยกํากับดูแล สนับสนุนเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ดําเนินงาน 

กล่าวโดยสรุป กระบวนการมีส่วนร่วมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถูกจํากัดสิทธ์ิ
เพียงแค่การหย่อนบัตรเลือกต้ังเพ่ือลงคะแนนเสียงเพียงเท่าน้ัน ขาดการให้ความสําคัญต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านอ่ืนๆ แนวคิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมคือการสร้างพ้ืนที่เพ่ือเข้า
มากําหนดทิศทางของการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะความพิเศษของชุมชน เพราะอํานาจเป็น
ของประชาชนที่มีสิทธ์ิมากกว่าการเลือกต้ัง เปรียบเสมือนการเปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนเข้ามา
บทบาทในการกําหนดทิศทางวางแผนการพัฒนาในรูปแบบการจัดต้ังสภาพลเมือง เพ่ือเป็น
กระบอกเสียงให้กับภาคประชาชน 
   (1.4) การจัดการด้านการศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษา เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสนใจ 
ที่ผ่านมาเป็นระบบการจัดการแต่เพียงฝ่ายเดียว น่ันคือกระทรวงศึกษาธิการ  การสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมทางการศึกษาที่เปิดโอกาสพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายมามีส่วนในการกําหนดทิศทาง จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิง ต่อการจัดระบบการศึกษา ที่เกิดข้ึน มีรายละเอียด ดังน้ี 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาต้องสร้างความเป็นธรรม การโดยการเปิด
พ้ืนที่เพ่ือให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางของการศึกษาในอนาคตข้างหน้า 
เพราะประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรง เพ่ือนํามาเป็นแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการและสถานการณ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงผู้เรียนเป็น
สําคัญ การสร้างกลไกเพ่ือนําไปสู่การสืบทอดลักษณะวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้กับรุ่นต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือการ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน นอกจากน้ียังต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ในแนวระนาบของชุมชนอีกด้วย เพราะ
นอกจากการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับลักษณะทางขาติพันธ์ุแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจระดับชุมชนอีกด้วย 
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 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการศึกษา กลุ่มนักวิชาการมี
ข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

นงเยาว์ เนาวรัตน์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสนอว่าการปรับลักษณะให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นมากขึ้น เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีความ
หลากหลายที่สูง ดังน้ันครูผู้สอนจึงจําเป็นต้องมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง  โดยเฉพาะอย่างภาษาท้องที่  
 “เราอยากได้ครูที่มีประสบการณ์ อยู่บนดอย เรากําหนดไม่ได้ เรา
อยากได้ครูที่พูดภาษาแม่ได้ เราก็กําหนดไม่ได้”  

 จากคําพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณสมบัติที่พิเศษที่สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ เพราะพ้ืนที่แต่ละแห่งน้ันมีความเฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกัน ถ้าหากหน่วยงานท้องถิ่น
สามารถกําหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงได้ จะทําให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนให้ดีย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ี ครูที่พูดภาษาท้องถิ่นได้ ยังทําหน้าที่เป็นหน่วยประสางานให้กับชุมชนได้ (นงเยาว์ 
เนาวรัตน์, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 

   อีกทั้งแนวทางการศึกษานอกระบบ ที่นอกจากเหนือจากตามหลักสูตร
ของการศึกษากระแสหลักที่เน้นเรื่องความรู้ตามตําราแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการสนับสนุน
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถ่ิน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมคนเชียงใหม่คือ
วัฒนธรรมล้านนา การสืบสานเพ่ืออนุรักษ์ให้คงอยู่จึงนับว่ามีความสําคัญ การศึกษาประเภทน้ีเปิด
กว้างให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ โดยไม่จํากัดเพศและวัย อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
นอกจากน้ีแล้ว ยังมีแนวความคิดในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ประจําตําบลต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เว้น
วันหยุดราชการ นอกจากนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในระบบการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไปก็นับว่ามี
ความสําคัญเช่นเดียวกัน การส่งเสริมให้บุคคลทุกวัยได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็น 
โดยเฉพาะทางด้านข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นอกจากข้อมูลข่าวสารแล้ว ตําราที่เก่ียวข้องกับสาระ
ความรู้ตามสาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตก็มีความจําเป็น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ทรัพยากรทางปัญญา นอกเหนือจากการรับข้อมูลทางด้านสื่อโรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต โดยใช้
สถานที่ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งต้ังอยู่ในแหล่งชุมชนสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้าน มีการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้จากในพ้ืนที่จากชาวบ้านโดยตรง ซึ่งประกอบด้วยชุมชน วัด และหน่วยงาน
ท้องถิ่น ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน 

 นอกจากน้ีนักเรียน นักศึกษาผู้ซึ่งอยู่ในระบบของการศึกษาแล้ว 
ประชาชนทั่วไปก็ถือมีความสําคัญเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งในรูปแบบของข่าวสารความเคล่ือนไหวในสังคม 
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และหนังสือตําราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการ
รับชมผ่านสื่อสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต กระบวนการศึกษาตามอัธยาศัย เปรียบเสมือนการ
เปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม  

สําหรับแนวคิดการจัดการศึกษา กลุ่มนักวิชาการ มองว่าการจัดด้าน
การศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสร้างพ้ืนที่ เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนใน
การกําหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาผ่านการทํางานในรูปแบบเครือข่าย เพ่ือปรับปรุงจุดบกพร่อง 
รวมถึงพัฒนาคุณภาพคุณภาพให้สอดคล้องกับลักษณะที่พึงประสงค์ของพ้ืนที่ พร้อมทั้งน้ียังเป็นกลไก
ในการเช่ือมความสัมพันธ์ในแนวระนาบของชุมชนอีกด้วย นอกจากน้ี การจัดการศึกษายังมีส่วนเช่ือม
ประสานภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เพราะถือว่าผู้เรียนนับเป็นทรัพยากรที่สําคัญ
ในการท่ีจะเป็นกลไกในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับพ้ืนที่ต่อไป (นงเยาว์ เนาวรัตน์, สัมภาษณ์, 
26 พฤษภาคม 2558) 

   กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นประเด็นที่ประชาชนทุก
กลุ่ม ทุกฝ่ายต้องเข้ามามีบทบาทรับผิดชอบต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึง เพราะผลผลิตทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาสังคมต่อไป ระบบการศึกษาต้องการ
สร้างความทัดเทียมทางด้านการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการในสังคมระดับประเทศและสังคมระดับจังหวัด
ต่อไป 
   (1.5) ข้อเสนอด้านการจัดการภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน 

จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จะมีการวางแผนเพ่ือพร้อมรับกับ
ปัญหานั้นอย่างไร เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืนตามเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างแท้จริง ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังน้ี 

มิติทางด้านแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ กลับไม่ค่อยได้มีการพูดถึงมาก
แต่อย่างใด โดยกลุ่มแรงงานในเชียงใหม่ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท กล่าวคือ กลุ่มแรงงานในระบบ 
กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่มีสหภาพ
แรงงานอยู่ 1 แห่ง ได้แก่สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าน้ันก็คือ
จํานวนแรงงานอกระบบที่ทะลักเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เพ่ิมข้ึนทุกปีกล่าวคือในปี 2558 (ข้อมูล
เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม) มีจํานวนแรงงานต่างด้าวในข้อมูลของสํานักงานจัดหางานเชียงใหม่ 
โดยมีจํานวนแรงงานพม่า 27,936 คน จํานวนแรงงานลาว 334 และจํานวนแรงงานกัมพูชา 904 คน
สถานการณ์การล้นทะลักของแรงงานข้ามชาติกําลังจะกลายเป็นปัญหาของเชียงใหม่ เน่ืองจากต้อง
ตอบสนองต่อแรงงานภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมระดับใหญ่เพียงอย่างเดียว 
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อุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนก็เช่นเดียวกัน (เสาวลักษณ์ ชายทวีป, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 
2558) 
   อีกทั้งประเด็นเรื่องแรงงานเป็นประเด็นปัญหาที่ไม่ค่อยได้รับความ
สนใจจากสังคม เน่ืองจากกลุ่มแรงงานภาคอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ไม่มีอํานาจทางสังคมดังเช่นกลุ่ม
อ่ืนๆ แต่กลุ่มแรงงานถือเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรม อีก
ทั้งในปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมกระจายไปอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ในสังคมไทย แต่ทว่าการจัดการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหานั้นต้องผ่านจากกรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์กลางของอํานาจการบริหาร  

“การจัดการจากกรุงเทพโดยตรงก็อาจจะลําบาก” 
เน่ืองด้วยอุปสรรคทางด้านระยะเวลา  ขั้นตอนการดําเนินงานที่อาจมี

ความซับซ้อน ทําให้ภาคอุตสาหกรรมไม่อาจที่จะรอคอยความช่วยเหลือได้  เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น
อาจจะลุกลาม ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (วรวิทย์ เจริญเลิศ, สัมภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2558) 

นอกจากน้ีระบบการศึกษาในปัจจุบันมุ่งผลิตบุคคลากรเพ่ือเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ลืมระบบอุตสาหกรรมในระดับล่าง ซึ่งในสภาพความเป็นจริง ระบบสังคม
น้ันมีความรู้ความสามารถมากมายที่นําไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในระดับพ้ืนราบ และระดับที่สูง แต่
ระบบการศึกษานั้น มุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียว 

“อาชีวะศึกษา มุ่งสู่อุตสาหกรรมอย่างเดียว เกษตรไปรับจ้างซีพีอย่าง
เดียว ทําให้ตัวเองไม่เป็น เพราะเรียนเร่ือง scale ขนาดใหญ่ การมีส่วนร่วมตรงนี้ ร่วมใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยู่ เพ่ือมาตอบสนองต่อโจทย์ของชุมชนมากขึ้น” 

จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งในระดับบนและระดับล่างไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างสังคมทั้งใน
ระดับบนและดับล่างไปพร้อมกัน (นงเยาว์ เนาวรัตน์, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 

จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านแรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มนักวิชาการมี
ข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 
   เสาวลักษณ์ ชายทวีปอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เสนอว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการดูแลแรงงานข้ามชาติเหล่าน้ี เพราะเป็น
หน่วยงานท่ีใกล้ชิดมากที่สุดกับวิถีของคนท้องถิ่น ทําให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถเข้า
ไปดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  

   อีกทั้งการสนับสนุนเศรษฐกิจระบบฐานรากนับว่ามีความสําคัญ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนในระยะยาวให้กับพ้ืนที่ยกตัวอย่างเช่นกันการวิสาหกิจภายในชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันซึ่งอาจเรียกว่า 
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   “ผู้ประกอบการทางสังคม” 
 เพราะเป็นการพัฒนาท่ีรวมเอามิติทั้งภาคเศรษฐกิจและมิติทางด้าน

สังคมนับว่าเป็นกลไกในการกระจายความม่ังค่ังไปสู่บุคคลทุกกลุ่มอาชีพภายในชุมชน เพราะแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่นน้ันมีลักษณะอาชีพ และทุนทางทรัพยากรที่แตกต่างกัน การจัดการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจโดยภาครัฐ อาจไม่ทําให้ฐานของเศรษฐกิจในระดับชุมชนเติบโตในระยะยาว (เสาวลักษณ์ 
ชายทวีป, สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2558) 

อีกทั้งควรเสนอให้หน่วยงานระดับจังหวัดมีอํานาจในการกํากับควบคุม
ทิศทางของภาคนิคมอุตสาหกรรม ปรับเปล่ียนโครงสร้างของพระราชบัญญัติที่ควบคุมนิคม
อุตสาหกรรมให้ขึ้นตรงต่อจังหวัดที่สังกัด เพ่ือให้หน่วยงานภายในจังหวัดน้ันรับผิดชอบ และสามารถ
ควบคุมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งควรสร้างกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคอุตสาหกรรมภายในพ้ืนที่ต่อไป 
เพราะว่าแรงงานในปัจจุบันมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ ทั้งกลุ่มแรงงานภายในประเทศ และกลุ่ม
แรงงานภายนอกประเทศ จึงควรมีหน่วยงานที่มีความรู้ ความเข้าใจมาดําเนินการแก้ไขปัญหา 

นอกจากน้ีข้อเสนอของนงเยาว์ เนาวรัตน์อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเสนอว่าให้องค์กรทุกภาคส่วนภายในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องมามีส่วนกําหนด
แนวทางในการให้ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมในระดับชุมชนมากขึ้น นอกเหนือจากส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพ่ือร่วมใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างหมุนเวียนชุมชนให้มีประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับบนและระดับล่าง เพ่ือการปรับตัวตามสถานการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริง
(นงเยาว์ เนาวรัตน์, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 
   (1.6) ข้อเสนอด้านการจัดการท่องเที่ยว 

จุดเด่นของเชียงใหม่คือการท่องเที่ยว ทําให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันการสร้างนโยบายความหลากหลายในการท่องเที่ยว จึงเป็นอีก
หน่ึงแนวทางในการพัฒนาระบบท่องเท่ียวเชียงใหม่ได้ และสามารถป้องกันแก้ไข และหามาตรการ
รองรับปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเพราะกระแสสังคมในปัจจุบันต้องยอมรับว่าอยู่ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การรักษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นสิ่งสําคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ 
(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) 
 จังหวัดเชียงใหม่มีจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีจํานวน
นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีอย่างไม่ขาดสาย จึงควรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยดํารงรักษา
ถึงอัตลักษณ์ความแตกต่างเพ่ือเป็นพลังในการดึงดูดนักท่องเทียวซึ่งรสนิยมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติน้ันเน้นที่  
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 “ต้องการความแตกต่าง ต้องการแสวงหา สิ่งที่สัมผัสได้ในวิถีชีวิตของ
คน”  

 เพราะหากมีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้อง จะส่งผลกระทบต่อจํานวน
นักท่องเที่ยวในอนาคตอย่างแน่นอน อีกทั้งแนวทางการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการควบคุมระบบ
สถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ เพราะเป็นแหล่งที่มีจํานวนนักท่อง
เทียวภายในเขตเมืองเชียงใหม่เป็นจํานวนมาก (วรวิทย์ เจริญเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 

จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม
นักวิชาการมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

อ ร ร ถ จั ก ร์  สั ต ย า นุ รั ก ษ์  อ า จ า ร ย์ ภ า ค วิ ช าป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอว่า ควรให้มีการเพ่ิมอํานาจให้กับหน่วยงานท้องถ่ิน เพราะอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวถือเป็นจุดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและหลากหลาย 
หากแต่หน่วยงานภายในท้องถิ่นไม่สามารถมีอํานาจในการควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้น รอคอยความหวังให้
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ซึ่งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาแก้ไข 
หน่วยงานเหล่าน้ีก็ไม่มีความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างรอบด้าน ถ้าหน่วยงานท้องถ่ินมี
อํานาจในการบริหารจัดการก็จะสามารถควบคุมปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้ามาแก้ปัญหาได้
อย่างทันท่วงที โดยจัดการแก้ไขปัญหาต้ังแต่แรก รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพระบบการท่องเท่ียวใน
พ้ืนที่ให้ตอบสนองการท่องเท่ียวอย่างตลอดทุกฤดูกาล ทุกเดือน สร้างความหลากหลายในการ
ท่องเที่ยวเพ่ือจัดการผลประโยชน์ควบคุมผกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพราะปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่า  

“การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่เละ เพราะด้านหน่ึงคือท้องถิ่นไม่มีอํานาจ 
ททท.เองก็มองไม่เห็น รัฐที่เจริญแล้ว เขามอบอํานาจให้ท้องถิ่น ยกเว้นเกาหลีเหนือ”  

อีกทั้งมีการปรับให้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ผลประโยชน์ตกอยู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2558) 
 วรวิทย์ เจริญเลิศอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยัง
กล่าวเสริมถึงข้อเสนอว่า เพ่ือดํารงถึงคุณค่าของระบบวัฒนธรรม อันเป็นจุดขายของจังหวัด ก็จะส่งผล
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว เราจะมีวิธี 
   “รักษาพ้ืนที่อย่างไร ให้ชีวิตเป็นของคนท้องถิ่น” 

 มิเช่นน้ันนักท่องเที่ยวจะไปแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวที่อ่ืน  อีกทั้งใน
ปัจจุบันประเทศข้างเคียงก็มีการเปิดแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญ 
เพราะการพัฒนาที่เน้นถึงความเป็นสากล โดยที่ทุกอย่างเหมือนกันหมด ย่อมส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาว เพราะเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่คือวัฒนธรรม 
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อาจส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้า
จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นเชียงใหม่ โดยเฉพาะ
ทางด้านวัฒนธรรมล้านนาให้โดดเด่นมีคุณค่า รายได้จากมูลค่าการท่องเที่ยวจะลดลงตามลําดับ 
เพราะรสนิยมนักท่องเท่ียวช่ืนชอบสถานที่ท่องเท่ียวที่มีความเฉพาะ มีความแตกต่างที่สัมผัสได้ ย่ิงใน
ปัจจุบันด้วยแล้วสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งได้มีการพัฒนาเอกลักษณ์ขึ้นเรื่อย ทั้งพ้ืนที่ในประเทศและ
พ้ืนที่ต่างประเทศ (วรวิทย์ เจริญเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558) 
  สําหรับแนวคิดการจัดการด้านนี้ กลุ่มนักวิชาการมองว่าการเพ่ิมอํานาจ
ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในการควบคุมดูแลนโยบายอุตสาหกรรมทุกประเภททั้งทางด้านการคุ้มครอง 
การดูแลรักษา และการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น เพ่ือพร้อมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น เพราะการจัดการด้านอุตสาหกรรมสร้างระบบเงินทุนหมุนเวียนภายในพ้ืนที่ตลอดเวลา 
ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลประโยชน์ ถ้าหากว่าไม่มีระบบในการควบคุมดูแลแล้ว อาจจะส่งผล
ในด้านลบต่อธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในพ้ืนที่จังหวัดได้ ควรมอบอํานาจให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแล
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น รวมทั้งมีสามารถแก้ไขปัญหาเหล่าน้ันได้อย่างทันท่วงที โดย
เน้นพ้ืนที่เชิงปฏิบัติการ เพราะพ้ืนที่อุตสาหกรรมแต่ละประเภทน้ัน ต้องอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม 
ดังน้ันหน่วยงานจําเป็นต้องมีอํานาจในการควบคุมดูแล หากเกิดผลกระทบกับชุมชนสามารถที่จะ
ดําเนินการแก้ไขได้ทันที พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในระบบการจัดการอุตสาหกรรม 
ต่อการจัดการปัญหา ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และท้องถิ่น เพ่ือสร้างผลดีต่อประชาชนได้ในระยะยาวอีกทั้ง
อุตสาหกรรมแต่ละประเภทน้ันมีลักษณะที่เฉพาะ ผู้ดําเนินการต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็น
เหล่าน้ัน เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมข้ึนต่อไปในอนาคต แต่ทั้งน้ีต้องมีระบบหรือมาตรากรในการ
ควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
   กล่าวโดยสรุป ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม นับเป็นเคร่ืองมือที่มีความสําคัญ
ต่อการสร้างรายได้ อันจะนําไปสู่การสร้างความเจริญเติบให้กับพ้ืนที่ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ 
การสร้างกลไกที่นําไปสู่แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดภายนอก นับเป็นแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน นอกจากน้ียังต้องการท่ีจะสร้างความย่ังยืนในการ
พัฒนาต่อต้นทุนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการรักษาต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ต้นทุนทางด้านการผลิตที่มีความเก่ียวข้องกับทรัพยากรด้านแรงงาน ปัจจัยเหล่าน้ีนับว่าเป็นต้นทุนที่
สําคัญในการเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ 
   จากข้อเสนอในช้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อเสนอทั้งหมดต้องการที่จะรักษา
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ให้คงอยู่ต่อไป ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ดังน้ันจึงต้องมีการ
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวทางการพัฒนามีความสอดคล้องตามยุคสมัย พร้อมกับ
สอดรับกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
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(2.) กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถ่ิน 
กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่นประกอบด้วยบุคคล 3 ท่านดังน้ี 
ทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
ไพรัฐ ใหม่ชมพูไพรัฐ ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งแต่ละท่านต่างสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัด

จัดการตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ทุนทางสังคม และทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในกลุ่ม ผู้นําทั้ง 3 น้ีต่างมีแนวคิดที่
สนับสนุนการกระจายอํานาจ อันจะนําไปสู่แนวทางในการสร้างความคล่องตัวในการบริหาร เพ่ือ
สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกภายในชุมชนได้ต่อไป  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(2.1) การให้ความหมายหรือเหตุผลของการเกิดแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเอง 

 แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองคือลักษณะการของการจัดการชุมชนในอีก
รูปแบบหน่ึงให้สามารถมีบทบาทอํานาจหน้าที่ในกระบวนการแก้ปัญหาภายในท้องถิ่นได้ทันที 
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลางไม่ต้องเข้ามามีดําเนินการแก้ไขปัญหา เพราะว่ากระบวนการแก้ไขปัญหา
จากภาครัฐน้ันใช้เวลานาน มีความล่าช้า เน่ืองจากข้ันตอนความซับซ้อนรวมท้ังแก้ไขปัญหาในรูปแบบ
ที่ไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ควรจะให้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจ 
(กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2558) 
 จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการที่ภาครัฐส่วนกลางมีบทบาทเข้าไปจัดการ
ควบคุมท้องถิ่นน้ัน มีข้อจํากัดทางด้านการดําเนินการหลายประการ ส่งผลทําให้ปัญหาหลายอย่าง
ไม่ได้รับการแก้ไข ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการกระจายอํานาจสู่หน่วยงานท้องถ่ิน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับ
ปัญหาที่มีมากขึ้นทุกวัน อีกทั้งปัญหาท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันที เน่ืองจากโครงสร้างการ
บริหารงานของหน่วยงานที่ซับซ้อน 

 เช่นเดียวกับลักษณะแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองที่กล่าวว่า จังหวัด
เชียงใหม่มีรูปแบบการจัดการตนเองมานานแล้ว แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตประจําวัน ผ่านทางลักษณะ
ของการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาเพ่ือให้คุณภาพดี ทั้งในมิติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
เก่ียวข้องกับการดํารงชีพ จนส่งผลให้วิถีชีวิตมีความผูกพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ แต่เมื่อระบบถูก
ปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดการดูแลรักษาแทนแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่งผลกระทบกับภาค
ประชาชนในพ้ืนที่ ทําให้ประชาชนรู้สึกถึงความสูญเสียในความเป็นเจ้าของ และสูญเสียสิทธิในการใช้
ประโยชน์ (ไพรัฐ ใหม่ชมพู, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) 
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กลุ่มผู้ นําชุมชน มองว่าแนวคิดการกระจายอํานาจเกิดจากความ
ล้มเหลวในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งความล้มเหลวนี้ส่งผลให้ประสิทธิผลของการดําเนิน
นโยบายไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งนโยบายที่ใช้ดําเนินการน้ัน มีรูปแบบ
เดียวกันทั้งประเทศ ไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของพื้นที่ จึงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
ได้ทั้งหมด รวมถึงปัญหาที่เกิดข้ึนของแต่ละชุมชนก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าองค์กรท้องถ่ินจะ
มีบทบาทสําคัญในการดูแลประชาชน แต่อํานาจหน้าที่ในการบริหารยังคงถูกกํากับร่วมกับหน่วยงาอ่ืน
เช่นกัน ทําให้ไม่สามารถดําเนินนโยบายได้มากเท่าที่ควร 
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่า รูปแบบแนวคิดการจัดการตนเองมีความ
เกี่ยวข้องกับวิถีการดําเนินชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของชุมชนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละ
พ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหาจึงเป็นไปตามที่ทุนและศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่ภายใต้กระบวนการทางวัฒนธรรม 

(2.2) การจัดการด้านโครงสร้างการบริหารจังหวัดและการจัดการ
งบประมาณ 
   การจัดโครงสร้างบริหารสําหรับกลุ่มคนนี้ น่ันคือการสร้างระบบที่เอ้ือ
ต่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในจังหวัด ได้อย่างทันท่วงที รองรับต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ผู้นําไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา
ภายในท้องถ่ินได้ทันที ต้องส่งเรื่องต่อไปให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่พอสมควร อีกทั้งแนวทางในการแก้ไขไม่สอดคล้องกับความเฉพาะของพ้ืนที่ เน่ืองจากทุก
จังหวัดมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนกัน ย่อมส่งผลให้ทุกจังหวัดมีปัญหาที่แตกต่างกันไป การดําเนินการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงการเข้าถึงตัวผู้นําน้ันเป็นไปได้ยาก เพราะไม่มีความ
ผูกพันธ์กับประชาชนในพ้ืนที่ทุกวันน้ีประชาชนไม่สามารถตัดสินใจได้เลย อีกทั้งไม่สามารถเข้าพบผู้ว่า
ได้โดยตรง ทําได้เพียงแค่ย่ืนหนังสือเรียกร้อง เพ่ือส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ระบบการพัฒนาที่เน้นเขตเมืองหลวงเป็นหลัก ทําให้ทรัพยากรการพัฒนากระจุกตัวอยู่ที่
เมืองหลวง จึงน่าจะมีการจัดสรรสัดส่วนเสียใหม่ เพ่ือเปิดโอกาสให้กับพ้ืนที่รอบนอกมากย่ิงขึ้น รวมท้ัง
เป็นหนทางที่นําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ํา  

 อีกทั้งแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมา ระบบงบประมาณได้กระจุกอยู่ใน
กรุงเทพ ซึ่งเป็นเมืองเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีความสําคัญ กล่าวคืองบประมาณการพัฒนาส่วนใหญ่ถูก
นํามาใช้ในสัดส่วนที่สูง ในขณะที่จังหวัดรอบนอกได้รับงบประมาณการพัฒนาในสัดส่วนที่น้อยกว่า จึง
เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ําข้ึนระหว่างจังหวัด จึงมีคําถามว่า “ทําไมถึงไม่มีการสับเปลี่ยน
งบประมาณให้กับพ้ืนที่ภายนอกบ้าง” เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างทั่วถึง (กนก
ศักด์ิ ดวงแก้วเรือน, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2558) 
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 อีกทั้งระบบโครงสร้างการบริหารที่ผ่านมา ท้องถิ่นไม่สามารถมีหน้าที่
ในการจัดการบริหารได้เท่าที่ควร บทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่ถูกกําหนดโดยหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
อย่างเช่นการจัดทํานโยบายโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล ถ้ารัฐบาลกลาง
ไม่สนับสนุนก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติได้ ถึงแม้ว่า  

“ต่อให้ไม่จ่ายเงินเดือนพนักงานซักบาทเดียว ก็ไม่สามารถที่จะสร้าง
ได้”  

จากคําพูดน้ีสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานท้องถ่ินไม่สามารถมีอํานาจ อีก
ทั้งงบประมาณที่จะกําหนดนโยบายขนาดใหญ่ได้เลย ถูกกําหนดจากหน่วยงานส่วนกลางควบคุมดูแล
ทั้งด้านงบประมาณและการดําเนินการต่างๆ  อีกทั้งมาตรฐานที่ถูกกําหนดนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ ไม่ได้คํานึงถึงความจําเพาะทางด้านพ้ืนที่ทางสังคม และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม จึงนับว่า
ระบบโครงสร้างบริหารท่ีถูกควบคุมโดยภาครัฐส่วนกลาง จึงนับว่าเป็นข้อจํากัดที่สําคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงระบบการบริหารบุคลากรที่ถูกแต่งต้ัง และโยกย้ายโดยส่วนกลาง หน่วยงานท้องถิ่นไม่
สามารถกําหนดคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงได้ อันเป็นคุณลักษณะที่สําคัญในการปฏิบัติงาน 

 นอกจากน้ีแล้ว ยังมีอุปสรรคทางด้านอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน กล่าวคือปัญหา
ทางการจัดการแผนผังจังหวัดกฎข้อระเบียบทุกอย่าง ภาครัฐส่วนกลางเป็นผู้ควบคุมทั้งหมด ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ส่วนกลางเป็นผู้กําหนด โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความจําเพาะของพ้ืนที่แต่
ละแห่งที่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งหน่วยงานท้องถ่ินไม่สามารถที่จะคัดค้านการก่อสร้างใดๆ ได้ 
เพราะไม่มีอํานาจหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงปัญหาทางการ
จัดการนโยบายเมื่อมีโครงการเฉพาะขนาดใหญ่ลงมา แน่นอนโครงการเหล่าน้ันถูกคิดจากระบบ
ส่วนกลางให้ความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจโดยขาดการคํานึงถึงบริบทความแตกต่างทางด้นสังคม 
ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงขาดการฟังเสียงจากประชาชนคนในพ้ืนที่ อีกทั้งโครงการเหล่าน้ันได้
ประโยชน์ตกอยู่กับทางหน่วยงานผู้จัด แต่สร้างผลกระทบให้คงอยู่ตกอยู่กับพ้ืนที่ (ทัศนัย บูรณุปกรณ์, 
สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) 

 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการโครงสร้างการบริหารและการ
จัดการงบประมาณ กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่นมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

 กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา อําเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เสนอว่าควรมีการปรับสัดส่วนระบบงบประมาณให้เหมาะสม โดยที่อาจจะ
ไม่ต้องใช้ระบบ 70 : 30 ก็ได้ แต่ควรมีการเพ่ิมสัดส่วนที่มากขึ้นกว่าระบบเดิมที่มีอยู่ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและแนวทางนโยบายที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นจะมีฐานทรัพยากรที่
เพียงพอและสามารถแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่ได้อย่างครอบคลุม (กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน, สัมภาษณ์, 
16 พฤษภาคม 2558) 
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 นอกจากน้ีไพรัฐ ใหม่ชมพูรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ เสนอว่าเพ่ือให้เกิดกระบวนการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน นอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันแล้ว ยังมีความ
เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลภาวะที่อาจจะเกิดข้ึนด้วย อย่างเช่นในกรณีของไฟป่า ถ้าภาคประชาชนมี
อํานาจที่เพ่ิมขึ้น การจัดการไฟป่าก็จะสามารถดําเนินการได้อย่างทันท่วงที และไม่สร้างผลกระทบต่อ
สภาพอากาศในวงกว้างซึ่งส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างครอบคลุม (ไพรัฐ ใหม่ชมพู, 
สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) 

รวมถึงทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เสนอว่า
ระบบการจัดการตนเองเปรียบเสมือนการต่อภาพในส่วนที่ ยังขาดหายไป เพ่ือให้สังคมดีขึ้น 
ยกตัวอย่างเช่น ระบบการกําหนดผู้นําโดยภาคประชาชน เพราะแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง สามารถ
ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่รู้ได้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อไปจะไปเป็นใคร มีภูมิหลัง มีความสามารถเป็น
อย่างไร ประชาชนสามารถรับรู้รวมถึงสามารถตัดสินและกําหนดได้ด้วยตัวประชาชนเอง ถ้าหากว่า
ผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ดูแลความเป็นอยู่ประชาชนได้ไม่ทั่วถึง อย่างน้อยที่สุดอํานาจก็อยู่ใน
ประชาชนทุกคน โอกาสได้รับเลือกในสมัยหน้าก็มีโอกาสลดลงตามลําดับ อีกทั้งการคัดเลือกผู้นําด้วย
ตนเองน้ัน โอกาสในการสร้างความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมีสูง ทําให้การเข้าถึงของภาคประชาชน
สามารถเข้าถึงตัวผู้นําได้ง่าย แต่หากเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งต้ัง ประชาชนไม่สามารถ
ที่จะรับได้รู้ถึงคุณสมบัติได้เลย อีกทั้งผู้ ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งต้ัง ถึงแม้ ว่าจะมี
ความสามารถแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีความสามารถในทุกเร่ือง  

อีกทั้งระบบภาษีที่ใช้ในการจัดการงบประมาณเพ่ือพัฒนาในจังมีอยู่
ด้วยกัน 2 ประเภท  
 “เรามีภาษีอยู่สองประเภท ซึ่งภาษีรายได้ประมาณ 90 % ถูกเก็บเข้าสู่
ส่วนกลาง ส่วนอีก 10 % คือภาษีท้องที่ ซึ่งมีปริมาณคงที่ ไม่สะพัดตามการใช้จ่าย”  
 ซึ่งภาษีส่วนน้ีมาจากภาษีที่เกิดจากการอุปโภคและบริโภคไม่ว่าจะเป็น
ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีนิติบุคคลซึ่งมีจํานวนประมาณ 90% โดยส่วนกลางจะเป็นผู้
จัดเก็บทั้งหมด จากน้ันจึงมาจัดสรรในรูปแบบของงบพัฒนาต่างๆ ภาษีส่วนน้ีเองจะมีอัตราการขยับขึ้น
ลงตามการบริโภค อีกประเภทคือภาษีทรัพย์สินที่องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินเป็นผู้จัดเก็บ กล่าวคือ
ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีเหล่าน้ีเป็นอัตราที่คงที่ตามฐานของจํานวนประชากร จํานวนไม่สะพัด
ตามการใช้จ่าย อีกทั้งงบประมาณการพัฒนาที่ได้มาน้ัน มีสัดส่วนดังน้ี ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าจัดการ
ขยะ ค่าบริหารจัดการ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นที่สวัสดิการของพนักงาน 
 ทั้งจากที่กล่าวมามีจํานวนสัดส่วนที่สูง ส่งผลให้งบประมาณในการ
พัฒนาด้านอ่ืนเหลือเพียงน้อยนิด ส่งผลให้การจัดทํานโยบายมีข้อจํากัดไม่สามารถดําเนินการนโยบาย
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เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของประชาชนได้ มีการจัดการแก้ไขปัญหาตามลําดับความจําเป็น
เร่งด่วน อีกทั้งงบประมาณที่ได้มาน้ัน นับตามประชากรจริงในพ้ืนที่ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์แล้ว มี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อจํานวนประชากรท้ังหมด เพราะยังเหลือประชากรแฝงอีกเป็นจํานวนมากทั้งน้ี
จังหวัดเชียงใหม่น้ันเป็นศูนย์กลางในหลายๆ ด้านของเขตทางภาคเหนือของประเทศไทย ส่งผลทําให้มี
ประชากรแฝงทั้งในรูปของนักท่องเท่ียวต่างชาติ ที่เข้าท่องเท่ียงในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไม่ขาดสาย 
ดังน้ันการจัดการด้านงบประมาณต้องคํานวณจากจํานวนประชากรที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง 

 ถ้าเกิดมีการจัดเก็บภาษีโดยท้องถ่ินได้อย่างครอบคลุมแล้ว คาดว่าจะทําให้มี
เงินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่มากข้ึน ย่อมส่งผลให้เกิดการลงทุนจากภาคส่วนต่างๆ อันก่อให้เกิดผลดี
กับจังหวัดเชียงใหม่ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันต้องมีการควบคุมตรวจสอบความคิดเห็นจากภาคประชาชนผู้เป็น
เจ้าของพ้ืนที่ด้วย (ทัศนัย บูรณุปกรณ์, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) 

กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่นมองว่า การจัดการโครงสร้างการบริหารที่
ดี ต้องมีบทบาทและหน้าที่ในกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงคณะทํางานจําเป็นต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในบริบทลักษณะที่หลากหลาย โดยเฉพาะกระบวนการทํางานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานท้องถ่ิน เพราะปัญหาบางอย่างท้องถ่ินสามารถดําเนินการ
เองได้ แต่ในบางประเด็นก็ยังคงต้องฟังคําสั่งจากส่วนกลาง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการกระจายความ
เจริญ อันเป็นแนวทางลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
น้ันมีมากมายหลากหลายประเด็น รวมถึงประเด็นที่หลากหลายในมิติของการพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่ ซึ่งนโยบายท่ีถูกกําหนดมาจากส่วนกลางอาจไม่ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด การจัดทํานโยบายที่เฉพาะ จึงมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่เป็นลักษณะที่มี
ลักษณะบริบททางสังคมท่ีแตกต่างกัน ความสามารถในการกําหนดนโยบายได้เอง จึงถือเป็นแนวทาง
ในการช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ระดับหน่ึง อีกทั้งหน่วยงานส่วนกลางทําหน้าที่ควบคุม หน่วยงาน
ภาครัฐทําหน้าที่เปรียบเสมือนพ่ีเลี้ยงให้กับหน่วยงานท้องถิ่น ในการร่วมกําหนดนโยบาย นโยบายใดที่
ท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้ก็สามารถทําได้เลย หากนโยบายใดที่มีระดับการแก้ปัญหาที่สูง ก็ให้ให้
หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุน หรือให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบในการดูแลทั้งหมด 

ในส่วนของการจัดการงบประมาณกลุ่มผู้นําชุมชนมองว่าควรมีแนวการ
สร้างระบบการจัดการที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น โดยมีความสัมพันธ์กับนโยบายโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแนวทางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ นอกจากน้ียังมีนโยบายที่
มุ่งเน้นการสนับสนุนศักยภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้งมีการลดขั้นตอนใน
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความสะดวกมากย่ิงข้ึน ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว เพ่ือเน้นประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และประสิทธิผลในการใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการสร้างความคล่องตัวในการดําเนินงาน เพ่ือลดขั้นตอนที่อันจะเป็นอุปสรรค 
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ทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดกระบวนแก้ปัญหาที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยัง
เป็นการช่วยลดระดับของการเรียกร้องต่อประเด็นปัญหาต่างๆ เช่นการชุมนุมเรียกร้อง เป็นต้น รวมถึง
เพ่ือให้เพียงพอต่อการกําหนดทิศทางของการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม กล่าวคือเงินทุกบาท
ทุกสตางค์ถูกใช้อย่างมีคุ้มค่า ถือเป็นแนวทางในการสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการต่อโครงสร้างการบริหารคือแนวทางการสร้าง
กลไกที่เอ้ือต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ได้อย่างทันท่วงที  หน่วยงานท้องถิ่นมีสัดส่วน
อํานาจที่เหมาะสมต่อขอบเขตของการแก้ไขปัญหาภายในท้องที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสร้าง
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานอีกทั้งระบบการจัดการงบประมาณเปรียบเสมือนการรักษาฐาน
ทรัพยากรท่ีสนับสนุนกลไกต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาภายใน ที่สอดคล้องกับลักษณะปัจจุบันของ
พ้ืนที่ หากสัดส่วนงบประมาณไม่สัมพัทธ์กับจํานวนข้อมูลของประชากรในพ้ืนที่แล้ว งบประมาณที่
สูญเสียไปก็อาจเกิดประสิทธิผลต่อประชากรในพ้ืนที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

(2.3) การจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเปรียบเสมือนการสร้างเครื่องมือให้

ประชาชนผู้ซึ่งสมาชิกของท้องถิ่น เกิดความรัก และรู้สึกหวงแหนต่อชุมชนตนเอง โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

 ที่ผ่านมาหน่วยการท้องถิ่นระดับจังหวัดน้ันไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ได้ด้วยตนเอง ทั้งเร่ืองการจัดการกฎระเบียบ การจัดการงบประมาณ ซึ่ง
ปัญหาบางรูปแบบผู้นําระดับจังหวัดมีอํานาจในการตัดสินใจได้ แต่เน่ืองด้วยข้อจํากัดทางด้านขั้นตอน
ทางด้านโครงสร้างการบริหาร หน่วยงานระดับจังหวัดทําหน้าที่ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเท่าน้ันเป็นผู้ตัดสินใจ หลายปัญหามีผลกระทบต่อประชาชนภายในพ้ืนที่โดยตรง ส่งผลให้
เกิดการร้องเรียนต่อผู้นําให้แก้ปัญหาภายในทันที ทว่าผู้นําระดับจังหวัดทําหน้าที่ได้แค่เพียงส่งต่อ
ปัญหาเหล่าน้ันไปยังกระทรวงที่เก่ียวข้อง ไม่มีอํานาจในการตัดสินใจได้เลย ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่าน้ันต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด หน่วยงานราชการส่วนกลางก็ยังไม่ให้อํานาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ในระดับพ้ืนที่ได้ทันที(กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2558) 
  จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มผู้นํา
องค์กรระดับท้องถิ่นมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

 กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา อําเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เสนอว่ารูปธรรมที่มีความชัดเจนน่ันคือระบบการเลือกต้ังผู้นําท้องถิ่น
โดยตรงจากประชาชนในพ้ืนที่ จะทําให้ประชาชนมีโอกาสในการใกล้ชิด รวมท้ังสามารถเข้าพบได้ง่าย
ขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือกระบวนการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ หรือขอความช่วยเหลือ เพราะเมื่อผู้นํามีอํานาจ 
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สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที หากผู้นําไม่สามารถเป็นที่พึงของประชาชนได้ 
ประชาชนมีสิทธ์ิในการถอดถอน หรือในการเลือกต้ังคร้ังหน้า ประชาชนก็ไม่ลงคะแนนให้ ผู้นําต้องฟัง
เสียงจากคนในท้องถิ่น มากขึ้น ดังน้ันการทํางานเพ่ือตอบสนองนโยบายของท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่
จําเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากนกศักด์ิ (กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน, 
สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2558) 
   ด้วยการจัดสร้างโครงสร้างการจัดการภายใต้พ้ืนฐานกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนพื้นที่ในการมีส่วนร่วมอย่างองค์รวม กล่าวคือนอกจากภาคประชาชนแล้ว ยังมีการ
ทํางานร่วมกับกํานันผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ให้คงอยู่
สืบไป ดังแนวคิดของการทํางานแบบมีส่วนร่วม “ท้องถ่ิน ท้องที่ ท้องทุ่ง”  
   ท้องที่ หมายถึง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ 
   ท้องถิ่น หมายถึง เ จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ งเป็น
หน่วยงานท้องถิ่น 
   ท้องทุ่ง หมายถึง กลุ่มชาวบ้านต่างๆ ซึ่งหมายถึงตัวแทนภาคประชาชน
   เป็นรูปแบบการทํางานเกิดข้ึนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งจะมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ตามลักษณะของงาน ผลัดกันเป็นทั้งหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเพ่ือ
สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน ในบทบาทการทํางาน และไม่ให้เกิดการยึดติดกับตําแหน่ง
หน้าที่จนเกินไป 

กลุ่มผู้นําชุมชนมองว่าการสร้างเครื่องมือให้กับภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทการกําหนดทิศทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความ
รักความผูกพันธ์ในรากเหง้าของท้องถิ่น โดยสร้างพ้ืนที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมให้กับประชานทุกภาค
ส่วนที่เก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในชุมชน หรือผู้มีตําแหน่งในชุมชนก็ตาม ทุกคนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจกัน โดยมีการออกแบบบทบาทและหน้าที่ให้ความสัมพันธ์กับศักยภาพของแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
บทบาทน้ีมีระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบทบาทหน้าที่ตลอดเวลา การสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกรกําหนดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายใต้รูปแบบการแลกเปลี่ยน
ปรึกษาหารือ ทั้งน้ีเพราะประชาชนในพื้นที่น้ันมีความรู้ และความเข้าใจในประเด็นเป็นอย่างดี การรอ
คอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่ทันการกับความเดือดร้อนของประชาชน 
  กล่าวโดยสรุป การเปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลท้องถิ่น ทั้งระดับท้องถิ่นขนาดตําบล และท้องถิ่นขนาดจังหวัด นับเป็นรูปแบบการบริหารงานที่
เน้นเป้าหมายเป็นสําคัญเปรียบเสมือนการเปิดพ้ืนที่ให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ผู้ซึ่งได้รับ
ผลกระทบโดยตรง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินงานและประสิทธิผลในการรักษา
ทรัพยากร รวมถึงผลประโยชน์ภายในพ้ืนที่ 
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(2.4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญต่อประชาชน โดย

เพาะประชาชนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่สูง ทรัพยากรธรรมชาติยังมีความสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ และเกิดกระบวนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ในที่สุด ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 จังหวัดเชียงใหม่มีการอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างยาวนาน 
เน่ืองจากว่า พ้ืนที่รอบนอกเขตเมืองเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ของป่าไม้ มีการดูแลจัดการป่าไม้ จัดการนํ้า
เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินชีวิต เพราะวิถีชีวิตถูกเช่ือมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติ จนอาจกล่าวได้
ว่าชีวิตคนและชีวิตป่าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าชาวบ้านจะไม่มีบทบาทหน้าที่
ในการปกป้องดูแลโดยตรง แต่ชาวบ้านในพ้ืนที่ก็แสดงความสามารถในการท่ีจะดูแลรักษา  
 ซึ่งนอกจากจะได้ได้ใช้ประโยชน์แล้ว  ยังมีการอนุรักษ์ให้คงอยู่ วิธีการ
จัดการทรัพยากรภายในพ้ืนที่อยู่อาศัย เพราะว่าพ้ืนที่อาศัยอยู่ในบริเวณของเขตพื้นที่เขตป่าสงวนไม้
ล้อมรอบ ซึ่งมีเอกสารสิทธ์ิในการทํากิน แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบในการใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวในการดําเนินชีวิต ทรัพยากรท้ังหมดต้องอยู่ได้ด้วยคนในพ้ืนที่ ทั้งน้ีเพ่ือสร้างระบบคุณค่า
ให้เกิดขึ้นบนฐานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นการสร้างที่ยืนให้กับชาวบ้านในชุมชน เพ่ือเป็น
แนวป้องกันการรุกไล่จากเจ้าหน้าที่สิทธิชุมชนคือการมีสิทธิร่วมในการจัดการทรัพยากรภายใต้การ
ดูแลของภาครัฐและภาคปะชาชน เพราะประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ก่อน ซึ่งในเขตพ้ืนที่ภูเขา ที่อยู่
ใกล้เคียงกับบริเวณเขตป่าสงวน มีระบบการจัดสรรพ้ืนที่ในสัดส่วนอย่างชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วย 
เขตที่อยู่อาศัย เขตประกอบอาชีพ และเขตอุทยานป่าไม้ โดยมีหลักการว่า  
  “เราจะใช้พ้ืนที่อย่างไร เพ่ือให้ทรัพยากรไม่ลดลง ป่าเพ่ิมขึ้น” 
  เปรียบเสมือนการกําหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ทรัพยากรในการดํารงชีวิต พร้อมทั้งสร้างกระบวนการ
ทํางานร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยจะแก้ปัญหาโดยภาคประชาชนในพ้ืนที่ก่อน ถ้าแก้
ไม่ได้จึงประสานานเพ่ือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ บนพ้ืนฐานของการสิทธิร่วมของชุมชนเพ่ือ
สร้างสรรค์ประโยชน์จากการจัดการทรัพยากร อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความเช่ือว่า “เจ้าหน้าที่
ของรัฐดูแลรักษาป่าไม่ได้ เพราะกรมป่าไม้ต้ังมาร้อยกว่าปี แต่ป้าไม้ลดลงทุกปี”  

 นอกจากน้ีแล้วแนวทางการจัดการตนเองจะเกิดข้ึนได้บนพ้ืนฐานความ
เข้าใจทรัพยากรภายในพ้ืนที่ ดังน้ันการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดรูปแบบการจัดการที่มีระบบ จะช่วย
สนับสนุนให้ประชาชนภายในพื้นที่เข้ามาร่วมกําหนดการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้ประโยชน์และประสิทธิผลที่ตกอยู่กับคนภายในพ้ืนที่โดยตรง รวมถึงเป็นการป้องกันการถือ
ครองที่ดินจากนายทุน (กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2558) 
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 รวมถึงทรัพยากรทางด้านที่ดินถือเป็นทรัพยากรที่มีความเก่ียวข้องกับ
การประกอบอาชีพของประชาชน โดยเฉพาะอาชีพเกษตร แต่ปัจจุบันที่ดินจํานวนหน่ึงถูกยึดครองโดย
กลุ่มนายทุนเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ การจัดการที่ดินถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกราะป้องกันจากกลุ่ม
นายทุนดังกล่าว  

 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มกลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่นมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 
  กนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทา อําเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่เสนอว่าควรมีการสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูล 
เพ่ือจัดทําข้อมูลด้านกายภาพของชุมชน จากน้ันจึงมากําหนดสัดส่วนโดยใช้ระบบโซนน่ิงการใช้
ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ว่าส่วนใดคือเขตที่อยู่อาศัย ส่วนใดคือเขตของการประกอบอาชีพ ส่วนใด
คือเขตของป่าที่จะสงวนรักษาห้ามบุกรุก และส่วนใดคือเขตพ้ืนที่สาธารณะในการใช้ประโยชน์ 

 รวมถึงสร้างแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน กล่าวคือสร้าง
เครื่องมือในการปกป้องรักษาป่านั้นคือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ 
การออกข้อบัญญัติน้ีไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่าพ้ืนที่มีความพิเศษมากกว่าที่อ่ืน แต่กฎหมายไม่สามารถ
เอ้ืออํานวยต่อการดํารงอยู่ของชุมชนได้ เป้าหมายของข้อบัญญัติท้องถิ่นน้ันคือการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างเกราะกําบังเพ่ือป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากนายทุน เพราะกฎหมายบางฉบับไม่เอ้ือให้กับคนชนบท ทั้งน้ี
เพ่ือรักษาไว้ให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปให้สามารถที่จะรักษาชุมชนน้ีไว้ได้ต่อไป  อีกทั้งเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ต่อสู้น่ันก็คือแนวคิดของสิทธิชุมชน ตามที่เคยมีกําหนดไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ (กนกศักด์ิ ดวง
แก้วเรือน, สัมภาษณ์, 16 พฤษภาคม 2558) 

กลุ่มผู้นําชุมชนมองว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ต้องการสร้าง
กระบวนการจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคประชาชนในการดูแลจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือสร้างประโยชน์ในการใช้สอย สร้างแนวทางในการอนุรักษ์ รวมถึงสร้างแนวทางในการ
เพ่ิมจํานวนของทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ต่อไป ทั้งน้ีผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนตกอยู่กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประชาชนในพ้ืนที่โดยได้รับผลดีทั้งสองฝ่าย นับว่าเป็นการสร้างรูปแบบของ
กระบวนการจัดการร่วมกันระหว่างผู้ใช้ และผู้ดูแลรักษา โดยสร้างกระบวนการจัดการร่วมกัน เป็น
กระบวนการเจรจาเพ่ือสร้างการต่อรองระหว่างการบังคับใช้กฎหมาย และแบบแผนการดําเนินชีวิตให้
มีความสอดคล้องกัน ซึ่งผลของการเจรจาได้ข้อสรุปร่วมกันในการเป็นแนวทางเพ่ือปกป้องทรัพยากร
ภายในพ้ืนที่ผ่านข้อบัญญัติ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่อีกทั้งรูปแบบการ
จัดการตนเองของภาคประชาชนในพ้ืนที่ที่มุ่งเน้นภารกิจทรัพยากรธรรมชาติมีความสัมพัทธ์กับวิถีชีวิต 
โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น เพราะเก่ียวข้องการอาชีพ วิถีการดํารงชีวิต อีกทั้งยังมีส่วนกําหนด
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วัฒนธรรมแลประเพณีด้วย การมุ่งประเด็นที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ จึงนับว่าเป็น
ประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขที่เฉพาะเรื่อง เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และประสิทธิผล
ในการรักษาทรัพยากรภายในพ้ืนที่อีกด้วย 

จากข้อเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมน้ันเน้นลักษณะของการเปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนเข้ามีมีส่วนในการสร้างความร่วมมือ
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรในพื้นที่ นอกจากน้ียังเป็นสร้างสถานะทาง
กฎหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับในศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดการทรัพยากรคือการสร้างพ้ืนที่ในการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับรักษา และพัฒนาทรัพยากรที่เหลือให้เพ่ิมพูนย่ิงข้ึน เพ่ือ
เอ้ือต่อการดํารงชีวิตต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการป้องกันรักษาทรัพยากรให้กับบุคคลรุ่นต่อไปได้
ใช้ประโยชน์รวมถึงรูปแบบการจัดการที่ดินที่เน้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดเขต
พ้ืนที่เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ของสมาชิกภายในชุมชน โดยีการจัดสรรเป็นระบบที่ชัดเจน ทั้งน้ีก็เพ่ือที่จะ
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความหวงแหนในการรักษาทรัพยากรต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 พ้ืนที่ตัวอย่างในการจัดการตนเองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ 
 อ.แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

(2.5) การจัดการด้านการศึกษา 
สถานการณ์ของการศึกษาเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายกําลังให้ความสนใจ 

และก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมเสนอทางออกสําหรับปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นก็ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญ เพราะถือเป็น
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ปัญหาที่มีความเช่ือมโยงกับมิติปัญหาทางด้านอ่ืนๆ อันจะนําไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 การปฏิรูปการศึกษาเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกําลังให้ความสนใจ พราะ
ปัจจุบันประสิทธิภาพของการศึกษาของประเทศไทยลดต่ําลงมาก ล่าสุดมีการจัดอันดับของ World 
Economic Forum พบว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย อยู่เป็นอันดับที่ 31 ของโลก รอง
จากประเทศสิงคโปร์ และ และประเทศมาเลเซีย ส่วนคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทยอยู่ที่
อันดับ 7 ของอาเซียนส่วนคุณภาพของระดับอุดมศึกษาของไทย อยู่ที่อันดับ 8 ของอาเซียน (สพฐ.ขอ
วิเคราะห์  WEF จัดอันดับการศึกษาไทย -รอนโยบายกระทรวง .  สืบค้นจาก  
http://www.thairath.co.th/content/448945) จากสถานการณ์ในระดับใหญ่ที่น่าเป็นห่วงแล้ว 
การศึกษาในระดับเล็กก็น่าเป็นห่วงเช่นกัน ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และคุณภาพทางการศึกษา
ที่เกิดขึ้นน้ันนับเป็นปัญหาทางการศึกษาที่สําคัญ กระบวนการจัดการศึกษามีปัญหาหลายประการที่
สามารถทําได้เลย แต่ติดข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย และขั้นตอนการดําเนินการดําเนินงานต่างๆ การ
ปฏิรูปการศึกษาจึงกลายเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข เพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบ
การศึกษาประปัญหามากมาย เช่นปัญหาความเหลื่อมทางการศึกษา ภายในจังหวัดเชียงใหม่มี
โรงเรียนประมาณ 1,700 โรงเรียน แต่จํานวนโรงเรียนทั้งหมอถูกขึ้นตรงต่อราชการส่วนกลาง ที่
รับผิดชอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางในการบริหารทั้งหมด กระทรวงศึกษาจึงเป็นผู้กําหนด 
ส่งผลให้เกิดการเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษา ระหว่างเขตพ้ืนที่ เมือง และเขตพ้ืนที่รอบเมือง 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งให้บุตรหลานเข้ามาเรียนในเขตเมือง เน่ืองจากคุณภาพการศึกษาท่ีดีกว่า 
เพราะมีบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถ ทําให้ผู้ปกครองยอมเสียต้นทุนให้บุตรหลานได้เข้ามา
เรียนในเขตเมือง โดยลืมคิดถึงต้นทุนของตัวผู้เรียนที่ต้องเสียไป เช่นเวลาการพักผ่อนเป็นต้น ทําให้
ก่อให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษาที่สูง ต้ังแต่ช่วงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ไพรัฐ ใหม่ชมพู, 
สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) 

 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการจัดการศึกษา กลุ่มกลุ่มผู้นํา
องค์กรระดับท้องถิ่นมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

 ไพรัฐ ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เสนอว่า 
ควรจะมีการจัดต้ังโรงเรียนดีประจําตําบล เพ่ือช่วยลดความหนาแน่นของการศึกษาในเขตเมือง อันจะ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองลง อีกทั้งยังลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย อีกทั้งข้อเสนอคือการจัดสรรระบบงบประมาณรายหัว
ให้กับนักเรียนและบุคคลากรเสียใหม่ โดยที่นักเรียนในเขตพื้นที่ห่างไกล จะได้รับงบประมาณต่อ
นักเรียนหน่ึงคนในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น (ไพรัฐ ใหม่ชมพู, สัมภาษณ์, 19 พฤษภาคม 2558) 
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กลุ่มผู้ นําชุมชนมองว่าการสร้างพ้ืนที่ในการให้แต่ละหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเข้ามามีบทบาทเพ่ือสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน โดยอาศัยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพ่ือยกระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ
ลักษณะบริบททางสังคมที่แตกต่าง นอกจากน้ีการจัดการศึกษายังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มมี
โอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน โดยการสร้างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือให้
แนวทางการแก้ไขสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ ที่มีความแตกต่างทางด้านบริบททางสังคม 
นับเป็นการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมให้ประชาชนสามารถเขาถึงได้อีกทั้งยังเป็นการ
มุ่งเน้นภารกิจ กระบวนการจัดการศึกษาคือการสร้างรูปแบบการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาภายในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาภายใต้ความสนใจ เพราะ
การศึกษาเป็นประเด็นที่บุคคลทุกกลุ่ม และทุกวัยควรได้รับโอกาสท่ีเท่ากัน ไม่ใช่เน้นที่ส่วนใดส่วนหน่ึง
เท่าน้ัน นอกจากน้ีระบบการศึกษายังมีส่วนช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย 
 กล่าวโดยสรุป แนวทางการพัฒนาการศึกษาคือการกระจายทรัพยากร
ให้กับกลุ่มพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางในการลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็น
สาเหตุให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ทั้งในด้านภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ต้นทุนโอกาสการเรียนรู้ของ
นักเรียน รวมถึงความพร้อม ทักษะและความสามารถของบุคคลากร นับว่าเป็นกระบวนการที่
แก้ปัญหาได้ถูกวัตถุประสงค์ 

(2.6) การจัดการด้านสวัสดิการชุมชน 
 การสร้างระบบสวัสดิการชุมชนคือการสร้างพ้ืนที่ในการเข้าถึงบริการ

ของหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมได้ โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

 แนวนโยบายการพัฒนาที่ผ่านมา ถูกเน้นในมิติทางด้านเศรษฐกิจ จน
ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ เพราะทุกคนเข้าถึงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจไม่เหมือนกัน 
ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางด้านสังคม และวัฒนธรรม เพราะมิติเหล่านี้ถูกลดความสําคัญลงไป หากแต่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความเกี่ยวข้องหลายมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม 
การสร้างเคร่ืองมือ กลไกในการเข้าถึงนโยบายสาธารณะจึงนับว่ามีความสําคัญ เพ่ือลดช่องว่างอัน
นําไปสู่ความเหลื่อมล้ําทางสังคม หากแต่แนวทางการพัฒนาที่ ดีภาคประชาชนต้องมีความ
กระตือรือร้นในการเข้าใช้บริการ ในการเข้าถึงด้วย หน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่อํานวยความสะดวก (ทัศ
นัย บูรณุปกรณ์, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2558) 

 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการสวัสดิการชุมชน กลุ่มกลุ่มผู้นํา
องค์กรระดับท้องถิ่นมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 
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 ทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เสนอว่า การจัดสรร
พ้ืนที่ในการเอ้ือเฟ้ือให้กับคนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย เพ่ือโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรชุมชน ทั้งน้ีเพ่ือ
การดํารงชีวิตร่วมกันในสังคม จนนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อันนําไปสู่แนวทางในการ
ลดความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคม เพราะจากอดีตที่ผ่านมา แนวทางการพัฒนามุ่งไปทางด้าน
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางรายได้ที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นช่องว่างทางสังคม
ในที่สุด การจัดทําบริการสาธารณะในด้านสังคม (ทัศนัย บูรณุปกรณ์, สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 
2558) 

ประเด็นน้ี กลุ่มผู้นําชุมชนมองว่าการสร้างพ้ืนที่เพ่ือจัดสวัสดิการข้ัน
พ้ืนฐานเพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงโอกาสเหล่าน้ันอย่างยุติธรรม 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย นอกจากน้ียังเป็นช่องทางในการลดความเหลื่อมล้ําที่มีในสังคม 
และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือ
ก่อให้เกิดทุนทางสังคมต่อไป ซึ่งการจัดการตนเองของภาคประชาชนในพ้ืนที่ กระบวนการแก้ปัญหา 
เน่ืองจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นเพียงไม่ด้านเท่าน้ัน โดยเฉพาะการ
เน้นทางด้านเศรษฐกิจ จนละเลยที่จะพัฒนาทางด้านมิติอ่ืนๆส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการ
เข้าถึงทรัพยากรที่หน่วยงานภาครัฐจัดไว้ให้ประชาชนในพ้ืนที่ การสร้างพ้ืนที่เพ่ือจัดสวัสดิการพ้ืนฐาน 
นับเป็นการช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในระดับเบ้ืองต้น  
     กล่าวโดยสรุป การจัดการด้านสวัสดิการภายในชุมชน เป็นการสร้าง
พ้ืนที่ในการเข้าถึงโอกาสขั้นพ้ืนฐานของภาคประชาชน ทั้งน้ีเพ่ือลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําที่อาจ
เกิดขึ้น จนนําไปสู่ความเท่าเทียมทางด้านโอกาส จนนําไปสู่หนทางในการต่อสู้กับความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม      
     จากข้อมูลทั้งหมดในข้างต้น จะเห็นได้ว่าข้อเสนอของกลุ่มกลุ่มผู้นํา
องค์กรระดับท้องถิ่นต้องการที่จะสร้างแนวทางการพัฒนาที่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่เพ่ือมีส่วนในการกําหนดทิศทางตามท่ีท้องถ่ินต้องการ รวมถึงการสร้างความอํานาจในการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาภายในพ้ืนที่ ทั้งน้ีเพ่ือควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันที 

(3.) กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนประกอบด้วยตัวแทนจากเครือข่าย 4เครือข่าย

ดังน้ี 
สวิง ตันอุด ตัวแทนเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการจัดการตนเองจังหวัด

เชียงใหม่ 
ชัชวาล ทองดีเลิศ ตัวแทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือก 
พรหมศักด์ิ แสงโพธ์ิตัวแทนกลุ่มบ้านชุ่มเมืองเย็น 
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ทัทยา อนุสสรราชกิจตัวแทนโครงการเชียงใหม่อ่าน 
ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนน้ันถือเป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนแนวคิด

ดังกล่าว โดยเฉพาะการะดมสมาชิกทั้งภายในกลุ่มเครือข่าย กลุ่มบุคคลภายนอกเครือข่าย และบุคคล
ผู้สนใจท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง โดยเป้าหมาย
เพ่ือที่ต้องการจะยกระดับของคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 

(3.1) การให้ความหมายหรือเหตุผลของการเกิดแนวคิดจังหวัดจัดการ
ตนเอง 

 การเกิดขึ้นของแนวคิดการจัดการตนเองน้ีคือพัฒนาการการรวมกลุ่ม
ของภาคประชาชนเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงพัฒนาคุณภาพของชีวิตภายในชุมชนให้ดี
ย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รูปแบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่เกิดข้ึนเกิดจากการเติบโต
ของท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยทุนที่มีอยู่ภายใน
พ้ืนที่ รวมถึงประสบการณ์การแก้ปัญหาของสมาชิกภายในชุมชน ซึ่งรูปแบบการแก้ปัญหายังเป็นพ้ืนที่
ขนาดเล็ก ทําให้ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนได้มากเท่าที่ควร ซึ่งแนวคิดการจัดการตนเอง
ของชุมชนน้ันยังไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบการปกครองโดยเฉพาะจากส่วนกลาง ทําให้ผลลัพธ์ของ
การแก้ปัญหาเป็นไปเพียงเพ่ือบรรเทาปัญหาเท่าน้ัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ข้อมูล
ข่าวสารถถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็ว หากแต่รูปแบบของการปกครองยังไม่เปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับ
สถานการณ์ต่างๆ   

“การเมืองระบบตัวแทนยังไม่สมบูรณ์ มันยังไม่ตอบสนองความ
ต้องการของประชการาชนได้อย่างที่ควรจะเป็น” 

ถึงเวลาที่แนวทางการพัฒนาต้องปรับให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
ตามยุคสมัยรวมถึงหนุนเสริมความสามารถทางด้านพลังของพลเมืองในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง 
(ชัชวาล ทองดีเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)  

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการเปิดพ้ืนที่เพ่ือสร้างโอกาสให้กับการพัฒนา
อย่างมีอิสระภายใต้ความต้องการท่ีสอดคล้องกับท้องถิ่น อีกทั้งสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 

นอกจากน้ี แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การปกครองจากเดิมที่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐส่วนกลาง มาเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยคนใน
ท้องถิ่นเอง ดังคํากล่าวที่ว่า  
 “ไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่น ได้ดีกว่าคนในท้องถิ่นเอง” 



110 
 

 
 

  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน
น้ีจะสร้างผลลัพธ์ทางด้านคุณประโยชน์ให้เกิดข้ึนกับพ้ืนที่ต่างๆ มากข้ึน ซึ่งการพัฒนาที่เกิดข้ึนจะ
สอดคล้องกับศักยภาพภายในพ้ืนที่ ภายใต้หลักการกระจายทรัพยากรอย่างยุติธรรมที่สอดคล้องความ
ต้องการของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

อีกทั้ ง  รูปแบบการจัดการตนเองที่ เ กิดขึ้น  เปรียบเสมือนเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงอํานาจจากกลุ่มนักการเมืองที่ผูกขาดอํานาจแต่เพียงฝ่ายเดียว เปิดโอกาสให้
ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการกําหนดแนวทางการพัฒนา สร้างอํานาจการ
ต่อรองให้กับกลุ่มประชาชน โดยใช้ความรู้ ความสามารถมาใช้ในการแก้ปัญหา แทนการใช้กําลังใน
รูปแบบของการประท้วงเพ่ือแสดงความไม่พอใจ คัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนโยบายของภาครัฐ
ส่วนกลาง (พรหมศักด์ิ แสงโพธ์ิ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 
  จากข้อมูลข้างต้นพบว่าการจัดสรรพ้ืนที่ทางอํานาจเพ่ือให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่ภายในชุมชน 
ภายใต้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน ที่เป็นผู้รับรู้ถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ทําให้
เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ 

การจัดการตนเองคือแนวทางการสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนได้เข้าสู่
กระบวนการใช้อํานาจเพ่ือเข้าควบคุมตรวจสอบร่วมกับทีมคณะผู้บริหาร โดยมองถึงพ้ืนฐานความ
ต้องการของชุมชน เพราะแต่ละชุมชนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกลไกท่ีสําคัญในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สอดรับกับยุคสมัยและตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
การสร้างพ้ืนที่เพ่ือรองรับกระบวนการทํางานที่มีประชาชนภายในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการในการกําหนดแนวทางการพัฒนา พร้อมกับสร้างสถานะทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับต่อไป (ทัทยา อนุสสรราชกิจ, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2558) 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน มองว่าแนวคิดการจัดการตนเองเกิดจาก
ปัญหาทางอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการเปิดประเด็น กล่าวคือปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสีเสื้อ เสื้อเหลืองกับเสื้อแดง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างวงกว้างในหลายมิติ กระบวนการแก้ปัญหาของภาครัฐไม่สามารถยุติปัญหาดังกล่าวได 
ส่งผลให้กลุ่มประชาชนต่างๆเข้ามามีบทบาทในกระบวนการค้นหาทางออกแทน ผ่านการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้าง
แนวทางในการแก้ปัญหาในระดับที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับได้ร่วมกัน การกระจายอํานาจภายใต้การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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  จากข้อมูลข้างต้นพบว่า การจัดการตนเองเปรียบเสมือนการจัดสรร
พ้ืนที่ทางอํานาจให้กับภาคประชาชน โดยการสร้างสถานะรองรับให้กับประชาชนในการสร้างพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากภายนอก เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่มาจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดการตนเองคือการสร้างแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนกําหนดถึงแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ให้สอดคล้องกับความต้องการเป็นสถานะที่ได้รับการยอมรับในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ 

(3.2) การจัดการด้านโครงสร้างการบริหารจังหวัดและการจัดการ
งบประมาณ 

 แนวคิดด้านงบประมาณในกลุ่ม น้ีมีความเ ก่ียวข้องกับการปรับ
โครงสร้างทางด้านงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดข้ึน ซึ่งมีความเช่ือมกับ
ผลกระทบ และผลประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
จากเดิมที่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐส่วนกลาง มาเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยคนในท้องถ่ินเอง 
ดังคํากล่าวที่ว่า  
 “ไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่น ได้ดีกว่าคนในท้องถิ่นเอง” 

 ผลดีที่จะเกิดข้ึนคงมีมากมาย ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ด้าน
การจัดการเชิงโครงสร้าง อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเป็นไปในแนวทางของการเปิดพ้ืนที่มากขึ้น
ให้กับกลุ่มภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปิดประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดข้ึนในไม่ช้า แนว
ทางการพัฒนาสังคมควรจะนําไปสู่การพัฒนาแบบกระจายทรัพยากรอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่การ
เจริญเติบโตแบบเมืองโตเด่ียวที่ดึงเอาทรัพยากรการพัฒนามาใช้เพ่ือพัฒนาแค่ส่วนเดียว เพราะทุก
เมืองทุกพ้ืนที่มีความสําคัญที่เท่ากัน ถึงแม้ว่าจะลักษณะในหลายอย่างที่แตกต่างกันก็ตาม (สวิง ตันอุด
, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

 ระบบการจัดเก็บภาษีที่ผ่านมา ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานภาคส่วนกลาง
แทบทั้งสิ้น หน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้รับเพียงส่วนแบ่งเพียงน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ภารกิจแล้วไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างเช่นห้างสรรพสินค้า
ภายในพ้ืนที่จังหวัด ถูกจัดเก็บภาษีรายได้จากส่วนกลาง เหลือเพียงแต่ผลกระทบอันก่อให้เกิดปัญหา
ขึ้นภายในพ้ืนที่ (ทัทยา อนุสสรราชกิจ, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2558) 

 ที่ผ่านมารัฐบาลเป็นผู้จัดเก็บงบประมาณทางด้านภาษีทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นในฐานะผู้จัดเก็บ และผู้กระจายภาษีเพ่ือใช้ในการดําเนินนโยบายการพัฒนา โดยส่งคืนให้กับ
ท้องถิ่นแต่ละจังหวัดประมาณ 20%  
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 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการโครงสร้างบริหารจังหวัดและ
การจัดการงบประมาณ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

 สวิง ตันอุด เครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการจัดการตนเองจังหวัด
เชียงใหม่ เสนอว่าควรมีการสร้างระบบการจัดการด้านโครงสร้างใหม่ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดย
ยุบราชการส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จากน้ันจึงนําหน่วยงานทั้งสองมารวมกันแล้ว
ยกระดับการทํางาน ส่วนข้าราชการก็ส่งคืนกลับเข้าสู้ส่วนกลาง หรือถ่ายโอนมายังหน่วยงานท้องถิ่น 
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการบริหารงานภายในพ้ืนที่ท้องถ่ินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่มีการปฏิบัติงาน
แบบทับซ้อนหน้าที่ รวมถึงการให้อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพราะ
ผู้ว่าราชการจังหวดในระบบเดิมไม่มีอํานาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ต้องปรึกษากับหน่วยงานราชการก่อน
อีกทั้งระบบงบประมาณที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น มีสัดส่วนที่น้อยมา กล่าวคือในงบประมาณการพัฒนาที่ถูก
จัดสรรมาให้ประกอบไปด้วย เงินเดือนค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการของบุคลากรในพื้นที่ ค่าบริหาร
จัดการจิปาถะมากมาย ส่งผลให้เหลืองบประมาณที่ใช้สําหรับการพัฒนามีเพียงน้อยนิด อีกทั้ง
งบประมาณดังกล่าวน้ัน ยังถูกแทรกแซงจากนโยบายของรัฐบาล ดังน้ันจึงควรมีการปรับสัดส่วนของ
งบประมาณให้มีความเหมาะสมมาดยิ่งข้ึน โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บงบประมาณ 
 การจัดเก็บงบประมาณไม่ได้บ่งบอกว่าคนภายในพ้ืนที่เป็นคนเห็นแก่ตัว 
แต่เก่ียวข้องกับการจัดการควบคุมมลภาวะท่ีอาจจะเกิดข้ึน อันเป็นผลกระทบที่ประชาชนภายในพ้ืนที่
จะได้รับ เพราะ  
 “เวลาโครงการลงมา ประชาชนได้รับแต่ผลกระทบ  ผลประโยชน์ตก
อยู่ที่ส่วนกลาง” 
 ถึงแม้ว่าท้องถิ่นจะไม่มีศักยภาพในการลงทุนด้วยตนเองก็ตาม แต่ควร
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน  

 อีกทั้งการควบคุมผลกระทบและผลประโยชน์ได้ด้วยท้องถิ่นเอง เพราะ
ถ้าหากมีปัญหามลภาวะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ ท้องถิ่นสามารถมีอํานาจหน้าที่ในการยุติได้ทันที อีกทั้งใน
ระบบปัจจุบันน้ีระบบการจัดการงบประมาณที่เกิดขึ้นภายในท้องถ่ิน ยังถูกกําหนดจากส่วนกลาง เงิน
รายได้ที่ถูกจัดเก็บทั้งหมดต้องถูกส่งคืนให้กับหน่วยงานราชการส่วนกลางทั้งหมด การจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาเกิดขึ้นจากส่วนกลาง ทําให้สัดส่วนของงบประมาณในการพัฒนาจึงอยู่ใน
สัดส่วนที่น้อย (สวิง ตันอุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 
  โดยแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง มีข้อเสนอด้านการจัดการ
งบประมาณ คือรายได้ที่เกิดข้ึนควรมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน เสนอไปท่ี 70% ทั้งน้ีเพราะเพ่ือใช้เป็น
งบประมาณในการพัฒนานโยบายการพัฒนาทุกด้านที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
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  อีกทั้งควรเพ่ิมศักยภาพให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในการลงทุนนโยบาย
ต่างๆ ด้วยตัวเองเพ่ือเสริมสร้างรายได้เพ่ือนํามาสมทบกับงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บภาษีภายใน
พ้ืนที่ เพราะท้องถิ่นไม่มีศักยภาพที่จะควบคุมจัดการทรัพยากรภายในพ้ืนที่ของตนเองให้เกิดประโยชน์ 
ต้องคอยพ่ึงพาหน่วยงานภาครัฐอยู่ตลอดเวลา ควรท่ีจะมีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาค
ราชการ และหน่วยงานทางด้านเอกชนในการเป็นผู้ร่วมลงทุน ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนน้ันมีการแบ่ง
จัดสัดส่วนอย่างชัดเจน อีกทั้งหากมีผลกระทบใดที่ร้ายแรง หน่วยงานท้องถิ่นในพ้ืนที่สามารถสั่งยุติได้
ทันที  

 นอกจากน้ี ทัทยา อนุสสรราชกิจตัวแทนโครงการเชียงใหม่อ่านยังเสนอ
ว่าต้องมีการจัดระบบโครงสร้างทางภาษีใหม่ ให้มีระบบการจัดเก็บภาษีภายในพ้ืนที่อย่างเบ็ดเสร็จและ
จัดเก็บไว้ภายในท้องถิ่น เน่ืองจากว่าโครงสร้างภาษีในปัจจุบันไม่สามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการ
ระบบภาษีที่เกิดข้ึนได้ เน่ืองจากภาครัฐส่วนกลางเป็นผู้ควบคุมจัดเก็บทั้งหมด ทั้งในด้านภาษีที่
เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เกิดข้ึน 
รวมถึงภาษีอีกหลายชนิด การให้ท้องถิ่นมีอํานาจเด็ดขาดในการจัดเก็บและบริหารงบประมาณที่
เกิดข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถบริหารต้นทุนงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสูงสุด (ทัทยา อนุสสรราชกิจ, สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2558) 
 ชัชวาล ทองดีเลิศ ตัวแทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือกเสนอว่า ให้ 
จังหวัดรับผิดชอบในการจัดการงบประมาณทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจังหวัดเพราะ 
 “การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด ควรให้ท้องถิ่นทํา” 

 เพราะหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดประชาชนในพ้ืนที่มาก
ที่สุด พร้อมทั้งเมื่อเกิดปัญหา เป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปช่วยเหลือได้เร็วที่สุด (ชัชวาล ทองดีเลิศ, 
สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)  

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมองว่าระบบการจัดการที่เน้นการสร้าง
พ้ืนที่ทางอํานาจในการเข้ามามีบทบาทกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ โดยสร้างกระบวนการทํางาน
จากทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน แบ่งเป็นตัวแทนระดับตําบล ตัวแทนระดับอําเภอ และตัวแทนระดับจังหวัด 
จากโครงสร้างดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของรูปแบบประชาธิปไตยที่ใช้แนวทางการ
ปรึกษาหารือที่ เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกฝ่าย โดยท่ีเน้นการสร้างพ้ืนที่ ต่อ
กระบวนการเข้าถึงอํานาจ เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาโดยสอดคล้องกับความต้องการของคนใน
พ้ืนที่ นอกจากน้ียังสร้างอํานาจจากฝ่ายภาคประชาชนในการถ่วงดุล สนับสนุนนโยบายต่างๆ มากขึ้น 
รวมถึงการมุ่งเน้นนโยบายการพัฒนา สําหรับภารกิจหลักในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจบริหาร
จัดการ คือเน้นการพัฒนาในระดับประเด็นเป็นหลัก  เน้นการกระจายความเจริญในแนวระนาบ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ํา  
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ในส่วนของการจัดการงบประมาณ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมองว่า
ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านงบประมาณ โดยเพ่ิมสัดส่วนของงบประมาณให้เพ่ิมขึ้น มี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ มอบอํานาจให้หน่วยงานภายใน
พ้ืนที่สามารถจัดเก็บภาษีได้เอง เพ่ือสร้างกระบวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพระในการบริหาร
งบประมาณได้ด้วยตนเองนั้น ลักษณะเช่นนี้จะสามารถกระจายอํานาจทางการคลัง ที่ให้บุคคลในพ้ืนที่
สามารถเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการใช้จ่ายได้ เน้นการเปิดพ้ืนที่ให้เกิดการตรวจสอบเพ่ือ
สร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารงบประมาณ โดยที่ เน้นการสร้างพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภายหลังจากการดําเนินงานตามนโยบาย และเป็นการ
เปิดโอกาสให้เข้ามาส่วนร่วมในการพัฒนา 
  กล่าวโดยสรุป การปรับสัดส่วนโครงสร้างโดยเฉพาะทางด้านการ
จัดการงบประมาณ ควรมีความสัมพันธ์กับแนวนโยบายการพัฒนาของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับลักษณะของปัญหา และแนวทางในการสนับสนุนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งโครงสร้างในการจัดการ
บริหารงบประมาณควรมีหน่วยงานภายนอกในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ทั้งน้ีเพ่ือ
ก่อให้เกิดความยุติธรรมและความโปร่งใสในการทํางาน รวมถึงมิติของปัญหานั้นมีหลากหลาย การ
สร้างฐานทรัพยากรเพ่ือรองรับการพัฒนาที่อาจจะเกิดขึ้นจึงมีความจําเป็น สามารถให้ประชาชน
ควบคุมทั้งผลกระทบและผลประโยชน์ได้ด้วยตนเอง 

(3.3) การจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ที่ผ่านมา ภาคประชาชนเกิดกระบวนการแก้ไขปัญหากันเองอยู่แล้ว 

โดยมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามพ้ืนที่ และวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
สังคมไทยที่ผ่านมามีลักษณะของสังคมในรูปแบบการปกครองแบบ

สังคมศักดินา ต่อมาเปลี่ยนรูปแบบการปกครองครองเป็นรูปแบบประชาธิปไตย สังคมไทยก็ยังคงมี
รูปแบบประชาธิปไตยบนฐานระบบศักดินาเดิม จากอํานาจการควบคุมของเหล่าข้าราชการ จาก
หน่วยงานส่วนกลางไปยังหน่วยงานส่วนภูมิภาค เมื่อเวลาเปล่ียนไป ได้ส่งผลให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ ย่ิงในกระแสการพัฒนาปัจจุบันด้วยแล้ว ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายได้ 
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มากขึ้น โดยเฉาะข้อมูลข่าวสาร
ความเป็นไปทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรม  

“ประชาชนเรียนรู้ข่าวต่างประเทศ เร็วพอๆ กันหมด เท่ากันเกือบทุก
พ้ืนที่”  

ดังน้ันประชาชนถึงแม้จะอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีความสามารถในการ
รับรู้เท่ากับคนพ้ืนที่ อ่ืนๆ เมื่อประชาชนมีความรอบรู้มากข้ึน ส่งผลให้ประชาชนอยากท่ีจะเข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากข้ึน 
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“เขาเห็นปัญหา เขาอยู่กับท้องถิ่น เขาจึงอยากจะมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา” 

“ไม่สามารถใช้การปกครองแบบเดียว หรือคนกลุ่มเดียว จะสามารถ
ดูแลจัดการบริหารสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน ท่ามกลางความหลากหลายที่มีมากมายในสังคมไทย
ได้อีกต่อไป” 

ส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทางการพัฒนา
มากย่ิงขึ้น ส่งผลให้ความเป็นพลเมืองสูงขึ้นตามลําดับ พลเมืองคือความสนใจและใส่ใจของความ
เป็นไปของบ้านเมือง อีกทั้งการเมืองในรูปแบบตัวแทนน้ันยังไม่มีความสมบูรณ์ รวมท้ังยังไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ รูปแบบการเมืองที่ควรจะเกิดขึ้นเพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คือรูปแบบของประชาธิปไตยตัวแทนร่วมกับรูปแบบประชาธิปไตยทางตรง ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ ซึ่งบทบาทของภาคประชาชนนั้น มีดังน้ี การนําเสนอนโยบายและแผนพัฒนา การตรวจสอบ
ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร และการหนุนเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการ
ดูแลบ้านเมืองอย่างมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย รูปแบบข้างต้นควรมีทั้งระดับใหญ่คือพ้ืนที่ขนาดจังหวัด 
และระดับเล็กในพ้ืนที่ขนาดตําบล (ชัชวาล ทองดีเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)  
 นอกจากน้ี ความขัดแย้งทางการเมืองถือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มประชาชนต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นต่าง
ทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองในระดับชาติ แนวคิดการจัดการตนเองนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญของ
กระบวนการสร้างความปรองดองแก่ผู้ที่มีอุดมการณ์ต่างกัน โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดข้ึนพร้อมกับค้นหาทางออก ซึ่งคําตอบคือทําอย่างไรให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาขึ้น โดยลดการพ่ึงพิง
จากนโยบายในระดับชาติ เพราะจุดร่วมที่สําคัญคือทุกกลุ่มทุกสีเสื้อได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ทางการเมือง โดยตัวอย่างรูปธรรมท่ีชัดเจน คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลต่อรายได้ของคน
เชียงใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การร่วมกันค้นหาทางออกเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ดีขึ้น โดยท่ี
เร่ืองน้ีไม่เก่ียวข้องกับอุดมการณ์ของแต่ละฝ่าย  

   แนวคิดการจัดการตนเองคือการจัดการรูปแบบของเชิงโครงสร้าง
เพ่ือให้สามารถทําให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการจัดการเชิงนโยบายร่วมกับทีม
ของคณะผู้บริหาร โดยมองถึงพ้ืนฐานของชุมชน ระบบการจัดการโครงสร้างที่ให้ประชาชนเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการจัดการเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา ควบคุม และดูแล รวมถึงการเกิดระบบกลไกจน
นําไปสู่การสร้างอํานาจทางกฎหมาย เพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้กับประชาชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งไม่ได้
เก่ียวข้องกับลักษณะของท้องถ่ินเข้มแข็ง แต่หากเป็นประชาชนเข้มแข็ง ที่สามารถต้ังคําถามถึงการ
ทํางานของฝ่านบริหารได้อย่างมีเสรี พร้อมทั้งร่วมกันกําหนดทิศทางของพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ  
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   “ช่วงน้ีประชาชนเข้มแข็งไหม ประชาชนเข้มแข็งอยู่แล้ว แต่อํานาจไม่
รองรับ” 

 การสร้างสถานะทางสังคมเพ่ือให้เกิดการยอมรับโดยทั่วไป จึงนับว่ามี
ความจําเป็นอย่างยิ่ง กระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้นบนความร่วมมือของแต่ละภาคส่วน รวมถึงการสร้าง
บทบาทให้เกิดกระบวนการตรวจสอบให้มีถูกต้อง และมีความโปร่งใส (ทัทยา อนุสสรราชกิจ, 
สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2558) 
 เชียงใหม่จัดการตนเองเปรียบเสมือนการทํางานแบบปรึกษาหารือ 
กล่าวคือการจัดการนโยบาย การทํางานร่วมกันของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันยกระดับ
คุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทความเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ 
เมื่อประชาชนมีบทบท และอํานาจมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ย่อมแก้ไขได้ทันกับเวลา 
ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพียงอย่างเดียว หรือถ้ามีก็เพียงจะอาจประสาน
เพ่ือขอความช่วยเหลือใบบางประเด็นเท่าน้ัน เมื่อภาคประชาชนแต่ละพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง  ก็จะส่งผล
ให้สังคมในระดับจังหวัดมีความเข้มแข็งตามไปด้วย  อีกทั้งที่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโครงการ
เหล่าน้ัน ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีส่วนร่วมในผลประโยชน์เหล่าน้ัน คงเหลือไว้แต่ผลกระทบที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นปัญหาทางด้านมลพิษ ไม่ว่าทางนํ้า ทางดิน หรือทางอากาศการพัฒนา
จึงควรมีความหลากหลาย ไม่ใช่ใช้การปกครองแบบเด่ียวครอบคลุมทั้งหมด บนพ้ืนฐานการจัดการ
ความหลากหลายในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบขึ้นด้วยความ
หลากหลายทางชาติพันธ์ุ แต่ละพ้ืนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งจังหวัดในภูมิภาคเดียวกัน และจังหวัด
ต่างภูมิภาค แต่ละจังหวัดล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างเป็นลักษณะรูปแบบของแนวคิดเชียงใหม่จัดการ
ตนเองที่จะเกิดขึ้น  
 ระบบการทํางานของภาคประชาชนท่ีผ่านมาเป็นแค่การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดเท่าน้ัน ยังไม่ได้เข้าไปเก่ียวข้องกับโครงสร้างอํานาจ ทําให้ลักษณะการบริหารงาน
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 
 “หลายเรื่องเกิดที่เชียงใหม่ มันแก้ที่เชียงใหม่ไม่ได้ ปัญหาอยู่ที่เชียงใหม่ 
แต่ต้องเข้ากรุงเทพ” 

การบริหารงานแบบรวมศูนย์อํานาจสร้างข้อจํากัดเข้ามามีบทบาทของ
ประชาชนมากขึ้น ลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ออกมาจึงเป็นไปในลักษณะของการประท้วงตาม
ประเด็นปัญหาที่ประสบเป็นเช่นน้ีมานานนับสิบปี (สวิง ตันอุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่มกลุ่มผู้นําเครือข่ายภาคประชาชนมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 
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ชัชวาล ทองดีเลิศ ตัวแทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือกกล่าวว่า ควร
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวนโยบายการพัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการ และสถานการณ์ของพ้ืนที่ เพราะการปกครองจากคนกลุ่มเดียว ไม่
สามารถแก้ไขดําเนินการได้อย่างครอบคลุม ควรให้มีการคืนอํานาจให้กับท้องถิ่น โดยการยุบ
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และให้มีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยประชาชนในพ้ืนที่เอง
เลือกสภาจังหวัด เพ่ือทําหน้าที่สร้างข้อบัญญัติท้องถิ่น อันเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ิน และการ
ป้องกันต้ังสภาพลเมือง เพ่ือสร้างกลไกให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทเสนอแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
รูปแบบโครงสร้างการบริหารเป็นการผสมผสานระหว่างหลักการประชาธิปไตยแบบตัวแทน และ
ประชาธิปไตยทางตรง เพ่ือลดข้อผิดพลาดในระบบประชาธิปไตย ทั้งน้ีเพ่ือให้ประชาชนผู้ซึ่งเป็น
เจ้าของอํานาจอธิปไตยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยหน้าที่ของสภาพลเมือง มีดังน้ี 

เสนอนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด โดยภาคประชาชน ซึ่งนโยบาย
จังหวัดดังกล่าวจะปะกบไปพร้อมกับตัวแทนที่ประชาชนเลือกไป 

ตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายบริหาร เพ่ือสร้างกระบวนการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วม และเข้าถึงอํานาจได้ง่ายข้ึน ภาคประชาชนมีอํานาจในการต่อรองมากข้ึน 
เพ่ือให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึ้น โดยที่ 

“คนเลือกไป ต้องขึ้นไปดูตัวแทนของตนเอง” 
หนุนเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง กล่าวคือหนุนให้ประชาชนมี

ความเป็นพลเมืองมากข้ึน ให้ประชาชนต่ืนตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมืองมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ีการวางระบบโครงสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน

ระดับใหญ่แล้ว ก็ยังคงให้ความสําคัญในระดับย่อยเช่นกัน โดยท่ีมีการจัดต้ังสภาพลเมืองในระดับ
เทศบาล เพ่ือหนุนเสริมการทํางานในระดับพ้ืนที่ตําบล และสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จังหวัด ทั้งในระดับเล็ก และระดับใหญ่ (ชัชวาล ทองดีเลิศ, สัมภาษณ์, 26 
พฤษภาคม 2558)  

พรหมศักด์ิ แสงโพธ์ิตัวแทนกลุ่มบ้านชุ่มเมืองเย็นเสนอว่าการสร้าง
อํานาจทางการเมืองให้กับภาคประชาชนเพื่อนําไปมีบทบาทในการสร้างแนวทางนโยบายการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยที่สร้างระบบการเมืองท้องถิ่นของภาคประชาชนใน 4 เรื่อง ดังน้ี 

การจัดการด้านทรัพยากร สร้างอํานาจให้ประชาชนสามารถเข้าไป
บริหารจัดการได้ รวมท้ังดูแลรักษาเพ่อให้เกิดความย่ังยืนในการใช้ประโยชน์ต่อไป 

การจัดการการปกครองท้องถ่ิน สร้างระบบการบริหารที่สอดคล้องกับ
ลักษณะความแตกต่างของท้องถิ่น เพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละ
พ้ืนที่ 
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การจัดการด้านเศรษฐกิจ สร้างระบบทางการเงิน การธนาคาร ระบบ
การจัดเก็บภาษีเพ่ือให้มีความคล่องตัวไหลเวียนภายในท้องถิ่น 

 การจัดการด้านสังคม เน้นการต่อรองแบบสหการที่ประชาชนสามารถมี
บทบาทและอํานาจในการต่อรองกําหนดราคาของสินค้าที่มีความจําเป็นต่อการประกอบอาชีพ แทน
บริษัทห้างร้านทั่วไป (พรหมศักด์ิ แสงโพธ์ิ, สัมภาษณ์, 22 พฤษภาคม 2558) 
 

   ทัทยา อนุสสรราชกิจตัวแทนโครงการเชียงใหม่อ่านเสนอว่าการสร้าง
สถานะทางกฎหมายเพ่ือรับรองในการใช้สิทธ์ิเพ่ือสร้างกลไกต่อการกําหนดแผนพัฒนา ถือเป็นการ
สร้างจุดเช่ือมโยงกับประชาชนผู้ซึ่งได้รับผลกระทบทางตรงในกระบวนการพัฒนาที่เกิดขึ้น เพราะ  

   “เกิดขา เกิดกลไก หรือเกิดระบบ ที่ทําให้ประชาชนสามารถเข้าไปสู่
โครงสร้างได้”  

   โดยจะต้องมีโครงสร้าง สภาระดับจังหวัด สภาพลเมือง และเทศบาล 
อีกทั้งในแต่ละระบบยังมีสภาพลเมืองคอยตรวจสอบอีกขั้นหน่ึงด้วย ระบบประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่
เพียงระบบเลือกต้ังแบบตัวแทน การจัดต้ังสภาพลเมืองคือกลไกในการหนุนเสริมระบบการเมือง มี
กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมี
อํานาจในการควบคุมดูแลนโยบายภายใต้รูปแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ  

   “เพราะเราไม่ต้องการประชาธิปไตยแบบตัวแทนแล้ว มีอยู่ได้ แต่เรา
ต้องการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และแบบมีส่วนร่วม” 

 ทั้งน้ีประชาชนคือเจ้าของอํานาจอธิปไตย คําว่าประชาชนเข้มแข็ง อาจ
มีความหมายที่คล้ายคลึงกับคําว่าท้องถ่ินเข้มแข็ง แต่สิ่งที่ต่างกันคือการมีอํานาจในการควบคุมการ
กําหนดนโยบายในการพัฒนา เพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ต่อไป (ทัทยา อนุสสรราชกิจ, 
สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2558) 
  สวิง ตันอุด เครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการจัดการตนเองจังหวัด
เชียงใหม่ กล่าวว่าควรมีการจัดวางโครงสร้างในการบริหารโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มหานคร ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าเมืองดูแลและ
พัฒนาเมืองเชียงใหม่ตามแนวทางที่เตรียมไว้ มีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี จากการเลือกต้ังโดยตรง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและบริหารงาน ซึ่งสามารถถูกพิจารณาถอดถอนได้
โดยประชาชน 
     สภาเชียงใหม่มหานครเป็นคณะดําเนินการ เพ่ือปรึกษาหารือและ
ออกแบบการพัฒนา มีลักษณะการดําเนินงานเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมาจากกระบวนการ
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เลือกต้ังจากประชาชนภายในพ้ืนที่เช่นกัน และมีวาระการดําตําแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถถูก
พิจารณาถอดถอนได้โดยประชาชนเช่นเดียวกัน 
       สภาพลเมืองเป็นตัวแทนของภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ อีกทั้งสภา
พลเมืองมีสิทธิเท่ากับผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ทําหน้าที่ดูแลนโยบายการพัฒนาควบคู่กับผู้ว่า
ราชการ จังห วัดที่ ไ ด้ รับการ เลือก ต้ั งมา  โดยยกระ ดับใ ห้ประชาชนเข้ ามา มีส่ วนร่ วมใน
กระบวนการพัฒนามากขึ้น รวมท้ังเช่ือมโยงพ้ืนที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน 
  ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องอย่างแท้จริง อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงเจ้าของ
ประชาธิปไตยอันได้แก่ประชาชนทุกคนโดยสร้างให้ 
  “ส่วนกลางอยู่ได้ด้วยท้องถิ่น ไม่ใช่ท้องถิ่นอยู่ได้ด้วยส่วนกลาง”  
  ทั้งน้ีตามหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนเป็น
เจ้าของอํานาจไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม  

“อย่ามาเรียกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะประชาชนเป็น
เจ้าของ”  

ทั้งน้ีตามหลักการของประชาธิปไตยประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจ 
เจ้าของพ้ืนที่ และเจ้าของทรัพยากร ดังน้ันกระบวนการแก้ปัญหาหน่วยงาภาครัฐจึงควรเข้ามามีส่วน
ร่วมไม่ใช่ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม (สวิง ตันอุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

 สําหรับประเด็นดังกล่าว กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมองว่า การ
สร้างโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือกําหนดนโยบาย เปรียบเสมือนการปรับสัดส่วนบทบาทและ
อํานาจของประชาชนให้มากขึ้น เพียงพอที่จะพัฒนาตามบริบทที่แตกต่างทางด้านสังคม อันเป็นการ
สร้างความเจริญในแนวระนาบให้มีความใกล้เคียงและสอดคล้อง เพ่ือก่อให้เกิดระบบหรือกลไกในการ
สร้างเสริมความเข้มแข็งอันเกิดข้ึนจากภาคประชาชน ภายใต้ความต้องการที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละ
พ้ืนที่น้ัน ความต้องการอาจจะแตกต่างกัน เน้นการสร้างพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนสําคัญในการกําหนด
นโยบายในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากน้ียัง
เป็นการสร้างสถานะให้กับภาคประชาชนเพ่ือให้เกิดการยอมรับ เพราะทุกคนมีสิทธ์ิและมีเสียงในการ
เข้าถึงอํานาจ ไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหนก็ตาม 
    จากข้อเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของทั้ง 3 กลุ่มมีลักษณะที่เหมือนกัน กล่าวคือ ต้องการสร้างพ้ืนที่ให้กับภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการกําหนดบทบาทเพ่ือกําหนดแนวนโยบายสาธารณะที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ ทั้งน้ี
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งพ้ืนที่แต่ละแห่งน้ันอาจได้รับนโยบายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
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ลักษณะของชุมชน รวมถึงเป็นสร้างการยอมรับทางกฎหมายให้กับภาคประชาชน เพ่ือเข้าถึงอํานาจใน
การดูแลท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ 
  กล่าวโดยสรุปการจัดสรรพ้ืนที่ทางอํานาจให้ภาคประชาชนเข้ามามี
บทบาทในทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนในการกําหนดนโยบายการพัฒนา นอกจากจะเป็นการสร้างสถานะที่
รับรองให้กับภาคประชาชนแล้ว ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการยอมรับในบทบาทหน้าที่ รวมท้ังยังเป็นแนวทางใน
การลดความขัดแย้งอันเน่ืองมาจากการกําหนดนโยบายการพัฒนาที่ไม่สอดคล้อง เพราะเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมถกแถลงถึงแนวทางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่อันเป็นแนวทางพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐาน
ระบอบประชาธิปไตยเพราะเสียงของประชาชนทุกคนมีความหมาย การยกระดับสถานะทางสังคม
เพ่ือให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกพ้ืนที่ในการเข้ามามีส่วนในการร่วมกําหนดอนาคตของพ้ืนที่ 
 

 
 

รูปภาพที่ 4.7 การรวมกลุ่มเพ่ือปรึกษาหารือในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหม ่
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

(3.4) การจัดการด้านการศึกษา 
 ประเด็นทางด้านการศึกษาก็เป็นประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายร่วมกัน

หาทางออกเช่นกัน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา ลดอัตราการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่เกิดข้ึน โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

การแก้ไขปัญหาระบบแข่งขันทางด้านการศึกษา เพ่ือสอบเข้าใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีช่ือคุณภาพทางด้านวิชาการ จึงเป็นที่มาของสถาบันกวดวิชาเกิดข้ึนหลายแห่ง
อย่างมากมาย เยาวชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่อยากศึกษาในสถานที่ใกล้ภูมิลําเนา แต่ด้วยผลคะแนน
สอบท่ีไม่ถึงเกณฑ์ ส่งผลให้ต้องออกไปศึกษานอกจังหวัดที่มีระยะทางไกล  ทําให้เยาวชนห่างไกลจาก



121 
 

 
 

ถิ่นฐานบ้านเกิด ไม่มีความผูกพันธ์ุในรากเหง้าของตนเอง อีกทั้งสถานการณ์การแข่งขันทางด้าน
การศึกษามีอัตราที่สูง ระบบการศึกษาจึงเปรียบเสมือนกรอบที่ปิดก้ันการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย
(สวิง ตันอุด, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 

 นอกจากน้ีแล้ว เ ชียงใหม่ เ ป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมสูง กล่าวคือในเชียงใหม่ประกอบด้วยหลายชนเผ่า ซึ่งแต่ละชนเผ่าย่อมมีอัตลักษณ์ วิถีชีวิต
ที่ไม่เหมือนกัน รวมถึงสภาพบริบททางสังคมท่ีมีความจําเพาะเจาะจง แต่จากสภาวะการพัฒนาใน
ปัจจุบันได้ทําลายวิถีทางวัฒนธรรมเหล่าน้ันกล่าวคือการถูกครอบงําจากการพัฒนาจากส่วนกลาง 
ส่งผลให้ระบบภูมิปัญญา อัตลักษณ์ที่มีอยู่เริ่มสูญหาย แต่อย่างไรก็ตามพบได้ว่ากระแสวัฒนธรรม
ล้านนายังคงดํารงอยู่อย่างเข้มแข็ง จะเห็นได้ว่าการดํารงอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ถือ 
เป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหน่ึงให้กับเมืองเชียงใหม่ (ชัชวาล ทองดีเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 
2558)  

 จากปัญหาด้านข้อจํากัดด้านการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาชนมีข้อเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังน้ี 

 สวิง ตันอุด เครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการจัดการตนเองจังหวัด
เชียงใหม่ เสนอว่าเพ่ือให้สถานศึกษาตอบสนองการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น ควรสร้าง
โอกาสในกับเยาวชนนักเรียนในพ้ืนที่มากข้ึน ในลักษณะการเพ่ิมสัดส่วนโควต้าในพ้ืนที่จังหวัด และ
พ้ืนที่ภูมิภาค เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างหลักประกันทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันการแข่งขันทางการศึกษา “แบบเอาเป็นเอาตาย” ในรูปแบบการของการ
แข่งขันทางด้านกวดวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้สิ่งรอบตัวมากกยิ่งขึ้น พร้อมท้ังยังเป็นการ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้นอีกด้วย นอกจากน้ีแล้วสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่นควรมีหลักสูตรที่
เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และสภาพของสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงบุคคลภายนอกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะของพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นการสานต่อทางวัฒนธรรมให้กับบุคคลรุ่นต่อไป (สวิง ตันอุด, 
สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2558) 
   พรหมศักด์ิ แสงโพธ์ิ ตัวแทนกลุ่มบ้านชุ่มเมืองเย็น เสนอว่า การสร้าง
ระบบการศึกษาที่ไม่ได้ถูกกําหนดจากกระทรวงศึกษา ที่เป็นหน่วยงานส่วนกลาง ระบบการศึกษาของ
เชียงใหม่ที่เหมาะสมและจะสนับสนุนองค์ความรู้ กล่าวคือมีจะมีระบบการสรรหาว่าจ้างบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถจากภายนอกเข้ามาดําเนินการสอนที่เชียงใหม่ ในระดับนักเรียน นักศึกษา ทั้งน้ี
เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนกับผู้ปกครอง และช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเยาวชนต่อไป
ในการส่งบุตรหลานไปเรียนนอกพ้ืนที่ 
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   “เราจะนําครูไปหานักเรียน โดยเฉพาะเขตชนบท หยุดการเคลื่อนย้าย
นักเรียนจํานวนหมื่น จํานวนแสนเพ่ือไปหาครู ”  
   “เพราะความรู้ไม่ได้อยู่ที่สภาบัน ความรู้อยู่ที่ตัวบุคคล” 

 จากคําพูดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ช่วยลดปัญหาความ
หนาแน่น ความแออัดที่เกิดขึ้น เน่ืองจากว่าโรงเรียนที่มีช่ือเสียงจะมีความสามารถในการสรรหาว่าจ้าง
บุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถมาจัดการเรียนการสอน (พรหมศักด์ิ แสงโพธ์ิ, สัมภาษณ์, 22 
พฤษภาคม 2558) 
   ชัชวาล ทองดีเลิศตัวแทนเครือข่ายการศึกษาทางเลือกเสนอว่า
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางด้านการศึกษาจึงทําให้หลายฝ่ายเข้ามาร่วมแลกเปล่ียนเพ่ือค้นหา
ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งมีการเชิญเชิญเครือข่ายต่างๆ เพ่ือเข้ามาทํางานร่วมกันเพ่ือแก้ไข 
พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดที่สนับสนุนการศึกษาเข้า
ด้วยกันทั้งในระบบ และนอกระบบเพ่ือให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยมีคําขวัญว่า “พลเมืองเชียงใหม่ 
รักษ์วัฒนธรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
   พลเมืองเชียงใหม่หมายถึง อัตลักษณ์และความเป็นพลเมืองเชียงใหม่ที่
มีความกระตือรือร้นต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น  
   รักษ์วัฒนธรรมหมายถึงอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  เพ่ือเรียนรู้
รากเหง้าของตนเอง เพ่ือที่จะร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   เท่าทันการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเรียนรู้ปัจจุบัน เพ่ือให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลก 
   แสวงสัมมาชีพ หมายถึงการประกอบอาชีพโดยสุจริต ตามภูมิความรู้
ของตน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม 
   จากข้อเสนอดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
กลุ่มที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้น และที่สําคัญเป็นแนวทางในการสร้างพลเมืองที่มี
คุณภาพให้กับท้องถิ่นต่อไป  

 อีกทั้งเสนอให้มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพ่ือสร้าง
พ้ืนที่การเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนักศึกษาเท่าน้ัน แต่แหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมคือวิถีการเรียนรู้ของคนทุกคน (ชัชวาล ทองดีเลิศ, สัมภาษณ์, 26 พฤษภาคม 2558)  

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมองว่าการสร้างพ้ืนที่ให้มาร่วมกันหา
แนวทางในการค้นหาทางออกที่เหมาะสมในการค้นหาทางออก พร้อมกันน้ียังมีการเสริมสร้างเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพให้ท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมถึงผู้เรียนและผู้ปกครองด้วยเช่นกัน ซึ่งมี
กระบวนการสร้างพ้ืนที่ การจัดต้ังเครือข่ายทางการศึกษา ให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้ามากํากับดูแล
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พัฒนา มาร่วมกําหนดถึงทิศทาง และเป้าประสงค์ในการพัฒนา ให้กับบุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุก
วัยรวมถึงพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือสร้างประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน นอกจากจะเป็นกลไกสําคัญใน
การพัฒนาพ้ืนที่แล้ว โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ หากแต่การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยก็มีความสําคัญไม่แพ้กัน เพราะการศึกษาคือสิ่งที่ประชาชนทุกกลุ่มต้องเข้าถึง   

จากข้อเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษามีลักษณะที่
เหมือนกัน กล่าวคือ เป็นการสร้างพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ เพราะผลกระทบที่เกิดจากปัญหาทางด้านการศึกษาส่งผลต่อประชาชนทุกกลุ่ม 
อีกทั้งการสร้างพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง เป็นช่วงทางในการที่จะดูแลสังคมให้
เป็นไปในทิศทางที่ปราถนาอีกด้วย 

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่มาจากเครือข่าย
ภาคประชาชนคือการสร้างความสัมพันธ์ในการเรียนรู้ความรู้สมัยใหม่ และความรู้ท้องถิ่น อีกทั้งการ
สร้างแนวนโยบายท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน รวมท้ัง
แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน อีกทั้งยังสร้างพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการรองรับโอกาสในการเรียนรู้ที่ใกล้บ้าน อีกทั้งยังเป็น
การเพ่ิมต้นทุนในการเรียนรู้ เช่นต้นทุนการใช้ชีวิต ต้นทุนทางด้านสุขภาพเป็นต้น และเป็นแนวทางใน
การสร้างความรักในถิ่นฐาน รวมท้ังความหวงแหนที่มีต่อท้องถิ่น 

(3.5) ข้อเสนออื่นๆ 
 สําหรับข้อเสนออ่ืนอ่ืนๆ ประกอบด้วยข้อเสนอจากบุคคลหรือองค์ที่มี

ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการตนเอง ดังนี้ 
     (3.5.1) การจัดการด้านสวัสดิการ 
   สภาองค์กรชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวว่า แนวคิดสวัสดิการแบบบูรณาการ เป็นแนวทางการจัดสวัสดิการในรูปแบบของการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้เข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการตัดสินใจ โดยการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายทางด้านสวัสดิการท่ีจะส่งผลต่อชีวิตในชุมชนซึ่งแนวทางใน
การจัดสวัสดิการน้ันแต่ละพ้ืนที่อาจแตกต่างกันตามบริบทของสังคม สะท้อนให้เห็นการจัดสวัสดิการท่ี
เล็งเห็นถึงคุณค่าที่สัมพันธ์ต่อพ้ืนที่ชนบทไทยที่ประกอบขึ้นด้วยความหลากหลาย ดังเช่นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ประชากรประกอบด้วยหลายชนเผ่า หลายเช่ือชาติ สะท้อนให้เห็นถึงระบบการจัดสวัสดิการ
ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของประชากรในพื้นที่ มีระบบการจัดการที่ร่วมกันทั้ง
หน่วยงานภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ดังเช่นคํากล่าวของวิสัยทัศน์สวัสดิการชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ ที่สนับสนุนโดยสภาองค์กรชุมชน และกองทุนสวัสดิการชุชนจังหวัดเชียงใหม่  
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   “คนเชียงใหม่ทุกตําบล ทุกคน ต้องมีสวัสดิการท่ีเป็นการ
จัดการร่วมกันระหว่างชุมชนกับรัฐในรูปแบบของการมีกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เป็นการให้อย่างมี
คุณค่าและการรับอย่างมีศักด์ิศรี”  
   จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการพัฒนาจาก
ฐานรากทั้งน้ีเพ่ือเป้าหมายในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   ซึ่งมีข้อเสนอแนะต่อนโยบายดังน้ี บรรจุแผนกองทุนสวัสดิการ
ให้เป็นแผนพัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้าน ตําบล รวมถึงจังหวัด โดยมีการจัดการระบบความสัมพันธ์ทาง
โครงสร้างใหม่ ต้ังแต่ระดับท้องที่ ระดับท้องถ่ิน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัดแทนที่
แนวคิดการจัดการระบบสวัสดิการแบบเดิมที่เน้นการดําเนินการโดยภาครัฐอีกทั้งยังเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายในระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน (สมัชชาพลเมืองเชียง ประจําปี 2557, เอกสารการประชุมประจําปี, 2557) 

กลุ่มเครือข่ายภาคปะชาชน มองว่าการสร้างพ้ืนที่ให้กับภาค
ประชาชนในการเข้ามามีส่วนกําหนดบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพราะนโยบายการจัดการบริการ
สาธารณะเป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับประชาชนโดยตรง ทั้งน้ีแนวทางการแก้ไขของแต่ละพ้ืนที่อาจแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับทุนทางด้านทรัพยากรเพ่ือนํามาเป็นต้นทุนในการพัฒนา การสร้างพ้ืนที่เปรียบเสมือน
การสร้างสถานะทางสังคมให้เกิดการยอมรับในกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ระบบทางภูมิปัญญา วิถี
ชีวิตด้ังเดิมของชุมชนเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา เน้นกระบวนการตัดสินใจที่มอบให้
หน่วยงานภาคประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายภาคประชาชน เป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการ
ตัดสินใจแทนหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือมีการกําหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้หลักการแลกเปล่ียนเรียนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งภายในชุมชนด้วยกันเอง และระหว่างชุมชนอีก
ทั้งเน้นความเป็นอิสระ หลักการในการกําหนดนโยบายสวัสดิการเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานความต้องการของง
ประชาชนเป็นหลัก  มิได้เกิดขึ้นจากนโยบายภาครัฐส่วนกลางที่เกิดข้ึน ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหา
อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เน่ืองด้วยแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน
ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ทั้งน้ีกรอบในการกําหนดนโยบายด้านสวัสดิการ
ควรขึ้นอยู่ภายใต้ความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งไม่ขัดต่อตัวบทกฎหมายที่
เปรียบเสมือนมาตรฐานขั้นตํ่าสุดของทุกพ้ืนที่ในสังคมไทย 
    (3.5.2) การจัดการด้านสุขภาพ 

ประเด็นการดูแลสุขภาพนับเป็นนโยบายที่มีความสําคัญ เน่ือง
ด้วยปัจจุบันเราเผชิญกับสิ่งที่เป็นอันตรายอยู่ตลอดเวลา ในอดีตเรามีการแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันคือรูปแบบการสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 
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เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเชียงใหม่ มีแนวคิดว่าการสร้าง
กระบวนการให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น โดยมีสิทธิอย่างเท่า
เทียมกัน เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีการนําเสนอประเด็นสุขภาพในระดับจังหวัด ดังน้ี 

การแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
สุขภาวะเด็ก และเยาวชน 
การบริหารจัดการชุมชนเพ่ือให้ปลอดจากมลภาวะที่ผลต่อการ

ดําเนินชีวิต 
ระบบสุขภาวะชุมชน 
ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีอํานาจ 

   ซึ่งข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพเชียงใหม่ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งระดับจังหวัดและระดับตําบลเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการนโยบายสาธารณะทั้ง 6 
ประเด็นกล่าวคือปัญหาด้านหมอกควัน ปัญหาด้านสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ปัญหาการ
บริหารจัดการชุมชนให้ปลอดมลภาวะ ปัญหาระบบสุขภาพชุมชน ปัญหาเพ่ือเตรียมการเพ่ือสุขภาวะ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง และการพัฒนาระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างกระบวนการ
ดําเนินงานไปยังประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพคนเชียงใหม่ต่อไป โดยติดตาม
หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในการดําเนินการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ทั้งกลุ่มภาคประชาชน กลุ่มองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มแกนนําชุมชน กลุ่มองค์กรภาครัฐ กลุ่มองค์กร
ภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มองค์กร (NGO) เพ่ือต่อเติมการพัฒนาเชียงใหม่สู่มหานครแห่งสุขภาวะ โดย
แสวงหาชุมชนต้นแบบในระดับพ้ืนที่ เพ่ือการสร้างกระบวนการถ่ายทอดสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ มีการจัดทํา
เอกสารการวิจัยที่เน้นการถอดบทเรียนจากพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือถ่ายทอดกระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงขอให้หน่วยงานนําเสนอ
ประเด็นปัญหาที่นอกเหนือจาก 6 ประเด็น เพ่ือร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
   อีกทั้งยังเสนอให้ปรับบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งใน
ระดับจังหวัด และระดับตําบลเข้ามามีอํานาจในการจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกําหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งน้ี
กําหนดทิศทางเพ่ือนําไปสู่แนวทางการพัฒนาพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป จนนําไปสู่การสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือสุขภาวะชุมชนเป็นหลัก 

จากข้อเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการด้านสุขภาพจะเห็น
ได้ว่าเป็นแนวทางในการสร้างสถานะทางกฎหมายเพ่ือให้เกิดการยอมรับในทักษะความสามารถของ
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ภาคประชาชน โดยเฉพาะองค์ความรู้พ้ืนบ้านกระแสรอง อันสืบเน่ืองมาจากวิถีชีวิตที่มีระบบการดูแล
โดยพ่ึงพาสมุนไพรภายในพ้ืนถ่ิน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทยให้ดํารงอยู่ต่อไป 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมองว่าการเปิดพ้ืนที่ในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆมาดําเนินกรแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเฉพาะด้าน 
กระบวนการดําเนินการที่เกิดข้ึนนอกจากจะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงขึ้นอีกด้วย นับเป็นนโยบายที่สําคัญของหน่วยงานท้องถ่ินที่จะสร้างความ
ร่วมมือดังกล่าว เพราะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ทั้งน้ีการเพ่ิมบทบาทอํานาจและ
หน้าที่ให้กับหน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือดูแลประชานได้อย่างทั่วถึง ทําให้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
สามารถที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีภายใต้ความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือที่จะ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เน้นการจัดการตนเองของภาคประชาชนภายในพ้ืนที่ที่
สอดคล้องกับพ้ืนที่เชิงปฏิบัติการเพ่ือดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในการจัดทํานโยบายการพัฒนาตาม
ลักษณะความแตกต่างของพ้ืนที่ ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานและประสิทธิผลที่
ประชาชนจะได้รับจากนโยบายด้านสุขภาพ 

 กล่าวโดยสรุป แนวทางในการจัดการนโยบายต่างๆ ต้องการท่ี
จะเอ้ือต่อการสร้างพ้ืนที่ที่ให้กับประชาชนผู้สัมผัสกับปัญหาเหล่าน้ันตลอดเวลา ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การกําหนดบทบาททิศทางการพัฒนา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับสังคม
ภายนอก ทั้งน้ีเพ่ือการปรับตัวอยู่ร่วมกับกระแสปัจจุบัน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์คุณค่า พร้อมทั้ง
พัฒนาเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับกระแสในสังคมปัจจุบัน 

(4.) กลุ่มนักธุรกิจ 
กลุ่มนักธุรกิจประกอบด้วย 1 ท่าน คือ 
เฉลิมชาติ นครางกุลประธานที่ปรึกษากิตติมาศักด์ิ หอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ 
ท่านน้ีเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองของ

การค้า การลงทุนภายในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาศักยภาพ สร้างขีดความสามารถของจังหวัด
เชียงใหม่ให้ดีย่ิงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(4.1) สาเหตุของการเกิดแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
 จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีศักยภาพในหลายมิติที่ส่งผลต่อ

ความเจริญเติบของสังคมระดับชาติ ดังน้ันแนวทางในการพัฒนาจึงควรมีการวางแนวทางเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 เฉลิมชาติ นครางกุลประธานที่ปรึกษากิตติมาศักด์ิ หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่กล่าวว่า ในอนาคตข้างหน้าจังหวัดเชียงใหม่ถ้าไม่มีการวางแผนทิศทางการพัฒนาท่ี
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เหมาะสมแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม่อย่างแน่นอน โดยเฉพาะทิศทางการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง การทําให้จังหวัด
เชียงใหม่กลายเป็นเมืองแห่งมหานคร โดยการยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น“เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
เพ่ือสามารถทําให้จังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองเพราะถ้า 
 “ถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างน้ีไปในอีก 10ปี 20ปีหรือ 50ปีข้างหน้า หาก
ไม่มีการวางระบบในการควบคุมดูแล เชียงใหม่จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย” 
 การยกระดับจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือรองรับ
ความเจริญเติบโตที่จะเกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ประเทศไทยจะเข้าร่วมการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การยกระดับให้จังหวัดเชียงใหม่
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงนับว่ามีความสําคัญต่อการค้าและการลงทุน เพราะนักลงทุนต่างๆ จํานวน
มากกําลังเข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องน้ี โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีน จึงนับได้ว่าเป็น
โอกาสท่ีจะพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน  

  นับว่ามีความสําคัญ เพราะนอกจากปัจจัยที่มีความโดดเด่นทางด้าน
สังคมท่ีประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจ เขตเมือง เขตชนบท และเขตที่สูง ความโดดเด่นทางด้านเศรษฐกิจ
ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อุตสาหกรรมการแปรรูป และความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่
ประกอบด้วยความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ จังหวัดเชียงใหม่จึงนับเป็นจุดศูนย์กลางทางภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย ซึ่งเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งทางด้านการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสหภาพเมียนมา ประเทศจีน รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก
ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานกงศุลมากกว่าที่อ่ืนอีกด้วย กล่าวคือ สถานกงสุลอเมริกา สถานกงศุล
อินเดีย สถานกงสุลจีน (เฉลิมชาติ นครางกุล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 
    กลุ่มนักธุรกิจ มองว่าการจัดการตนเองเกิดข้ึนจากความต้องการเพ่ิม
สัดส่วนของอํานาจและบทบาทให้มากกว่าเดิม เน่ืองจากการกําหนดนโยบายของภาครัฐ ไม่ตอบสนอง
ต่อแนวทางในการพัฒนาได้ทั้งหมด เน่ืองด้วยลักษณะความแตกต่างทางด้านศักยภาพของแต่ละ
จังหวัดไม่เหมือนกัน ดังน้ันแนวทางในการสร้างความเจริญเติบโต จึงต้องควรให้มีลักษณะที่สอดรับกับ
ลักษณะของพ้ืนที่  สร้างทิศทางเพ่ือเติบโตอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงสร้างระบบการทํางานที่รวดเร็ว 
และมีความคล่องตัวในการดําเนินงาน 
 กล่าวโดยสรุป จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนภายในพ้ืนที่ที่
หลากหลาย หากมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างถูกต้อง โดยมีการวางรูปแบบอย่างเหมาะสม จะมีส่วนช่วย
สนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ไปได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม การจัดวางแนวทางในการวางแผนเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตใน
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อนาคตข้างหน้าภายใต้ศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีอยู่ นับเป็นโอกาสสําคัญในการจัดการสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างย่ังยืนให้กับท้องถิ่น 

(4.2) การจัดการด้านโครงสร้างการบริหารจังหวัดและงบประมาณ 
 การจัดการการบริหารของหน่วยงานระดับจังหวัดถือเป็นกลไกที่สําคัญ

ในการสร้างความเจริญเติบโตให้พ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้นํา ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นอันจะส่งผล
ในด้านบวกต่อกระบวนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจังหวัด และภายในจังหวัดต่อไป 
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 เฉลิมชาติ นครางกุลประธานที่ปรึกษากิตติมาศักด์ิ หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่กล่าวว่า ข้อเสนอเร่ืองการได้มาซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด อาจจะไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงจากประประชาชน อาจจะมาจากการแต่งต้ัง อาจจะมาจากกระบวนการสรรหาจากหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งน้ีบุคคลที่จะมารับตําแหน่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง
มิติทางด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งถือว่าทางด้านเศรษฐกิจมีความสําคัญมาก 
เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนบนในการเช่ือมโยงประเทศต่างๆ บุคคลที่จะเข้า
มาบริหารจัดการจังหวัดเชียงใหม่น้ัน ไม่ใช่บุคคลท่ีมาแบบบุคคลเดียว ต้องประกอบด้วยทีมงานที่มี
ความพร้อม และมีความสามารถในการบริหารงานได้ทันที ทําให้ไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพ่ือให้
เข้ากับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่มาก ทั้งน้ีเพ่ือกระบวนการกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ทันใจ พร้อมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นอกจากน้ีแล้วทีมงานผู้บริหารยังต้อง
สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนได้ในทุกพ้ืนที่อีกด้วย เพระจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่
เศรษฐกิจ พ้ืนที่ชนบท และพื้นที่สูง ไม่ใช่กลุ่มที่ประชาชนเข้าถึงได้ยาก ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม
ภาคประชาชนที่ประสบปัญหาทีมคณะผู้บริหารนอกจากจะมีความเช่ียวชาญแล้ว ยังต้องมีความเข้าใจ
ในลักษณะของท้องถิ่นด้วย 

   “คุณจะเก่งมาจากไหน แต่คุณไม่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณเข้ากับ
คนท้องถิ่นไม่ได้ มันก็เป็นไปไม่ได้” 
 เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายที่สูงมาก ซึ่งแต่ละที่ก็มีความ
แตกต่างกัน ดังน้ันนอกจากทักษะในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแล้ว การดูแลประชาชน
ภายในพ้ืนที่ก็ถือเป็นประสิทธิผลที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจเช่นกัน  

รวมถึงมีการเสนอให้รัฐบาลเพ่ิมสัดส่วนงบประมาณให้มีความเหมาะสม
กับภารกิจต่างๆ เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ รวมถึงมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบที่มากมาย ทั้งน้ีเพ่ือรองรับความต้องการของภาคประชาชน  

“ทุกวันน้ีหอการค้า มีบทบาทแต่ไม่มีอํานาจ โดยภาพรวม เรามีหน้าที่
สะท้อน ปัญหา พร้อมเสนอแนะทางออก” 
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   “รัฐต้องเพ่ิมงบประมาณให้ พร้อม authority สามารถตัดสินใจได้ 
สั่งงานได้ สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที” 

 เมื่อจังหวัดมีบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถดูแลและบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง (เฉลิมชาติ นครางกุล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 

กลุ่มนักธุรกิจ มองว่าการบริหารจัดการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
กําหนดนโยบายเพ่ือให้สามารถดึงเอาศักยภาพของพ้ืนที่มาใช้ประโยชน์สูงที่สุด ดังน้ันทีมคณะ
ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหาร และความเข้าใจในวัฒนธรรมของพื้นที่ 
เพ่ือสามารถกําหนดนโยบายที่สอดรับกับความต้องการของประชาชน โดยเป้าหมายน่ันคือต้องการ
ยกระดับพ้ืนที่ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุน  
   กล่าวโดยสรุป การจัดโครงสร้างการด้านโครงสร้างการบริหารจังหวัด
และการจัดการงบประมาณน้ัน ต้องมีการกําหนดรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะบริบทของพ้ืนที่ที่มี
ความจําเพาะ รวมทั้งมีทักษะและความสามารถในการเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 
เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นกลไกที่สําคัญในการ
สนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทที่ชัดเจน และอํานาจหน้าที่ที่จะพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพราะปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันมีมากมายหลายประการ รวมถึงผู้นําต้องมีความรู้ความสามารถ อีกทั้งความ
เข้าใจในพ้ืนที่ด้วย 

(4.3) การจัดการด้านวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมพ้ืนถ่ินของจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นกลไกท่ีสําคัญในการสร้าง

ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้กับพ้ืนที่ ดังน้ันจึงต้องมีวิธีการในการดํารงไว้ซึ่งคุณค่าดังกล่าว โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

 เฉลิมชาติ นครางกุลประธานที่ปรึกษากิตติมาศักด์ิ หอการค้าจังหวัด
เชียงใหม่กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ แต่
อุตสาหกรรมดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เช่นกัน  

“อย่าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาทําลายวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
มาบดบังวัฒนธรรมอันดีงามของเราไป ถ้าวัฒนธรรมไม่รักษาไว้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเสียหาย 
ประวัติศาสตร์จะได้รับผลกระทบ เราต้องรักษาจุดน้ีไว้ เพราะจุดน้ีเป็นจุดที่ที่ทําให้เชียงใหม่มีความ
ย่ังยืน เราต้องรักษาวัฒนธรรมให้มีความย่ังยืน ทําให้เชียงใหม่มีจุดขายทางด้านการท่องเที่ยว” 
 เพราะนักท่องเที่ยวบางคนอาจไม่เข้าใจถึงวิถีทางวัฒนธรรม จนอาจ
ก่อให้เกิดการสร้างปัญหา ที่ล่วงเกินความเช่ือทางวัฒนธรรม 

นอกจากน้ียังมีข้อเสนอในแนวทางที่ เป็นแนวทางในการป้องกัน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยมีการ 
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 “จัดระบบ ระเบียบ โดยให้ข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ ว่าอะไรควร 
อะไรไม่ควร ผ่านบริษัทท่องเที่ยว บริษัททัวร์ สถานกงศูลที่ออกวีซ่า” 

 อีกทั้งควรมีจัดทําการระบบข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรมที่เฉพาะเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวผ่านกลุ่มบริษัททัวร์ สายการบิน สถานกงศุล โดยสร้างความเข้าใจ
พ้ืนฐานที่ถูกต้องเก่ียวกับลักษณะทางวัฒนธรรม ลักษณะทางสังคมที่ความเฉพาะ เพ่ือป้องกัน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะในสมัยปัจจุบันน้ี กระแสเทคโนโลยีรวดเร็ว ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อ
ระบบวัฒนธรรมของเชียงใหม่ได้ (เฉลิมชาติ นครางกุล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 

กลุ่มนักธุรกิจมองว่าการให้หน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการ
สร้างความเข้าใจพ้ืนฐานในลักษณะของวัฒนธรรมให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียว ผ่านบริษัททัวร์ เพ่ือควบคุม
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดแนวทางการท่องเที่ยว
แบบสร้างสรรค์เรียนรู้ กล่าวคือสอดแทรกเน้ือหาความรู้ระบบคุณค่าของวัฒนธรรมในรูปแบบการ
ท่องเท่ียว หน่วยงานท้องถิ่นจึงถือเป็นกลไกที่สําคัญในการสร้างเกราะคุ้มครองความงดงามของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับพ้ืนที่ ประชาชนก็จะได้รับผลประโยชน์
อันเน่ืองมาจากการท่องเที่ยวเช่นกัน หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดการ ควบคุมและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตัวเอง โดยที่มุ่งเน้นบทบาทภารกิจหน้าที่ หน่วยงานท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทในการสร้างความ
เข้าใจเบ้ืองต้น ซึ่งอาจจะมีการจัดอบรมผ่านบริษัททัวร์ สถานกงสุลของประเทศนักท่องเที่ยว เพ่ือ
สร้างข้อตกลงว่าพฤติกรรมใดบ้างที่อาจจะไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน ถึงแม้ว่าภารกิจในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจน้ีจะไม่ค่อยมีความสําคัญ แต่ก็มีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการเป็นเครื่องมือใน
การอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 

จากข้อเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการวัฒนธรรมน้ันมีความ
แตกต่างกัน กล่าวคือประเด็นการมุ่งสู่เป้าหมาย ซึ่งในกลุ่มแรกเน้นที่รักษาเพ่ือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือก่อให้เกิดการเติบโต โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างย่ังยืน ในขณะที่อีกกลุ่มหน่ึงเน้น
การมุ่งสู่เป้าหมายที่เน้นการดํารงอยู่ของวัฒนธรรม เพ่ือถ่ายทอดให้กับบุคคลรุ่นใหม่ในการรักษา
ระบบเหล่าน้ีต่อไป  

 กล่าวโดยสรุป ข้อเสนอในการจัดการระบบวัฒนธรรม เปรียบเสมือน
การสร้างเครื่องมือเพ่ือป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ต้ังใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว 
เน่ืองจากไม่มีความรู้ความเข้าใจในระบบวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นระบบการจัดการที่ป้องกัน
และใช้ศักยภาพของระบบวัฒนธรรมในการสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ โครงสร้างทาง
วัฒนธรรมจึงถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญของพ้ืนที่ที่มีผลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคุณค่าทาง
จิตใจ หากไม่มีระบบที่ทําหน้าที่ป้องกันรักษาแล้ว คุณค่าอาจสูญเสียไปตามกาลเวลา อีกทั้งใกล้เข้าสู่
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การเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ก็อาจทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง ถ้าองค์กรภายในท้องถิ่นยัง
ไม่มีการดูแลอย่างจริงจัง รายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวอาจจะลดลง 

(4.4) การจัดการด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 อุสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการ

ท่องเท่ียวเปรียบเสมือนความโดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ันแนวทางคือการกําหนดวิธีการ เพ่ือ
ควบคุมดูแลรักษาผลประโยชน์ให้มีความสม่ําเสมอสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในมิติ
ของกลุ่มนักธุรกิจมีความเห็น ดังน้ี 

 เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ยังมีความโดดเด่นในหลายด้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว ที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จนกลายเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ทั้ง
ชาวไทย และชาวต่างประเทศ จึงทําให้จังหวัดเชียงใหม่มีบทบาทและภารกิจที่อาจจะมากกว่าจังหวัด
อ่ืน  

ข้อเสนอด้านการจัดการอุตสาหกรรม 
 เฉลิมชาติ นครางกุลประธานที่ปรึกษากิตติมาศักด์ิ หอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผล
ให้นักลงทุนชาวต่างชาติ ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะนอกจากจังหวัด
เชียงใหม่จะมีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดเชียงใหม่เองก็นับได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน กล่าวคือจุดศูนย์กลางทางภาคเหนืออยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จุดศูนย์กลางทางภาคใต้อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านสินค้า โดยมุ่งส่งเสริมผลิต
สินค้าแปรรูปประเภทฮาลาล เพ่ือสร้างมูลค่าสู่ตลาดภายนอก รองรับความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
รองรับผลิตผลทางด้านการเกษตรเพ่ือไม่ให้ล้นตลาด (เฉลิมชาติ นครางกุล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 
2558) 

ข้อเสนอด้านการท่องเท่ียว 
   ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ถือเป็นจุดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่
ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเป็นอย่างมากเพราะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ 
โดยมีอายุทางประวัติศาสตร์มากกว่า 700 ปี รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทุกฤดูกาลท่องเที่ยวตลอดท้ัง 12 เดือน ทําให้นักท่องเท่ียวจํานวนมากอยากที่จะมา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด 
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 นอกจากน้ีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เพราะจังหวัดเชียงใหม่มีความเหมาะสมทางสภาพภูมิอากาศ กล่าวคือ ไม่ร้อน
ไม่หนาวจนเกินไป ทําให้นักท่องเที่ยวจํานวนมากอยากมาอยู่เชียงใหม่ อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ยังมีศูนย์
แสดงสินค้านานาชาติมีกิจกรรมจัดข้ึนตลอกทั้ง 12 เดือน มีกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งรองรับการบริการ
จากทุกภาคส่วนส่งผลให้เกิดกระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง  
   มีข้อเสนอในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อันจะนําไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตให้ท้องถิ่น 

 “เราห้ามเขาไม่ได้ เขามาแล้ว เราต้องพัฒนาบ้านเมืองของเรา เรื่อง
ถนนหนทาง เร่ืองทางเท้า เร่ืองระบบจราจร ไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาติอย่างเดียว ชาวไทยด้วย” 

 ถ้าระบบการคมนาคม นอกจากจะสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติแล้ว ยังสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนคนไทยอีกด้วย (เฉลิมชาติ นครางกุล, 
สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 

กลุ่มนักธุรกิจมองว่าหน่วยงานท้องถิ่นควรมีอํานาจและบทบาทท่ี
ชัดเจนในการควบคุม การรักษาระบบคุณค่าของทรัพยากร และอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลง สร้าง
กระบวนการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความคล่องตัวในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการลงทุน 
โดยท่ีมีการสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนช่วยผลักดัน
ในด้านเศรษฐกิจสร้างเคร่ืองมือกลไกในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน โดยที่เน้นพ้ืนที่เชิง
ปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กในระดับท้องถ่ิน 
หน่วยงานท้องถิ่นจึงจําเป็นต้องวางระบบโครงสร้างสนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ
ผลิต ทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเติบโต รวมถึงสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และมุ่งเน้น
ภารกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้ที่มีความสําคัญ จึงต้องมีการสร้างระบบในการ
รองรับนักท่องเท่ียวตลอดท้ังปี พร้อมทั้งมีแนวทางในการฟ้ืนฟูทรัพยากรกรธรรมชาติ ให้มีความ
สวยงามอยู่เสมอ พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว 
    จากข้อเสนอข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดการทางด้านอุตสาหกรรมมี
ความสอดคล้องกัน กล่าวคือมอบบทบาทให้กับหน่วยงานท้องถ่ินให้การเข้ามาดําเนินการแก้ไขปัญหา 
ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการดําเนินงานภายใต้กระแสทุนนิยมที่เน้นความ
รวดเร็ว ทั้งน้ีเพ่ือป้องถันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่ได้ 

 กล่าวโดยสรุปการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างความเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองให้กับจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังสร้างความสะดวกสบายให้กับประชากรในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่อีกด้วย เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหม่มีต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถผลิต
มาเป็นสินค้าได้ อีกทั้งข้อเสนอระบบการจัดการที่เกิดข้ึนต้องการที่จะหมุนเวียนทรัพยากรให้สามารถ
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สร้างรายได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการจัดการท่องเที่ยว ต้องมีการวางแผนระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 

(4.5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการ
สร้างความเจริญเติบโตให้กับพ้ืนที่ แต่จะมีวิธีการจัดสรรเพ่ือให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อประชาชน
ในท้องถิ่นน้อยที่สุด ซึ่งทางด้านกลุ่มนักธุรกิจก็มีข้อเสนอ ดังน้ี 

 จังหวัดเชียงใหม่ เ ป็นจังหวัดที่ อัตราการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะประชากรผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ทั้งประชากรหลักในพื้นที่ และประชากรแฝงในคราบของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวปัจจัยทางด้านการขยายตัวน่ีเอง ได้ส่งผลกระทบต่อระบบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ภายในพ้ืนที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 “เราต้องป้องกัน คนเหล่าน้ีมากข้ึน ถ้าเราไม่มีการควบคุม ถ้าเราไม่วาง
ระบบ วางทิศทางในการเติบโตขยะก็จะล้นเมือง ปัญหามลภาวะ รถติดก็จะมากขึ้น” 

 การสร้างแนวทางเพ่ือป้องกันปัญหาเหล่าน้ี จึงถือว่ามีความสําคัญ 
เพราะปัญหานี้เองได้เช่ือมโยงกับรายได้ที่จะเข้ามาในพ้ืนที่เป็นหลัก ถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขป้องกันตรง
น้ี จะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง  ผู้ที่ได้รับผลลกระทบ ก็คงเป็นประชากรในพ้ืนที่อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (เฉลิมชาติ นครางกุล, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2558) 
 มีข้อเสนอคือการพัฒนาระบบวางผังเมืองโดยมีการจัดโซนน่ิง เพ่ือให้
เป็นเขตแหล่งอุตสาหกรรม แหล่งเกษตรกรรม เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถท่ีจะควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งผลดี และผลเสีย สามารถ
ระงับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง
ทันท่วงที ก่อนที่ปัญหาจะมีการบานปลายส่งผลกระทบลุกลามไปยังชุมชนข้างเคียง 
 กลุ่มนักธุรกิจมองว่าการสร้างเครื่องมือเพ่ือเป็นกลไกในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ทั้งน้ีเพ่ือควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่และประชาชนนอกพ้ืนที่วิธีการดําเนินชีวิตที่ต้องการ ภายใต้พ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางด้านสังคม ทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งเพ่ือเป็นการจัดระบบให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 กล่าวโดยสรุปข้อเสนอของระบบการจัดการที่ ดินต้องการท่ีจะ
จัดรูปแบบลักษณะการใช้งานของพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกในการควบคุมดูแล รวมถึงจัดการ
ปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างโดยการการจัดสรรพ้ืนที่ วางระบบสัดส่วนพ้ืนที่ตามความ
เหมาะสม จะช่วยให้สามารถควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอนาคตได้จากการดําเนินงานที่มี
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ความผิดพลาด  อีกทั้งยังเป็นการจัดระเบียบเพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ 

 4.2.2 แนวคิดรัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ภายหลังจากการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ คณะรัฐบาลชุดปัจจุบันที่มาจากกระบวนการรัฐประหารยังไม่มีการกําหนดถึง
แนวทางของการกระจายอํานาจที่ชัดเจนแต่อย่างใด มีเพียงแต่มีการออกประกาศฉบับที่ 85/2557 
เพ่ือระงับกระบวนการคัดเลือกผู้นําท้องถิ่น โดยให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งทําหน้าที่บริการต่อไป (คสช. ออก
คํ าสั่ ง ก าร ไ ด้มาซึ่ ง สมา ชิกสภาท้ อ งถิ่ น -สภา  กทม . -สภา . สืบค้ นจาก 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1405434053) 

จากประกาศดังกล่าวได้ส่งผลต่อระบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นต้อง
หยุดชะงักลง  ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการ
คัดเลือกผู้นําท้องถิ่น 

นอกเหนือจากแนวความคิดของหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล ในช่วงที่ดํารง
ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจที่แสดงถึงความไม่เห็นด้วยต่อนโยบายการ
กระจายอํานาจแล้ว ก็ยังมีแนวความคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นการกระจายอํานาจไปสู่หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งมี
ความเช่ือมโยงกับการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจรัฐ ออกไปในแนวทางที่ไม่เห็นด้วย โดยยกกรณีการยุบ
เลิกกํานัน รวมถึงการเลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการให้ตํารวจสังกัดหน่วยงานท้องถิ่น ได้ต้ัง
ข้อสังเกตว่า “แม้ต่างประเทศทําได้ แต่ไทยทําได้หรือไม่เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณ อีกทั้งแต่ละพ้ืนที่มีกําลังเป็นของตนเองแล้วจะทําให้เกิดกรรบกันได้ง่าย” (สํานัก
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557, น.86) 

นอกจากนี้กระทรวงกลาโหมยังได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ในการเปิดเวที
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้บริหารท้องถ่ิน ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพต่อแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ ผ่านงานสัมมนา “การปฏิรูปประเทศไทย : การเข้าสู่อํานาจและการตรวจสอบ” ด้านการ
ปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือรวบรวมข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกฝ่าย ให้กับสภาปฏิรูป
แห่งชาติ นอกจากน้ียังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางจดหมาย เว็บไซต์ อีเมล์ เพ่ือนําไปสู่
ข้อเสนอแนะในแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยโดยข้อสรุป มีดังน้ี (กลาโหมจัดสัมมนา “ปฏิรูป
ประเทศ. สืบค้นจาก http://www.nationtv.tv/ main/content/politics/378414306/) 

จากสภาพปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดมาจากโครงสร้างการบริหาร
ท้องถิ่น จนนําไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย เช่นการขาดความเป็นอิสระในอํานาจของการจัดการ
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ทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งทรัพยากรส่วนใหญ่น้ันยังคงอยู่ที่ศูนย์กลางของอํานาจ 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวง ทบวง กรมรวมไปถึงสภาพปัญหาอ่ืนๆ อีกที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ปัจจัย
เหล่าน้ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารท้องถ่ินย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากน้ีกลไกที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการคัดเลือกผู้บริหาร ยังคงถูกมองว่าไม่มีความโปร่งใส จนอาจนําไปสู่การทุจริตคอรัปช่ัน
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนและพวกพ้องได้ มีผลทําให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ซึ่ง
คณะกรรมการปฏิรูปได้มีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารส่วนท้องถ่ิน ดังน้ี (คณะทํางาน
เตรียมการปฏิรูปเพ่ือคืนความสุขให้คนในชาติ, 2557, น. 9-16) 

เสนอให้มีการยุบเลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือลดพ้ืนที่ความซ้ําซ้อนชอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งทางด้านพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 
งบประมาณในการจัดสรรนโยบาย รวมถึงการจัดเก็บภาษีในท้องที่ เพ่ือน้ีเพ่ือก่อให้เกิดการกระจาย
งบประมาณไปสู่ท้องถิ่นที่มากข้ึน ส่งผลให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการ โดยสิ่งที่น่ามี
ความกังวล คือกลไกการเลือกต้ังที่เกิดขึ้นน้ัน จะเป็นช่องทางให้ผู้สมัครเลือกต้ังและประชาชนมี
ความสัมพันธ์กันโดยตรงมากขึ้น จนอาจนําไปสู่ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาได้ โดยจะเกิดการพัฒนา
และสนับสนุนแค่เฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังก่อให้เกิดองค์กรประสานงานเพ่ือนําไปสู่การสื่อสารระหว่าง
พ้ืนที่ของประชาชน เพราะปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีทับซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานจากส่วนกลาง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง น้ียังมี
ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองท้องถ่ินขนาดเล็ก ในพ้ืนที่หลายๆ แห่ง เสนอให้มีการยุบรวมเพ่ือเป็น
หน่วยเทศบาลขนาดใหญ่ ทั้งน้ีโครงสร้างการบริหารของท้องถิ่นตามข้อเสนอนี้จะแบ่งออกเป็นสอง
ระดับ คือองค์กรท้องถิ่นระดับจังหวัด และองค์กรท้องถิ่นในระดับเทศบาล โดยมีการจัดสรรสัดส่วน
ของงบประมาณในการบริหารเพ่ิมเติม เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะมีการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานราชการส่วนกลางลงมาไว้ที่องค์กรท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม อีกทั้งการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ังในระดับท้องถิ่น เพ่ือนําไปสู่
กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 

หลังจากการรวบรวมข้อเสนอดังกล่าวให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว เพ่ือนําไปสู่ 
ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ถูกพิจารณาให้ตกไป โดยกลุ่ม
สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ไม่เห็นด้วย กระทรวงกลาโหมก็ไม่มีปฏิกิริยาต่อประเด็นการปฏิรูปโครงสร้าง ใน
เร่ืองการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอีกเลย 
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อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีแนวทางในการสนับสนุนการกระจายอํานาจในรูปแบบ
ของการจัดทําเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางด้านการแข่งขัน โดยมี
การวางยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นหลัก หรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
ที่เหมาะสม และเกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่งมีกรอบยุทธศาสตร์คือ  

“การสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม” 
ทั้งน้ีเพ่ือให้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น ในพ้ืนที่ทีมีศักยภาพ โดยในวันที่ 15 

พฤษภาคม ได้มีประกาศคําสั่ง ฉบับที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ มี 5 พ้ืนท่ี  

ตามประกาศฉบับที่ 72/2557 ออกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง
การแต่งต้ังคณะกรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 กลุ่มพ้ืนที่หลัก ดังน้ี 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากประกอบด้วยพ้ืนที่ตําบลสายลวด ตําบลพระธาตุ
ผาแดง ตําบลแม่กาษา ตําบลแม่กุ ตําบลแม่ดาว ตําบลแม่ปะ ตําบลแม่สอด และตําบลมหาวันเขต
อํา เภอแม่สอด พ้ืนที่ ตํ าบลช่องแคบ  ตํ าบลพบพระ  และตําบลวาเล่ ย์  เขตอํา เภอพบระ 

 และตําบลขะเนจ้ือ ตําบลแม่จะเรา ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารประกอบได้ด้วยพ้ืนที่ตําบลคําอาฮวน ตําบล

นาสีนวน ตําบลบางทรายใหญ่ ตําบลมุกดาหาร ตําบลศรีบุญเรือง เขตอําเภอเมืองมุกดาหาร พ้ืนที่
ตําบลชะโนด ตําบลบางทรายน้อย ตําบลป่งขาม ตําบลหว้านใหญ่ เขตอําเภอหว้านใหญ่ และพ้ืนที่
ตําบลดอนตาล และตําบลโพธ์ิไทร อําเภอดอนตาล  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วประกอบด้วยพ้ืนที่ตําบลท่าข้าม ตําบลบ้าน
ด่าน ตําบลป่าไร่ เขตอําเภออรัญประเทศและพ้ืนที่ตําบลผักขะ อําเภอวัฒนานคร 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาประกอบด้วยพ้ืนที่ตําบลสะเดา ตําบลสํานัก
ขาม ตําบลสํานักตัว ตําบลปาดังเบชาร์ อําเภอสะเดา  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดประกอบด้วยพ้ืนที่ตําบลคลองใหญ่ ตําบลไม้รูด 
และตําบลหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่  

อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 อันประกอบด้วย
พ้ืนที่ 

เขตพื้นที่ชายแดนตําบลบ้านหนองสองตอน ตําบลบ้านหนองจอก จังหวัด
กาญจนบุรี 

เขตพ้ืนที่เขตชายแดนอําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
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เขตพ้ืนที่ชายแดนอําเภอเมือง อําเภอสระใครชายแดน จังหวัดหนองคาย 
เขตพ้ืนที่ชายแดนอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
เขตพ้ืนที่ชายแดนตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

 

 
 

ภาพที่4.8 พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่กําลังจะเกิดขึ้น 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

จากแนวทางการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นรูปแบบหน่ึงใน
การกระจายอํานาจเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการแข่งขัน แต่การกระจายอํานาจในรูปแบบน้ียังคงอยู่ภายใต้การควบคุมบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐที่ใช้โอกาสจุดเด่นของพ้ืนที่บริเวณชายแดนเพ่ือการดึงเอาความสามารถในการลงทุน
จากภาคเอกชนมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเน้นที่มิติของการลงทุนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใส่ใจการ
พัฒนาในมิติทางด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน จาก
ข้อมูลในข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ารัฐบาลในชุดปัจจุบันยังคงไม่สนับสนุนแนวคิดการกระจายอํานาจ
ให้กับท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาด้วยแนวทางของตนเอง 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลยังไม่มีแนวคิด หรือนโยบายใดที่สนับสนุน
แนวคิดการกระจายอํานาจสู่หน่วยงานท้องถ่ินอย่างจริงจัง เพ่ือให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามี
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บทบาทในการกําหนดดูแลกิจการท้องถิ่น มีเพียงนโยบายท่ีเน้นการกระชับอํานาจ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ส่งผลให้กระบวนการทางด้านประชาธิปไตยต่างๆ ภายใน
หน่วยงานของท้องถิ่นต้องหยุดซะงักลง กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากประชาชนภายในพ้ืนที่ก็ต้อง
หยุดตามไปด้วย เปรียบเสมือนกับระบบประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่ถูกแช่แข็ง มีเพียงการสนับสนุนการ
กระจายอํานาจในรูปแบบการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่าน้ัน เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในเขตชายแดน สร้างการลงทุนของภาคเอกชนต่อการหมุนเวียนทรัพยากรทางด้าน
งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนเพ่ือเป็นกลไกในสนับสนุนการเศรษฐกิจต่อไป ในการสร้างความคล่องตัว
ในการดําเนินงานทางธุรกิจซึ่งผลที่เกิดข้ึนคือ การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น นอกเหนือจากน้ันประชาชนจะไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง การรวมกลุ่มเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
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บทท่ี5 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง “แนวคิดและข้อเสนอการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของฝ่ายต่างๆ ใน

จังหวัดเชียงใหม่” เพ่ือศึกษาแนวคิดและข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ ต่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของ
จังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นต่อไปน้ี1)พัฒนาการของการเคลื่อนไหว 2)เแนวคิดและข้อเสนอของฝ่าย
ต่างๆ และ3)แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันต่อการกระจายอํานาจสู่องค์กรส่วนท้องถ่ิน 
โดยใช้กรอบการศึกษาด้านการกระจายอํานาจ และการจัดการตนเองของชุมชน เป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยผลของการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 พัฒนาการของการเคลื่อนไหวจัดการตนเองของจังหวัดเชยีงใหม่ 

แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่มีกระบวนการเคล่ือนไหวมา
อย่างยาวนานในช่วงหลายสิบปีที่ผ่าน โดยเร่ิมขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆ ในบริเวณชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดย
มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน ก่อนที่จะเป็นกระแสเรียกร้อง
ทางการเมืองเมื่อประมาณไม่กี่ปีมาน้ี โดยพัฒนาการของการเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเองเกิดขึ้น 
ดังน้ี 

การขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการตนเองในช่วงเร่ิมแรกเกิดขึ้นในระดับของชุมชน
บริเวณเขตรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปในลักษณะรูปแบบของการจัดการทรัพยากรภายใน
ท้องถิ่น ภายใต้เง่ือนไขของการพ่ึงตนเองเพ่ือความอยู่รอดอีกทั้งการจัดการตนเองในช่วงน้ีเป็นใน
รูปแบบของแนวคิดการพ่ึงตนเองที่ขัดแย้งกับนโยบายที่เกิดข้ึนจากหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเน้น
สร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเป็นของภาครัฐส่วนกลางเพียง
ฝ่ายเดียวประชาชนในพ้ืนที่จึงต้องมีการบริหารจัดการตนเองในลักษณะของการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมท้ังเรียกร้องสิทธิในการที่จะจัดการทรัพยากรท้องถ่ินด้วย
ตนเอง ทั้งน้ีไม่รอคอยการดําเนินงานแก้ไขภาครัฐจากส่วนกลางฝ่ายเดียว ผลของการเคลื่อนไหวใน
บางประเด็น ได้รับการยกระดับและบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ ยกตัวอย่างเช่นหลักสิทธิชุมชน ถือเป็น
ความสําเร็จของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนในคร้ังน้ี 

นอกจากน้ีกลุ่มคนในเขตของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งที่มีความใส่ใจต่อภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนที่เกรงว่ากระแสการพัฒนาจะไม่ได้คํานึงถึงลักษณะความเฉพาะของพื้นที่ ทําให้
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ภาพลักษณ์ที่ดีงามของชุมชน อันประกอบด้วยประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการดํารงชีวิตเสียหายจึง
เริ่มมีการขับเคลื่อนเพ่ือต้องการที่จะให้ประชาชนในพ้ืนเข้าสู้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่  

กระบวนการขับเคลื่อนในช่วงแรกที่เกิดข้ึนน้ันยังไม่มีการเช่ือมประสานระหว่าง
ประชาชนในเขตภาคเมือง และประชาชนภาคชนบทแต่อย่างใด ยังคงเป็นรูปแบบที่ต่างคนต่างทําตาม
ประเด็นที่เครือข่ายของตนสนใจที่สะท้อนประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนกระบวนการทํางานถูกร้อยเรียงกัน
ในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง เพราะคนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากความ
เดือดร้อนดังกล่าว จึงทําให้มีการรวมกลุ่มพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจนนําไปสู่
ทางออกสําหรับการแก้ปัญหา ผลที่เกิดจากการพูดคุยทําให้มีการขยายความคิดไปยังสังคมรอบนอก 
ทั้งพ้ืนที่ต่างจังหวัด และพ้ืนที่สื่อ ส่งผลให้กลายเป็นกระแสการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากประชาชนระดับ
ล่างได้ ถึงแม้อาจจะถูกมองว่ามีประเด็นทางการเมืองระดับชาติเข้าเกี่ยวข้องด้วย หลังจากที่มีการย่ืน
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการตนเองให้กับคณะรัฐบาลแล้ว การขับเคลื่อนก็ยังดําเนินการไปอย่าง
ต่อเน่ือง 

ต่อมา กระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐธรรมนูญปี2550 ทําให้เกิดการ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มเครือข่ายประชาชนภาคเมืองและภาคชนบทเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน เพ่ือมาร่วมกันค้นหาทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น จนนํามาสู่แนวทางที่เน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความน่าอยู่ ตามภูมิสังคม โดยการสร้างฐานอํานาจให้เกิดขึ้นกับภาคประชาชน 
และปรับสัดส่วน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากข้ึน จึงทําให้ถูก
มองว่าเป็นประเด็นที่มีความเก่ียวข้องประเด็นทางด้านการเมือง เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มี
ความขัดแย้งทางด้านการเมืองเกิดข้ึนทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ ไม่ใช่เฉพาะแค่ที่จังหวัดเชียงใหม่แค่น้ัน 
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมยังมีจํานวนไม่มากเท่าที่ควร แต่กระน้ันก็ตามการขับเคลื่อนก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆ ต่อไป 
โดยเฉพาะปัญหาที่สามารถดําเนินการได้เลย 

ภายหลังจากการรัฐประหารในปี2557 ส่งผลให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้อย่างมี
ข้อจํากัดมากขึ้น เพระถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับตามองอย่างใกล้ชิดแนวทางการเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนจึงเป็นไป
ในลักษณะตามประเด็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งน้ีเพราะเป็นกลุ่มเครือข่ายขนาดเล็ก และยัง
สะดวกต่อการดําเนินการ รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเพ่ือให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
กลายเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเชียงใหม่สามารถที่จะดูแลจัดการตนเองได้ นอกจากนี้กระแสของ
แนวคิดการจัดการตนเองได้ถูกเผยแพร่ไปสู่สาธารณะมากข้ึน อีกทั้งยังได้ถูกบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ 
นับเป็นความสําเร็จขั้นต้นของการเคลื่อนไหวในคร้ังน้ี ถึงแม้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าของร่าง
พระราชบัญญัติเชียงใหม่มหานครก็ตาม 
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นอกจากจะมีผู้สนับสนุนแล้ว ยังมีผู้ที่ต่อต้านแนวคิดการกระจายอํานาจเพ่ือ
ขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองเช่นกัน ที่เห็นเด่นชัดที่สุดได้แก่คณะกํานัน ผู้ใหญ่ ที่ลุกข้ึนมา
แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับประเด็นที่จะมีการยุบเลิกหน่วยงานราชการส่วนกลาง แล้วยกระดับ
หน่วยงานท้องถิ่นเต็มพ้ืนที่ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ตกไปแล้ว จากการไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะสมาชิกสภาปฏิรูป ทําให้ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องตกวาระการพิจารณาไปในที่สุด ในช่วงที่มี
การเคลื่อนไหวที่แสดงถึงความไม่พอใจของกลุ่มกํานันผู้ใหญ่บ้านน้ัน เกิดข้ึนในหลายพ้ืนที่ในประเทศ
ไทย ทําให้จึงเป็นที่คาดหลายได้ว่ายังมีกลุ่มคนอีกส่วนหน่ึง โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการในพื้นที่คัดค้าน
กรณีของจังหวัดจัดการตนเอง 

ถ้ากล่าวตามกรอบแนวคิดการกระจายอํานาจอํานาจ การเกิดขึน้ของ
ปรากฏการณ์ในครัง้นีสู้่ภาคประชาชนเกิดขึน้บนฐานของสภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสงัคม ทัง้ท่ี
เกิดขึน้ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ซึง่ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่
ทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านการเมือง จากปัจจยัท่ีเกิดขึน้ล้วนแล้ว
เป็นเหตผุลท่ีสําคญัในการปรับตวัเพ่ือให้ทนักบักระแสการเปล่ียนแปลง ดงันัน้รูปแบบการปกครอง
ท่ีเกิดขึน้ควรมีความยืดหยุ่น และเอือ้ประโยชน์ให้กบัคนภายในพืน้ท่ี หากแต่รูปแบบการปกครอง
ในสงัคมไทย ยงัไมส่อดรับกบักระแสดงักลา่ว กระบวนการตดัสนิใจตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ สว่นกลางยงัคง
เป็นผู้ กํากับ บริหารจัดการแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีมิได้คํานึงถึงประชาชนในพืน้ท่ีอันมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม เพราะประเทศคือพืน้ท่ีอนัเกิดจากการประกอบสร้างด้วยวฒันธรรมท่ี
หลากหลาย 

5.1.2 สรุปแนวคิดและข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ ต่อการเปน็จังหวัดจัดการตนเอง 
 กรอบแนวคิดจงัหวดัจดัการตนเองท่ีใช้ในการศกึษานีคื้อรูปแบบหนึ่งของการ

กระจายอํานาจท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนในพืน้ท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สร้างโอกาสในกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ซึ่งมี 3 ด้านใหญ่ๆ คือ การจัดการอํานาจการปกครองทาง
การเมือง การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรท้องถ่ิน และการจัดการนโยบายทางสงัคมและ
วฒันธรรมของท้องถ่ิน 

จากการศึกษาข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ ต่อการเป็นจังหวัดจัดการตนเองของ
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่สนับสนุนการเป็นจังหวัดจัดการ
ตนเอง กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยการเป็นจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง และนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันต่อ
การกระจายอํานาจท้องถิ่น โดยสรุปได้ ดังน้ี 
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(1) กลุ่มที่สนับสนนุการเป็นจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง 
กลุ่มท่ีสนับสนุนการเป็นจังหวัดจัดการตนเองประกอบด้วย 4 กลุ่ม 

ประกอบด้วยกลุ่มนกัวิชาการ กลุ่มผู้ นําระดบัท้องถ่ิน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่มนัก
ธุรกิจ มีการนําเสนอแนวความคิด 9 ประเด็น อนัประกอบด้วย ท่ีมาของการเกิดแนวคิดจังหวัด
จดัการตนเอง การจดัการด้านโครงสร้างการบริหารจงัหวดัและงบประมาณ การจดัการด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการด้าน
สขุภาพ การจดัการด้านวฒันธรรม การจดัการด้านการศึกษา การจดัการด้านอตุสาหกรรม และ
การจดัการด้านสวสัดกิารชมุชน โดยแบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้

(1.1)  ที่มาของการเกิดแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
กลุ่มนักวิชาการ มองว่าการจัดการตนเองเกิดข้ึนจากความล้มเหลวใน

การดําเนินงานทางนโยบายของหน่วยงานภาครัฐในการกําหนดนโยบายการพัฒนา ที่ไม่สามารถเท่า
ทันความเปล่ียนแปลงของสังคม รวมถึงปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบทของพ้ืนที่ แต่กระบวนการ
แก้ปัญหาเกิดจากการใช้นโยบายชุดเดียวทุกพ้ืนที่ในสังคมไทย โดยลืมคํานึงถึงประเด็นความ
หลากหลายทางสังคม ประสิทธิผลของการแก้ปัญหาจึงมีไม่มาก การดําเนินนโยบายแบบเดิมต้ังอยู่บน
ฐานผลประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐจะได้รับเป็นสําคัญ โดยลืมนึกถึงความต้องการของประชาชน 

กลุ่มผู้ นําชุมชน มองว่าแนวคิดการกระจายอํานาจเกิดจากความ
ล้มเหลวในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งความล้มเหลวนี้ส่งผลให้ประสิทธิผลของการดําเนิน
นโยบายไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อีกทั้งนโยบายท่ีใช้น้ันมีรูปแบบเดียวกันทั้ง
ประเทศ ไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างหลากหลายของพ้ืนที่ จึงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ทั้งหมด 
รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละชุมชนก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าองค์กรท้องถิ่นจะมีบทบาท
สําคัญในการดูแลประชาชน แต่อํานาจหน้าที่ในการบริหารยังคงถูกกํากับร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทําให้
ไม่สามารถดําเนินนโยบายได้มากเท่าที่ควร 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน มองว่าแนวคิดการจัดการตนเองเกิดจาก
ปัญหาทางอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการเปิดประเด็น กล่าวคือปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างสีเสื้อ เสื้อเหลืองกับเสื้อแดง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
พ้ืนที่อย่างวงกว้าง กระบวนการแก้ปัญหาของภาครัฐไม่สามารถยุติปัญหาดังกล่าวได้ ส่งผลให้กลุ่ม
ประชาชนต่างๆเข้ามามีบทบาทในกระบวนการค้นหาทางออก ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน และสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาในระดับ
ที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับได้ร่วมกัน การกระจายอํานาจเกิดข้ึนภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ทุกภาคส่วน 
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กลุ่มนักธุรกิจ มองว่าการจัดการตนเองเกิดข้ึนจากความต้องการเพ่ิม
สัดส่วนของอํานาจและบทบาทให้มากกว่าเดิม เน่ืองจากการกําหนดนโยบายของภาครัฐ ไม่ตอบสนอง
ต่อแนวทางในการพัฒนาได้ทั้งหมด เน่ืองด้วยลักษณะความแตกต่างทางด้านศักยภาพของแต่ละ
จังหวัดไม่เหมือนกัน ดังน้ันแนวทางในการสร้างความเจริญเติบโต จึงต้องควรให้มีลักษณะที่สอดรับกับ
ลักษณะของพื้นที่  สร้างทิศทางเพ่ือเติบโตอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงสร้างระบบการทํางานที่รวดเร็ว 
และมีความคล่องตัวในการดําเนินงาน 

(1.2)  การจัดการตนเองด้านโครงสร้างอํานาจการปกครองทางการเมือง 
กลุ่มนักวิชาการมองว่าควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร 

เพ่ือให้กระบวนการทํางานมีสอดคล้องกับสถานการณ์ เหมาะสมภาวะของยุคสมัย รวมถึงมีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน และมีระบบการจัดการงบประมาณที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจ
หน้าที่ หน่วยงานส่วนกลางทําหน้าที่คอยกํากับดูแล โดยมีการจัดสร้างพ้ืนที่ให้กลุ่มภาคประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการพัฒนาบนพ้ืนฐานความเป็นอิสระ 

กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถ่ินมองว่าการจัดการโครงสร้างการบริหาร
ควรมีการปรับบทบาทหน้าที่เพ่ือนํามาสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยมีการเช่ือม
ประสานการทํางานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานส่วนกลางทํา
หน้าที่ควบคุมดูแล มีการจัดทํานโยบายเฉพาะด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับความแตกต่างหลากหลายทาง
สังคม อีกทั้งการจัดการงบประมาณต้องมีความสัมพันธ์กับนโยบายการพัฒนา มุ่งเน้นการสนับสนุน
การสร้างเสริมศักยภาพของชุมชน ผ่านทางการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น
และหน่วยงานภาคประชาชน 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมองว่าควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
โครงสร้างของการบริหารงานท้องถิ่น ควรสร้างแนวทางที่ทุกฝ่ายทุกฝ่ายยอมรับได้ ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของประชาชน เป็นรูปแบบประชาธิปไตยที่กระบวนการ
มากกว่าการเลือกต้ัง โดยเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกฝ่าย มีการเพ่ิมสัดส่วนระบบ
งบประมาณ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นภายในพ้ืนที่  

กลุ่มนักธุรกิจมองว่าการจัดการตนเองควรเพ่ิมสัดส่วนของบทบาท
หน้าที่ของโครงสร้างทางอํานาจให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับกับภารกิจหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เน่ืองจากการกําหนดนโยบายของภาครัฐมีข้อจํากัดในเรื่องขั้นตอนกระบวนการ ส่งผลทําให้
แนวทางการพัฒนาไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง แนวทางสร้างความเจริญเติบโต จึงควรสร้างตาม
ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ เพ่ือการเติบโตอย่างมีทิศทาง อีกทั้งคณะผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มี
ความสามารถในการบริหารงาน และความเข้าใจในลักษณะภาพรวมของงพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาอย่าง
เติบโตต่อเน่ืองอย่างย่ังยืน 
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(1.3)  การจัดการตนเองด้านทรัพยากรท้องถิ่น 
กลุ่มนักวิชาการมองว่าควรสร้างพ้ืนที่ทางอํานาจให้หน่วยงานท้อถ่ิน

เพ่ือควบคุมดูแลการจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่น ทั้งด้านการคุ้มครอง ดูแลรักษา และพัฒนา
เพ่ือให้มีความอุดมสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น เพ่ือพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ตลอดเวลา และการนําทรัพยากรเหล่าน้ันมาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ 

กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่นมองว่าควรต้องให้มีการจัดกระบวนการ
ร่วมกันเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรภาครัฐที่กํากับดูแลและหน่วยงานภาค
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ในการจัดการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นให้คงอยู่ พร้อมทั้งฟ้ืนฟู
เพ่ือสร้างความสมบูรณ์ต่อไป โดยอาจทําเป็นข้อตกลงร่วมกันในการนําทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้
เพ่ือประโยชน์ต่อการบริโภคอุปโภคของประชาชนภายในพ้ืนที่ 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนมองว่าควรมีการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแลและหน่วยงานภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรภายในพ้ืนที่ โดยสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนกลุ่มต่างเข้ามาร่วมกําหนดแนวทางในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรภายในพ้ืนที่ 

กลุ่มนักธุรกิจมองว่าหน่วยงานระดับท้องถิ่นควรมีบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน ในการควบคุมดูแล พร้อมทั้งรักษาคุณค่าของทรัพยากร โดยสร้างระบบการดูแลที่มีความ
คล่องตัวในการดําเนินการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งน้ีการดําเนินการที่รวดเร็ว จะ
ส่งผลในด้านบวกต่อทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 

(1.4)  การจัดการตนเองด้านนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรม 
กลุ่มนักวิชาการ มองว่าการสร้างพ้ืนที่เพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เข้ามามีบทบาทในการกําหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุง วางแผน กําหนดทิศ
ทางการพัฒนา รวมถึงร่วมรับผิดชอบผ่านการทํางานในรูปแบบของกลุ่มเครือข่าย ทั้งน้ีเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่น มองว่าแนวทางการจัดการทรัพยากรใน
พ้ืนที่ควรสร้างกระบวนการจัดการร่วมกันกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยภาครัฐ และ
หน่วยงานภาคประชาชน เ พ่ือร่วมกําหนดกรอบในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น 
นอกเหนือจากแนวทางในการอนุรักษ์แล้ว การฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากร โดยเพ่ิมจํานวนเพ่ือรักษาความ
อุดมสมบูรณ์สู่รุ่นต่อไป 

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน มองว่าการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่างๆ ในการดําเนินการแก้ไขปัญหา มีส่วนช่วยส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ย่ิงขึ้น ทั้งน้ีเพราะการเพ่ิมบทบาทอํานาจให้กับภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือดูแล
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ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทุกกลุ่ม ทุกเพศและทุกวัยส่งผลให้ประสิทธิภาพมีสูงขึ้น ภายใต้ความร่วมมือ
ที่เกิดขึ้นระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มนักธุรกิจ มองว่าหน่วยงานท้องถ่ินควรมีการบทบาทอํานาจหน้าที่ 
โดยสร้างกลไกในการควบคุมเพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรให้คงอยู่ เพ่ือการควบคุมระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงที ทั้งน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว 
   จะเห็นได้ว่าแนวความคิดของกลุ่มบุคคลทั้ง 4 กลุ่มมีความสอดคล้อง
กับหลักการกระจายอํานาจจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางมาสู่หน่วยงานในระดับท้องถ่ิน เพ่ือถึงลด
ขั้นตอนในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น ก่อให้เกิดความคล่องตัว มีความสะดวกรวดเร็ว
อันสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระบวนการดําเนินมากขึ้นตามลําดับ อันจะส่งผล
ให้ปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงทีโดยหน่วยงานภายในพ้ืนที่ ส่งผลให้
หน่วยงานท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นการพัฒนาบน
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  

ถึงแม้ว่าข้อเสนอของแต่ละกลุ่มตัวอย่างน้ันจะมีความแตกต่างๆกันตาม
กรอบของความรู้ และประสบการณ์ที่มีตามลักษณะ รวมถึงลักษณะขององค์กรที่อาศัยอยู่ แต่ฐานคติ
ความเช่ือทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึ้น เป็นแนวทางที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโดยบายการพัฒนาได้ รวมถึง
การสร้างพ้ืนที่ให้กับแนวทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชนผู้เป็นเจ้าของปัญหาอย่างแท้จริง 
ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจากนโยบายดังกล่าว 

(2) กลุ่มที่คัดคา้นการเปน็จังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง 
(2.1) การจัดการโครงสร้างอํานาจการปกครองทางการเมืองกลุ่มที่คัดค้านยัง

มีความเช่ือว่ารูปแบบการบริหารงานแบบรวมอํานาจไว้ที่หน่วยงานราชการส่วนกลางยังคงมี
ความสําคัญ มีความเป็นธรรม และเป็นวิธีที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าการจัดสรรงประมาณและทรัพยากร
ต่างๆ เกิดข้ึนโดยคํานึงถึงศักยภาพท้องถิ่นเป็นสําคัญ ทําให้ในแต่ละท้องถิ่นได้รับงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีไม่เท่ากัน แต่ก็มีปริมาณท่ีเพียงพอต่อการพัฒนา ถ้าหากว่าท้องถิ่นจัดการงบประมาณและ
ทรัพยากรด้วยตนเองแล้ว จะก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายข้ึน จนนําไปสู่การเกิดกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่ 
ดังน้ันการจัดการโดยหน่วยงานส่วนกลางจึงยังคงเหมาะสมต่อไป 

(2.2) การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท้องถ่ินกลุ่มที่คัดค้านยังมีความ
เช่ือว่ารูปแบบการจัดสรรทรัพยากรภายในท้องถิ่น ภาครัฐควรมีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหาร
จัดการ เพ่ือการกระจายทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นธรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดข้ึนจากกลุ่มผู้
มีอิทธิพลภายในพ้ืนที่ ที่อาจจะส่งผลให้ภาคประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
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(2.3) การจัดการด้านนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรมกลุ่มคัดค้านมองว่า
ประเทศไทยมีฐานะเป็นรัฐเด่ียว เพราะฉะน้ันระบบวัฒนธรรมหลักควรมีระบบวัฒนธรรมเพียงรูปแบบ
เดียว เพ่ือสร้างความเป็นสากลในการพัฒนา วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเพียงการพัฒนากระแสทางเลือก 
จึงควรให้ความสําคัญรองมาจากวัฒนธรรมกระแสหลัก 

5.1.3 แนวคิดและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันต่อการกระจายอํานาจสูท่อ้งถ่ิน 
การจัดการโครงสร้างอํานาจการปกครองทางการเมือง รัฐบาลในชุดปัจจุบันที่มา

จากการรัฐประหารในปีพ.ศ. 2557 ยังไม่มีแนวคิดหรือนโยบายใดที่สนับสนุนแนวคิดการกระจาย
อํานาจสู่หน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการกําหนดดูแลกิจการ
ท้องถิ่น ย่ิงไปกว่าน้ันยังได้ใช้ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้หยุดกระบวนการทางด้าน
ประชาธิปไตยในการคัดเลือกผู้นําท้องถ่ินของประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ ภายในหน่วยงานของท้องถิ่น 
เพ่ือการจัดการบริหารที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชน เปรียบเสมือนระบบประชาธิปไตยในท้องถ่ินถูก
แช่แข็งเอาไว้ โดยใช้วิธีการกระชับอํานาจเข้าสู่ส่วนกลาง แทนการกระจายอํานาจสู่ส่วนท้องถิ่น  

การจัดการด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น รัฐบาลในชุด
ปัจจุบันมีเพียงการสนับสนุนการกระจายอํานาจในรูปแบบการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเป็น
แนวทางในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจในเขตชายแดน เพ่ือสร้างการลงทุนของภาคเอกชนในการ
หมุนเวียนทรัพยากรทางด้านการลงทุน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมบริหารจัดการโดยภาครัฐ โดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการลงทุนจากภาคเอกชนในการหมุนเวียน
ทรัพยากร สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพียงเท่าน้ัน จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคณะรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหารชุดนี้ ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนแนวคิดการกระจายอํานาจให้กับท้องถ่ินให้เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาด้วยแนวทางของตนเอง 

การจัดการด้านนโยบายทางสังคมและวัฒนธรรมรัฐบาลในชุดปัจจุบันเป็นรัฐบาล
ช่ัวคราวที่เน้นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงไม่มีนโยบายที่สนับสนุนการจัดการนโยบายทางสังคม
แต่อย่างใด อีกทั้งคณะรัฐบาลชุดน้ีไม่มีนโยบายที่กระจายอํานาจ เน้นเพียงนโยบายการกระชับอํานาจ
เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้นโยบาย 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของแต่ละกลุ่มน้ัน ต่างมีมุมมองที่
แตกต่างกันออกไปตามภูมิความรู้ ภูมิความเช่ือของตนเอง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าแนว
ทางการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกฝ่ายต้องร่วมกันถกแถลงแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ือ
นํามาสู่การกําหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึง
ความเห็นพ้องของประชาชนในพ้ืนที่โดยสรุปแล้ว พบว่าแนวคิดและข้อเสนอจังหวัดจัดการตนเอง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 
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 ด้านที่ 1 คือการจัดการตนเองด้านโครงสร้างอํานาจการปกครองทางการเมืองที่
ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการปกครองเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 ด้านที่ 2 คือการมีอํานาจจัดการทรัพยากรภายในท้องถิ่นเพ่ือนํามาสร้างคุณค่าให้
เกิดกับพ้ืนที่มากที่สุดทั้งรูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพ่ือให้ทรัพยากรอยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป 
 ด้านที่ 3 คือการมีอํานาจจัดการนโยบายสังคมและวัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงการสืบทอดและฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
 ดังน้ันการเป็นจังหวัดจัดการตนเองจึงมิใช่มีความหมายเพียงแค่การมีรูปแบบการ
ปกครองตนเองในระดับจังหวัดตามความหมายของกระทรวงมหาดไทยเท่าน้ัน แต่ครอบคลุมถึงการที่
ประชาชนในจังหวัดมีอํานาจในการจัดการทรัพยากรท้องถ่ินและอํานาจในการจัดการด้านวัฒนธรรม
ของชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 
 งานศึกษาช้ินน้ีมุ่งเน้นศึกษาถึงแนวคิดและข้อเสนอต่างๆ ที่มีผลต่อการกําหนด
ทิศทางนโยบายการพัฒนา ของกลุ่มภาคประชาชนท้ังฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยเฉพาพกลุ่มที่
เห็นด้วย ซึ่งทําการเรียบเรียงข้อเสนอแนะและแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุและแนวทางการพัฒนา
นโยบายที่เก่ียวข้องกับวิถีการดํารงชีวิตประจําวันอย่างครอบคลุม เพ่ือจะเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ดีย่ิงขึ้น มีความสอดคล้องกับลักษณะทางภูมิสังคม และภูมิทางวัฒนธรรมที่เกิดจากประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่จะมีส่วนกําหนดทิศทางการ
พัฒนา งานศึกษาครั้งน้ีได้เพ่ิมเติมเน้ือหาเก่ียวกับแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง มีการเพ่ิมเติมข้อมูล
ขบวนการเคลื่อนไหวให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากย่ิงขึ้น ใช้รัฐธรรมนูญเป็นช่วงเวลาในการ
แบ่งเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ รวมถึงมีการเพ่ิมเติมงานศึกษายุทธศาสตร์การจัดการตนเองใน
ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในระดับพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ในภาพรวม หากแต่งานศึกษาช้ินน้ีมุ่ง
นําเสนอแนวคิดที่จะเป็นจุดมุ่งหมายในระดับของการกําหนดนโยบายการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่มีความ
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต อันสะท้อนถึงความต้องการจากกล่มประชาชนอย่างแท้จริง ส่งผลให้งานศึกษา
ประเด็นของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองของจังหวัดเชียงใหม่มีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน  
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5.2)ข้อเสนอแนะ 
 

   จากการศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษามีข้อเสนอแนะออกเป็น 3 สว่น คือ1)ข้อเสนอแนะ 
ตอ่องค์กรการเคลื่อนไหว 2)ข้อเสนอแนะตอ่คณะรัฐบาลชดุตอ่ไปท่ีมาจากการเลือกตัง้และ 3)
ข้อเสนอแนะตอ่การศกึษาครัง้ตอ่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์กรที่เคลือ่นไหว 
การขับเคล่ือนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง เป็นการขับเคลื่อนที่ประกอบด้วย

กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในหลายมิติปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในแบบหลวม 
ไม่เป็นทางการ ส่งผลให้แต่ละเครือข่ายแต่ละกลุ่มขับเคลื่อนตามประเด็นของตน จะมีจุดร่วมในบาง
ประเด็นเท่าน้ัน เมื่อมองภาพรวมแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายในการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน
ออกไป ส่งผลให้การขับเคลื่อนอาจเป็นอุปสรรค หากแต่ข้อเสนอทั้งหมดมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให้ดีย่ิงขึ้น ดังน้ันการปรับรูปแบบของการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากขึ้น จึงควรให้แต่ละเครือข่ายขับเคลื่อนตามประเด็นของตน เพ่ือยกระดับของการ
จัดการตนเองในพ้ืนที่ จากน้ันจึงเช่ือมประสานความร่วมมือจากหลายเครือข่ายให้มีความแน่นแฟ้น ซึ่ง
จะกลายเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญว่าประชาชนสามารถที่จะดูแลจัดการตนเองได้ หน่วยงานภาครัฐจึงควรที่
จะสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนต่อไป เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแต่ปัจจัยที่สนับสนุน นอกจากการ
สร้างพ้ืนที่ของภาคประชาชนแล้ว โครงสร้างทางการเมืองก็ถือเป็นปัจจัยภายนอกท่ีสําคัญต่อ
ความสําเร็จของการขับเคลื่อนแนวคิดการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่น  

5.2.2 ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลภายหลังที่มีการเลอืกต้ัง 
เสนอให้มีการสนบัสนนุแนวคิดการจดัการกระจายอํานาจสูท้่องถ่ิน เพราะเป็น

แนวคิดท่ีช่วยยกระดบักระบวนการทํางานของหน่วยงานองค์กรท้องถ่ินมากยิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นการ
เปิดโอกาสในการสร้างพืน้ท่ีให้ภาคประชาชนในพืน้ท่ีเข้ามามีส่วนในการกําหนดนโยบายเพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของพืน้ท่ี ซึ่งนโยบายการกระจายอํานาจนัน้เปรียบเสมือนการจัดสรรพืน้ท่ี
ให้กับทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตอย่างสมดุล อีกทัง้
แนวนโยบายการกระจายอํานาจยงัเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ซึ่ง
ปัญหาหลายประการ หน่วยงานท้องถ่ินมีศกัยภาพในการบริหารจดัการ สง่ผลให้กระบวนการแก้ไข
ปัญหามีความรวดเร็วยิ่งขึน้ นอกจากนีน้โยบายการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ินยังทําให้เกิดแนว
ทางการสร้างความเจริญเติบโตในแนวระนาบ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนให้กบัชมุชน 
อนัเกิดจากกระบวนการมีสว่นร่วมท่ีมาจากหลายฝ่ายท่ีเป็นสมาชิกภายในพืน้ท่ี นโยบายท่ีเกิดขึน้
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โดยประชาชน มีกระบวนการตรวจสอบโดยประชาชน และประชาชนในพืน้ท่ีเป็นผู้ ได้รับผลโดยตรง 
ดงันัน้นโยบายการกระจายอํานาจจึงเป็นแนวนโยบายท่ีควรสง่เสริม เพ่ือเป็นแนวทางการลดความ
เหล่ือมลํา้ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม 

5.2.3 ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาครัง้ต่อไป 
การศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า ยังคงมีแนวทางการศึกษาด้านการกระจายอํานาจในมิติ

ทางด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมชุมชน เพราะวิถีการดําเนินชีวิตทางภาคเหนือ มี
ความเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงมิติทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความเช่ือมโยงใน
มุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ และสังคมวิทยา การศึกษาในประเด็นเหล่าน้ีอาจช่วยให้เข้าใจถึงที่มา
ของเหตุผลในการลุกขึ้นมาขับเรียกร้องเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการตนเองมากข้ึน อีกทั้งยังควรมี
การศึกษานโยบายทางด้านการเมืองของรัฐบาลที่ผ่านมา ว่ามีแนวคิดหรือท่าทีอย่างไร ต่อประเด็นการ
กระจายอํานาจในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าได้ว่าปัจจัยทางด้านโครงสร้างทางการเมืองที่สนับสนุนการเกิดขึ้น
ของจังหวัดจัดการตนเอง รวมถึงการศึกษาข้อเสนอต่างๆ ที่เกิดจากภาคประชาชนในพื้นที่ อัน
ประกอบด้วยกลุ่มนักวิชาการ กลุ่มผู้นําองค์กรระดับท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มนัก
ธุรกิจ ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ืออธิบายขยายความจนนําไปสู่แนวทางในการกําหนดนโยบายในทาง
ปฏิบัติได้จริง ทั้งน้ีเพ่ือที่จะให้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดข้ึน ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อีก
ทั้งการนําเสนอถึงแนวความคิดที่เห็นต่างกับการจัดต้ังแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็น
แนวทางในการรวบรวมข้อมูลให้ได้อย่างครบทุกด้าน 
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%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A
5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%
B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83
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ผ่านสภาเป็นต้นแบบทั่วปท. ระบุอํานาจไม่รวมศูนย์-โปร่งใส-ปฏิวัติยาก [หนังสือพิมพ์
ออนไลน์]. สืบค้นจาก http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=1125 

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540[เอกสารออนไลน์]. สืบค้นจาก
http://www.deepsouthwatch.org/node/2588 
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ภาคผนวก ก 
 

(ร่าง)พระราชบญัญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ.  ............ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรให้ตรากฎหมายระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปน้ี 

มาตรา1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่ 
มหานครพ.ศ. ............” 

มาตรา2 พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา3 ให้ยกเลิก……………….. พ.ศ. ................ 
มาตรา4 บทบัญญัติแห่งกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคําสั่งอ่ืนใดอ้างถึง 

จังหวัดเชียงใหม่อําเภอตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบหรือคําสั่งน้ันอ้างถึงเชียงใหม่มหานครและเทศบาลตาม 

พระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณีเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี 
บรรดากฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนในสวนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติน้ีให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 
มาตรา5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

หมวดที่1 ความสัมพันธ์ภายในเชียงใหม่มหานคร 
 

มาตรา6 เชียงใหม่มหานครจัดการบริหารราชการภายใต้หลักความเป็นอิสระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนชาว
เชียงใหม่ 

มาตรา7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชียงใหม่มหานครมีสองระดับ ได้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับบนคือเชียงใหม่มหานคร มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะภารกิจ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลกระทบต่อประชาชนทั้งพ้ืนที่เชียงใหม่มหานคร หรือภารกิจที่หากให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับบนเป็นผู้จัดทําจะก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการลงทุน ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างไม่สามารถดําเนินการได้เอง หรือหากดําเนินการจะไม่ก่อให้เกิด



160 
 

 
 

ผลประโยชน์เท่ากับการจัดทําโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับล่างคือเทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะสําหรับภารกิจที่ไม่ยุ่งยากหรือ
สลับซับซ้อน และไม่ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการมากนัก หรือเป็นภารกิจที่เก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามพ้ืนที่การแบ่งเขต และการกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลให้คํานึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ความเป็นเมือง ความเป็นชนบท
ศักยภาพทั้งน้ีตามท่ีข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครกําหนด 

มาตรา8 เทศบาลต้ังแต่สองแห่งขึ้นไปสามารถตกลงร่วมมือกันโดยสมัครใจ เพ่ือจัดทํา
บริการสาธารณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีมีความ
หลากหลายและครอบคลุมพ้ืนที่มากท่ีสุด ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
เชียงใหม่มหานครมีลักษณะการแบ่งงานกันทํามีอิสระในการบริหารงานต่อกัน ไม่มีลักษณะการขึ้นต่อ
สายบังคับบัญชากัน โดยมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เช่ือมโยงมีความสอดคล้องกันตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 9 อํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานครที่มีต่อเทศบาลมีดังนี้ 
(1) สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินระดับเทศบาล เพ่ือการ

ทํางานร่วมกันของท้องถิ่นทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรประชาสังคม ประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(2) การพัฒนาโครงการลงทุนพ้ืนฐานระหว่างเชียงใหม่มหานครและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและประชาชน โดยความยินยอมและความร่วมมือของท้องถิ่นและ
คํานึงถึงความคุ้มค่าในโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(3) กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอํานาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

(4) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญให้ความ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล เพ่ือพัฒนาความชํานาญเฉพาะทางในการปฏิบัติ
ภารกิจที่มีการถ่ายโอน 

มาตรา10 ให้มีเทศบาลประกอบไปด้วยสภาเทศบาลผู้บริหารเทศบาล และสภาพลเมือง
โดยสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลให้มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน และที่มาของสภา
พลเมืองให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรา71 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารเทศบาล มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละส่ีปี ผู้บริหารเทศบาลจะเป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา
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พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือของราชการส่วนท้องถ่ิน
และจะมีผลประโยชน์ขัดกันกับการดํารงตําแหน่งมิได้ 

 

หมวดที่2 ความสัมพันธ์ภายนอกเชียงใหม่มหานคร 
 

มาตรา11 ราชการส่วนกลางในพ้ืนที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะซึ่ง
เป็นภารกิจที่เก่ียวกับความมั่นคงเศรษฐกิจระดับประเทศ หรือเป็นภารกิจในระดับมหภาค ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์มหาชนระดับประเทศ 

มาตรา12 ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะซึ่งเป็น
ภารกิจที่ใกล้ชิดกับประชาชน หรือเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน หรือเป็นภารกิจที่เป็นประโยชน์โดยตรง
ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นหน่ึงซึ่งแตกต่างกันได้ในแต่ละพ้ืนที่ 

มาตรา13 ราชการส่วนกลางต้องกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
เชียงใหม่มหานคร พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของเชียงใหม่มหานครได้เอง ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเชียงใหม่มหานครมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของเชียงใหม่มหานครและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศภายในเชียงใหม่มหานครให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

มาตรา 14 เพ่ือให้การถ่ายโอนอํานาจภารกิจหน้าที่จากราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเชียงใหม่มหานครเกิดความชัดเจนและสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จึงให้ต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการเชียงใหม่มหา
นคร” ประกอบด้วย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
ประธาน 

(2) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเชียงใหม่มหานคร จํานวนห้าคน
ประกอบด้วยผู้บริหารเชียงใหม่มหานครหน่ึงคน ผู้บริหารเทศบาลสองคน ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วน
ตําบลสองคน ทั้งน้ีโดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจํานวนหน่ึงคน ผู้แทนองค์กรพัฒนา
เอกชนจํานวนหน่ึงคน ผู้แทนองค์กรชุมชนหน่ึงคน ทั้งน้ีการสรรหานักวิชาการผู้แทนองค์กรพัฒนา
เอกชนผู้แทนองค์กรชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

(4) ให้หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้ประธานคณะกรรมการประสานองค์กรพัฒนาเอกชน
ภาคเหนือเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งน้ีให้คณะกรรมการดําเนินการตามจํานวนที่มีอยู่โดยไม่ต้องรอให้
ครบตามจํานวน 

มาตรา15 คณะกรรมการเชียงใหม่มหานครให้มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอน และแผนการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นภายในเชียงใหม่มหานคร 
(2) จัดต้ังอนุกรรมการแต่ละด้าน เพ่ือพิจารณาการแบ่งอํานาจบทบาทภารกิจที่

เหมาะสมให้กับเชียงใหม่มหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่าง 
(3) กําหนดวิ ธีการ ข้ันตอนกระบวนการมาตรการสนับสนุน  เ พ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเชียงใหม่มหานคร ให้มี
ความสามารถรองรับภารกิจที่จะมีการถ่ายโอน 

(4) สนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนอํานาจ และภารกิจให้แล้วเสร็จภายในสองปี 
(5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับคณะกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดอํานาจและหน้าที่การ
จัดสรรภาษี และอากรเงินอุดหนุนเงินงบประมาณที่ราชการส่วนกลางโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการถ่ายโอนภารกิจ 

มาตรา16 ให้มีการถ่ายโอนข้าราชการ ซึ่งเคยสังกัดราชการส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่
เชียงใหม่มหานคร มาสังกัดราชการส่วนท้องถิ่น หากข้าราชการผู้ใดไม่ประสงค์โอนมาสังกัดราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ให้กลับไปสังกัดกระทรวงทบวงกรมเดิม โดยการสังกัดมาราชการส่วนท้องถ่ินข้าราชการ
จะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ตํ่ากว่าเดิมให้โอนทรัพย์สินอํานาจภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ราชการส่วนภูมิภาคท่ีอยู่ในพ้ืนที่เชียงใหม่มหานคร ยกเว้นหน่วยงานวิชาการหน่วยประสานงาน
ระหว่างรัฐส่วนกลาง และเชียงใหม่มหานครและหน่วยงานรัฐส่วนกลางที่ทําหน้าที่แทนรัฐส่วนกลาง
อยู่ในพ้ืนที่ให้โอนมาอยู่ที่เชียงใหม่มหานคร 

มาตรา17 หน่วยงานจากรัฐส่วนกลางที่จะอยู่ในพ้ืนที่ให้ประสานงาน และทําข้อตกลง
ในการประสานงานร่วมกัน โครงการหรือแนวนโยบายใดๆที่ราชการส่วนกลางจะทํากับพ้ืนที่ให้เป็น
ลักษณะทําข้อตกลงร่วมกันรวมทั้งกิจการใดๆ ที่ต้องมีการลงทุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ร่วมลงทุนกับรัฐได้ 

มาตรา18 การกระจายอํานาจให้แก่เชียงใหม่มหานครตามกฎหมายน้ีมี 2 รูปแบบ ดังน้ี 
(1) การกระจายอํานาจภายใต้หลักการโอนอํานาจ ซึ่งรัฐถ่ายโอนอํานาจการ

ตัดสินใจไปยังเชียงใหม่ใหม่นคร เพ่ือทําหน้าที่ในการบริหารงานการตัดสินใจการกําหนดนโยบายและ
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การจัดทําบริการสาธารณะประเภทต่างๆ ได้อย่างอิสระ รวมท้ังมีอํานาจในการตรากฎหมายระเบียบ
และข้อบัญญัติเพ่ือใช้บังคับภายในพ้ืนที่เชียงใหม่มหานคร โดยรัฐไม่สามารถแทรกแซงการดําเนินงาน
ดังกล่าวได้ เว้นแต่จะเป็นเรื่องที่เก่ียวกับการทหารการต่างประเทศเงินตราและศาลเท่าน้ัน 

(2) การกระจายอํานาจภายใต้หลักการมอบอํานาจ ซึ่งรัฐมอบอํานาจให้แก่
เชียงใหม่มหานคร เพ่ือจัดทําภารกิจที่มีการกําหนดไว้อย่างชัดเจน โดยเชียงใหม่มหานครมีอิสระใน
การตัดสินใจ แต่รัฐยังคงมีอํานาจในการกํากับดูแลให้เชียงใหม่มหานครกระทําการภายใต้ขอบเขตที่
กฎหมายกําหนด 

มาตรา19 ในการกระจายอํานาจตามมาตรา18 ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐยุติ
การจัดทําบริการสาธารณะ ซึ่งได้ถ่ายโอนไปยังเชียงใหม่มหานคร แต่ยังคงมีอํานาจและหน้าที่ให้การ
สนับสนุนทางวิชาการเทคโนโลยีงบประมาณ และบุคลากรแก่เชียงใหม่มหานคร ตลอดจนกํากับดูแล
เชียงใหม่มหานครให้ดําเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 
หมวดที่3 การจัดระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร 
 

มาตรา20 ให้เชียงใหม่มหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นมีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัติน้ี และมีอาณาเขตท้องที่ตามท่ีเชียงใหม่มหานครมีอยู่
ในวันที่พระราชบัญญัติน้ี ใช้บังคับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่เชียงใหม่มหานครให้ตราเป็น
พระราชบัญญัติ 

มาตรา21 ให้แบ่งพ้ืนที่การบริหารเชียงใหม่มหานคร เพ่ือการประสานงานเป็นเขตตาม
พ้ืนที่อําเภอที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ การต้ังยุบหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตให้กระทําโดย
ประกาศของเชียงใหม่มหานครในเขตหน่ึง ถ้าเห็นสมควรอาจแบ่งพ้ืนที่การบริหารออกเป็นแขวงก็ได้
การต้ังยุบหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงให้ทําเป็นประกาศของเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา 22 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมายถึงเชียงใหม่มหา
นคร อ้างถึงเขตท้องที่อําเภอให้หมายถึงเขตตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมวดที่4 การบริหารเชียงใหม่มหานคร 
 

มาตรา 23 การบริหารเชียงใหม่มหานครประกอบด้วย 
(1) สภาเชียงใหม่มหานคร 
(2) ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 
(3) สภาพลเมือง 
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ส่วนที่1 สภาเชียงใหม่มหานคร 
มาตรา24 สภาเชียงใหม่มหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังตาม

เกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา25 
มาตรา 25 การเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจะกระทําได้เมื่อ มีพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกต้ังแล้วในพระราชกฤษฎีกาน้ันให้ระบุวันเลือกต้ังและระยะเวลารับ
สมัครเลือกต้ังการกําหนดเขตเลือกต้ัง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรสามหมื่นคนเป็นประมาณโดยพยายามจัดให้
แต่ละเขตเลือกต้ังมีจํานวนราษฎรใกล้เคียงกันเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ต้องไม่เป็นการนําเอาพ้ืนที่ของเขต
หน่ึงไปรวมกับเขตอ่ืนในเขตเลือกต้ังหน่ึงให้มีสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครได้หน่ึงคน ถ้าเขตใดมี
จํานวนราษฎรไม่พอที่จะจัดให้เป็นหน่ึงเขตเลือกต้ังก็ให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครใน
เขตน้ันหน่ึงคนและให้ถือเป็นหน่ึงเขตเลือกต้ัง 

การกําหนดเขตเลือกต้ังให้คํานวณตามเกณฑ์จํานวนราษฎรตามหลักฐานการ
ทะเบียนราษฎร ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดท้ายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร 

หลักเกณฑ์และวิธีการของการกําหนดเขตเลือกต้ังจํานวนแตกต่างของราษฎร
ในแต่ละเขตเลือกต้ัง และวิธีการเลือกต้ังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง สมาชิกสภา
เชียงใหม่มหานคร และผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา26 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผูม้ีสญัชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติต้องได้

สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการ

เลือกต้ังและ 
(3) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกต้ัง

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
มาตรา27 บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังต่อไปนี้ในวันเลือกต้ังเป็น

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครคือ 
(1) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(2) ภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(4) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
มาตรา28 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
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(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) อายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง 
(3) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเชียงใหม่มหานคร เป็นเวลาติดต่อกัน 

จนถึงวันสมัครไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบวัน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเชียงใหม่มหานคร
และได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้
เชียงใหม่มหานครในปีที่สมัครหรือปีก่อนท่ีสมัครหน่ึงปี 

มาตรา29 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร
รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครคือ 

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา 27(1) (3) 
(4) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(5) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกต้ังแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง

ห้าปีในวันเลือกต้ังเว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาท 
(6) เป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่นคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(7) เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ

สมาชิกสภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(8) เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(9) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือของ

ราชการส่วนท้องถิ่น 
(10) เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออกปลดออกให้ออกหรือเลิก

จ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(11) เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตําแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ถึง

วันสมัครรับเลือกต้ังยังไม่ครบสี่ปี 
(12) เป็นผู้ถูกให้ออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครตามมาตรา 

35(8) ถึงวันสมัครรับเลือกต้ังยังไม่ครบสี่ปี 
(13) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
มาตรา30 อายุของสภาเชียงใหม่มหานครมีกําหนดคราวละสี่ปี นับแต่วัน

เลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร เมื่ออายุของสภาเชียงใหม่มหานครสิ้นสุดลงให้จัดการเลือกต้ัง



166 
 

 
 

สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครข้ึนใหม่เป็นการเลือกต้ังทั่วไป ซึ่งต้องกําหนดวันเลือกต้ังภายในสี่สิบห้า
วัน นับแต่วันที่อายุของสภาเชียงใหม่มหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกต้ังน้ันต้องกําหนดวันเดียวกันทั่ว
เชียงใหม่มหานคร 

มาตรา31 ในกรณีที่การดําเนินงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร และ
สภาเชียงใหม่มหานครขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เชียงใหม่มหานคร หรือแก่ราชการ
โดยส่วนรวมผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอาจยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อนายกรัฐมนตรีให้ยุบ
สภาเชียงใหม่มหานครเพ่ือให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครใหม่ได้ ถ้านายกรัฐมนตรีไม่
ประกาศยุบสภาเชียงใหม่มหานครภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอให้ยุบ สภาเชียงใหม่มหา
นครผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอาจย่ืนข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้อีกครั้งหน่ึงภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคหน่ึง ในการน้ีนายกรัฐมนตรีจะเห็นควร
ให้ยุบสภาเชียงใหม่มหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ 

แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอ
ทบทวนดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรีให้สั่งยุบสภาเชียงใหม่
มหานคร ในเหตุการณ์เดียวกันอีกให้กระทําได้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ครบกําหนด
สามสิบวันที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง 

มาตรา32 การยุบสภาเชียงใหม่มหานครตามมาตรา31 และการที่
นายกรัฐมนตรีไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ตามมาตรา31 
วรรคสามให้ทําเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับแสดงเหตุผล 

มาตรา33 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครเริ่มต้ังแต่วันเลือกต้ัง
และอยู่ในตําแหน่งตามอายุของสภาเชียงใหม่มหานคร เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครว่าง
ลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก 

ถึงคราวออกตามอายุของสภาเชียงใหม่มหานคร หรือมีการยุบสภาเชียงใหม่
มหานครให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครภายในกําหนดเวลาหกสิบวัน เว้นแต่อายุของ
สภาเชียงใหม่มหานครจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวัน สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครผู้เข้ามาแทน
น้ันให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาเชียงใหม่มหานครที่เหลืออยู่ 

มาตรา34 สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครต้องไม่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนใด ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย์ของเชียงใหม่มหา
นคร หรือบริษัทซึ่งเชียงใหม่มหานครถือหุ้นหรือตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

มาตรา35 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใด
เหตุหน่ึงดังต่อไปนี้ 
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(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเชียงใหม่มหานครหรือมีการยุบสภา
เชียงใหม่มหานคร 

(2) ตาย 
(3) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาเชียงใหม่มหานครและให้มี

ผลนับแต่วันถัดจากวันย่ืนหนังสือลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา26 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา27 เว้น

แต่กรณีตามมาตรา 29 (4) 
(5) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา29 
(6) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทํา

โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(7) ขาดการประชุมสภาเชียงใหม่มหานครเกินสามคร้ังติดต่อกัน โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากประธานสภาเชียงใหม่มหานคร 
(8) สภาเชียงใหม่มหานครวินิจฉัยให้ออกเพราะเห็นว่าได้กระทําการอันเป็น

การเสื่อมเสียแก่เกียรติศักด์ิของตําแหน่งมติของสภาเชียงใหม่มหานคร ในข้อน้ีต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเชียงใหม่มหานคร ทั้งน้ีให้มีผลต้ังแต่วันที่สภา
เชียงใหม่มหานครลงมติ 

(9) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหม่มหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พ้น
จากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และถ้าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครสิ้นสุดลง พร้อมกันทั้งหมดเพราะเหตุ
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการยุบสภาเชียงใหม่มหานคร 

ในกรณีตาม (8) ให้กระทําเมื่อนายกรัฐมนตรีร้องขอ หรือเมื่อสมาชิกสภา
เชียงใหม่มหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เข้าช่ือเสนอเป็นญัตติให้สภา
เชียงใหม่มหานครพิจารณา 

มาตรา36 ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหา
นครสิ้นสุดลง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ึงตามมาตรา 29(4), (5) หรือ (7) ดําเนินการสอบสวนถ้า
ประธานสภาเชียงใหม่มหานคร รายงานว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนน้ันสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหาน้ัน
และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยให้นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งการพ้นจากตําแหน่งตาม
มาตรานี้ให้นํามาตรา54 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา37 ให้สภาเชียงใหม่มหานครเลือกสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครเป็น
ประธานสภาเชียงใหม่มหานครคนหน่ึง และรองประธานสภาเชียงใหม่มหานครไม่เกินสองคน โดยให้
ดํารงตําแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 
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ให้นายกรัฐมนตรีประกาศช่ือประธานสภา และรองประธานสภาเชียงใหม่มหา
นคร ผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษาประธานสภา และรองประธานสภาเชียงใหม่มหานครดํารง
ตําแหน่งตามวาระคราวละสี่ปี 

มาตรา38 ประธานสภาหรือรองประธานสภาเชียงใหม่มหานครพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนถึงวาระด้วยเหตุใดเหตุหน่ึงดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร 
(2) ลาออกจากตําแหน่งโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีผล

นับแต่วันถัดจากวันที่ย่ืนหนังสือลาออก 
(3) เมื่อสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวน

สมาชิกทั้งหมด เข้าช่ือเสนอญัตติให้สภาเชียงใหม่มหานครมีการเลือกต้ังประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาเชียงใหม่มหานครใหม่ และสภาเชียงใหม่มหานครมีมติตามน้ันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด โดยให้พ้นจากตําแหน่ง เมื่อได้มีการเลือกต้ังประธานสภาหรือ
รองประธานสภาเชียงใหม่มหานครแล้วแต่กรณี 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้สภาเชียงใหม่มหานครเลือกประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาเชียงใหม่มหานครคนใหม่ขึ้นแทนแล้วแต่กรณี และให้ผู้ได้รับเลือกน้ันอยู่ในตําแหน่งตาม
วาระของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา39 ประธานสภาเชียงใหม่มหานครมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการของ
สภาเชียงใหม่มหานคร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาเชียงใหม่มหานครรอง ประธานสภาเชียงใหม่
มหานครมีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการแทนประธานสภาเชียงใหม่มหานครเมื่อประธานสภาเชียงใหม่
มหานครไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือตามที่ประธานสภาเชียงใหม่มหานครมอบหมายเมื่อ
ประธานสภาและรองประธานสภาเชียงใหม่มหานครไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครเลือกสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานเฉพาะใน
การประชุมคราวนั้น 

มาตรา40 ให้มีเลขานุการประธานสภาเชียงใหม่มหานครหน่ึงคน และ
เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหม่มหานคร ไม่เกินจํานวนรองประธานสภาเชียงใหม่มหานคร โดย
ประธานสภาเชียงใหม่มหานครเป็นผู้แต่งต้ัง 

มาตรา41 สภาเชียงใหม่มหานครมีอํานาจตราข้อบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณ
ของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครข้อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือก และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ประธานสภาเชียงใหม่มหานคร รองประธานสภาเชียงใหม่มหานคร และคณะกรรมการสามัญหรือ
วิสามัญของสภาเชียงใหม่มหานคร วิธีการประชุมการเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติการเสนอญัตติ
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การปรึกษาการอภิปรายการลงมติการต้ังกระทู้ถามการเปิดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและ
ความเรียบร้อยของกิจการอ่ืนอันเป็นหน้าที่ของสภาเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา42 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครอัน
เป็นการเลือกต้ังทั่วไปให้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภาเชียงใหม่มหานครเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุม
เป็นคร้ังแรกในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเชียงใหม่มหานคร ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่
เกินสี่สมัยจํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปี แต่ละสมัยให้สภาเชียงใหม่
มหานครกําหนดสมัยประชุมสามัญของสภาเชียงใหม่มหานครสมัยหน่ึงๆ ให้มีกําหนดเวลาสามสิบวัน 
แต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตาม
ความจําเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะ
กระทําได้แต่โดยความเห็นชอบของสภาเชียงใหม่มหานครให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครเป็น
ผู้เรียกประชุมสภาเชียงใหม่มหานครตามสมัยประชุมและเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม 

มาตรา43 นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อมีกรณีเป็นการจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของเชียงใหม่มหานครผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหรือสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครมี
จํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดอาจทําคําร้องย่ืนต่อประธานสภาเชียงใหม่
มหานคร ขอให้เรียกประชุมสภาเชียงใหม่มหานครเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ให้ประธานสภา
เชียงใหม่มหานครเรียกประชุมโดยกําหนดวันประชุมภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําร้องสมัยประชุม
วิสามัญให้มีกําหนดเวลาสามสิบวันแต่ถ้ามีกรณีจําเป็นให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครสั่งขยายสมัย
ประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจําเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวันการปิดสมัยประชุมวิสามัญก่อน
ครบกําหนดเวลาสามสิบวันจะกระทําได้แต่โดยความเห็นชอบของสภาเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา44 การประชุมสภาเชียงใหม่มหานครทุกคราวต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครรอง
ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร และหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมอบหมายมีสิทธิเข้าประชุม
สภาเชียงใหม่มหานคร และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานในหน้าที่ต่อที่
ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ีในการประชุมฯแต่ละคราวต้องเปิดให้มีการถ่ายทอดสด
ผ่านสื่อต่างๆ เว้นเสียแต่เป็นการประชุมลับ 

มาตรา45 การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่
มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัติน้ีหรือในข้อบังคับการประชุมสภาเชียงใหม่มหานคร 
สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา46 การประชุมของสภาเชียงใหม่มหานครย่อมเป็นการเปิดเผยตาม
ลักษณะที่กําหนดในข้อบังคับการประชุมสภาเชียงใหม่มหานคร แต่ถ้าหากผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหา
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นครหรือสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร้อง
ขอให้ประชุมลับหากที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของผู้เข้าประชุมก็ให้ดําเนินการ
ประชุมลับ 

มาตรา47 ในที่ประชุมสภาเชียงใหม่มหานครสมาชิกย่อมมีสิทธิต้ังกระทู้ถาม
ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครในเรื่องใดๆ อันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร แต่ผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานครย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเร่ืองน้ันๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเก่ียวกับ
ประโยชน์สําคัญของเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา48 สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจํานวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของ
จํานวนสมาชิกทั้งหมด มีสิทธิเข้าช่ือเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไปเ พ่ือให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่
มหานครแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเชียงใหม่
มหานครญัตติดังกล่าว ในวรรคหน่ึงให้ย่ืนต่อประธานสภาเชียงใหม่มหานครและให้ประธานสภา
เชียงใหม่มหานครแจ้งไปยังผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครเพ่ือกําหนดวันเวลาสําหรับการเปิดอภิปราย
ทั่วไปซึ่ งต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครได้รับแจ้งการเปิดอภิปราย
ทั่วไปตามมาตราน้ีสภาเชียงใหม่มหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 

มาตรา49 สภาเชียงใหม่มหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร
ต้ังเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเชียงใหม่มหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกสภา
เชียงใหม่มหานครหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครต้ังเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภา
เชียงใหม่มหานคร เพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของเชียงใหม่มหานคร แล้วรายงานต่อสภาเชียงใหม่มหานคร 

ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร
หรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครให้สภาเชียงใหม่มหานครต้ังเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวิสามัญได้ จํานวนกรรมการที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีสิทธิเสนอน้ันให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของสภาเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา50 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้มี
กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเชียงใหม่มหานครและผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานครมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลผู้ที่เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครให้
สภาเชียงใหม่มหานครต้ังเป็นกรรมการได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 

มาตรา51 การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 49 และมาตรา 50 ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมและให้ใช้
ข้อบังคับการประชุมสภาเชียงใหม่มหานครโดยอนุโลม 
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 มาตรา52 คณะกรรมการของสภาเชียงใหม่มหานครมีอํานาจเรียกเจ้าหน้าที่
ของเชียงใหม่มหานคร มาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทําหรือในเร่ืองที่
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาอยู่น้ันได้ทั้งน้ีจะกระทําการนอกสมัยประชุมของเชียงใหม่มหานครก็ได้
และถ้ามีความจําเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดใน
เร่ืองที่เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการแล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา53 คณะกรรมการสามัญของสภาเชียงใหม่มหานครให้มีวาระการ
ปฏิบัติหน้าที่คราวละสองปี 

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา49 และมาตรา50 ให้สิ้นสภาพไปหลังจากที่
ที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และเสนอรายงานต่อสภาเชียงใหม่มหานครเรียบร้อยแล้ว 

มาตรา54 ให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครรองประธานสภาเชียงใหม่มหา
นคร และสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครรวมท้ังคณะกรรมการท่ีสภาเชียงใหม่มหานคร ต้ังขึ้นหรือ
คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการต้ังขึ้นได้รับเงินประจําตําแหน่งเงินค่าเบ้ียประชุมและเงินตอบแทน
อ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของเชียงใหม่มหานคร 

ส่วนที่2  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 
 มาตรา55 ให้เชียงใหม่มหานครมีผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครคนหน่ึงซึ่ง

ราษฎรเลือกต้ังข้ึนโดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
การเลือกต้ังผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครจะกระทําได้เมื่อได้มีพระราช

กฤษฎีกากําหนดให้มีการเลือกต้ังแล้วในพระราชกฤษฎีกา น้ันให้ระบุวันเลือกต้ังและระยะเวลารับ
สมัครเลือกต้ัง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครและผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา56 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตร26 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา27 

มาตรา57 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครต้องเป็น
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา28 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา29 

มาตรา58 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับ
แต่วันเลือกตั้งและไม่สามารถดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกัน 

เมื่อผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้จัดการเลือก
ต้ังขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ แต่ถ้าตําแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครว่างลง
โดยเหตุอ่ืนให้ทําการเลือกต้ังข้ึนใหม่ภายในเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้รับการเลือกต้ังอยู่ในตําแหน่งโดยเร่ิม
นับวาระใหม่ 
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มาตรา59 ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครดํารงตําแหน่ง นับแต่วันเลือกต้ังให้
มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกต้ัง 

มาตรา60 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กําหนดนโยบาย และการบริหารราชการของเชียงใหม่มหานครให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 
(2) สั่งอนุญาตอนุมัติเก่ียวกับราชการของเชียงใหม่มหานคร 
(3) แต่งต้ังและถอดถอนรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร เลขานุการผู้ว่า

ราชการเชียงใหม่มหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร และแต่งต้ังและถอดถอน
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหรือ
เป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ 

(4) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
(5) วางระเบียบเพ่ือให้งานของเชียงใหม่มหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย 
(6) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 
(7) ยุบสภาเชียงใหม่มหานครในกรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณประจําปีไม่ผ่าน

การพิจารณาของสภาฯ 
(8) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการ ทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินใน
การพัฒนาเชียงใหม่มหานครหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 

(9) เข้าร่วมประชุมสภาพลเมืองเพ่ือรับฟังหรือช้ีแจงข้อมูลต่อสภาพลเมืองเมื่อ
ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากสภาพลเมือง 

(10) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
มาตรา61 ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

เชียงใหม่มหานคร และลูกจ้างเชียงใหม่มหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของเชียงใหม่
มหานคร และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายอ่ืนได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรีแล้วแต่กรณีโดยอนุโลมทั้งน้ีเว้นแต่พระราชบัญญัติน้ีจะได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา62 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 
(1) ต้องไม่ดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย์ของเชียงใหม่มหานคร หรือบริษัทซึ่งเชียงใหม่มหานครถือหุ้น
หรือตําแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่ตําแหน่งที่ต้องดํารงตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย 
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(2) ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของเชียงใหม่มหานคร หรือบริษัทซึ่งเชียงใหม่มหานครถือหุ้น
นอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท
ปฏิบัติกับบุคคลอ่ืนในธุรกิจการงานตามปกติ 

(3) ต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับเชียงใหม่มหานคร
หรือการพาณิชย์ของเชียงใหม่มหานครหรือบริษัทซึ่งเชียงใหม่มหานครถือหุ้นเว้น แต่กรณีที่ผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานคร ได้เป็นคู่สัญญาหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเลือกต้ัง 

บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร
รับเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้
ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครรับเงินตอบแทนเงินค่าเบ้ียประชุมหรือเงินอ่ืนใด
เน่ืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา หรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภา
เชียงใหม่มหานคร หรือสภาท้องถิ่นอ่ืนหรือกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตําแหน่ง 

มาตรา63 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีผลต้ังแต่วันที่ย่ืน

หนังสือลาออก 
(4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 29 
(5) กระทําการอันต้องห้ามตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา62 
(6) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) นายกรัฐมนตรีโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้ออกจากตําแหน่งเมื่อมีกรณีแสดง

ให้เห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักด์ิ ของตําแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่
ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรง แก่เชียงใหม่มหา
นคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

(8) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหม่มหานคร ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้น
จากตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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ในกรณีมีพฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตาม (7) สภาเชียงใหม่มหานครจะมีมติขอให้
นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได้มติของสภาเชียงใหม่มหานคร ในข้อน้ีต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาเชียงใหม่มหานครในการน้ี
นายกรัฐมนตรีต้องนําเร่ืองเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับ แต่วันที่ตนได้รับแจ้งมติของสภา
เชียงใหม่มหานคร 

มาตรา64 เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา 63(4) หรือ 63(5) ให้นายกรัฐมนตรีสั่ง
ให้มีการสอบสวนก่อนมีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่ง 

มาตรา65 ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 63 
(1) คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งได้รับ 

เลือกต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอ่ืนใดนอกจากการออกตามวาระให้ปลัด
เชียงใหม่มหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ถ้าไม่มีปลัดเชียงใหม่
มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังรองปลัดเชียงใหม่มหานครหรือ
ข้าราชการเชียงใหม่มหานครผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา66 ให้มีรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครจํานวนไม่เกินสี่คนตามลําดับ
ที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครจัดไว้ช่วยผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครในการบริหารราชการของ
เชียงใหม่มหานครตามท่ีผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีคําสั่งมอบหมาย 

มาตรา67 ให้มีเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหน่ึงคน และ
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครไม่เกินจํานวนรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา68 ในกรณีมีการแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษา
ของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครตามมาตรา 60(3) ตําแหน่งดังกล่าวจะมีจํานวนรวมกันทั้งหมดเกิน
เก้าคนไม่ได้ 

มาตรา69 ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร
เลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร เลขานุการ
ประธานสภาเชียงใหม่มหานคร เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหม่มหานคร ประธานที่ปรึกษาและ
ที่ปรึกษาเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองให้นํากฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดํารงตําแหน่งตามวรรคหนึ่งเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี และให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร หรือประธานสภาเชียงใหม่
มหานคร แล้วแต่กรณีมีอํานาจแต่งต้ังข้าราชการการเมืองตําแหน่งรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร
เลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร เลขานุการ
ประธานสภาเชียงใหม่มหานคร เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหม่มหานครประธานที่ปรึกษาท่ี
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ปรึกษาจากบุคคลซึ่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร หรือประธานสภาเชียงใหม่มหานครแล้วแต่กรณี
พิจารณาเห็นสมควรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง 

เมื่อผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหรือประธานสภาเชียงใหม่มหานครผู้แต่งต้ัง
ข้าราชการการเมืองแล้วแต่กรณีพ้นจากตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นข้าราชการการเมืองตามวรรค
สองพ้นจากตําแหน่งด้วยนอกจากการพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตําแหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองหรือถูกสั่งให้ออกตามคําสั่งของผู้ว่าราชการเชียงใหม่
มหานครหรือประธานสภาเชียงใหม่มหานครไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิดหรือไม่มีความผิดก็ตาม 

มาตรา70 ให้ข้าราชการการเมืองตามมาตรา69 และคณะกรรมการท่ีผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานครแต่งต้ังได้รับเงินเดือนเงินเพ่ิมเงินค่าเบ้ียประชุมและเงินตอบแทนอ่ืนสําหรับ
ตําแหน่งตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของเชียงใหม่มหานคร 

ส่วนที่3 สภาพลเมือง 
มาตรา71 ให้มีการจัดต้ังสภาพลเมืองจํานวนไม่น้อยกว่า 200 คนมีฐานะเท่าเทียม

กับผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครและสภาเชียงใหม่มหานคร โดยมีที่มาดังน้ี 
(1) มาจากสภาพลเมืองในเขตปกครองท้องถ่ินระดับล่าง 3 เขตพื้นที่ในสัดส่วน

เท่ากันจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
(2) มาจากองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
(3) ตัวแทนกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
(4) มาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(5) ผู้สมัครมาจากการข้ึนทะเบียนองค์กรและเลือกกันเองผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็น

สมาชิกสภาพลเมืองมีวาระการดํารงตําแหน่งได้เพียง 1 วาระ วาระ 4 ปีและก่อนเข้าสู่ตําแหน่งให้มี
การประกาศรายช่ือเพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบและคัดค้านทั้งน้ีจํานวนหลักเกณฑ์วิธีการเป็นไปตาม
ข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครกําหนด 

มาตรา72 สภาพลเมืองมีหน้าที่คือ 
(1) ดูแลนโยบายการพัฒนาทําหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางนโยบาย และเป็นที่

ปรึกษาในระดับเชียงใหม่มหานคร 
(2) ฝ่ายตรวจสอบทําหน้าที่เปิดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการขนาดใหญ่ที่มี

ผลกระทบต่อชุมชน คดีที่ เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเปิดเวทีไต่
สวนสาธารณะมีอํานาจในการหามูลตรวจสอบการทํางานนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการประจํา
แล้วนําคดีขึ้นสู่ศาลในฐานะผู้เสียหาย และยังมีอํานาจย่ืนข้อเสนอเพ่ือถอดถอนสภาเชียงใหม่มหานคร 
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(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ หรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรพลเมืองร่วมมือกับเชียงใหม่มหานคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานของรัฐในการจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างย่ังยืน 

(5) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรพลเมืองรวมตลอด ทั้งการ
ร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(6) เสนอแนะปัญหา และแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อเชียงใหม่มหานครและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาเชียงใหม่มหานคร
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอัน
เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐเชียงใหม่มหานคร หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(8) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมของเชียงใหม่มหานคร หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งน้ี
เชียงใหม่มหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดําเนินการหรือเป็นผู้
อนุญาตให้ภาคเอกชนดําเนินการต้องนําความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรพลเมืองในเชียงใหม่มหานคร เกิดความเข้มแข็ง
รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในเชียงใหม่มหานครสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

(10) ประสานและร่วมมือกับสภาพลเมืองอ่ืน 
(11) รายงานปัญหาและผลท่ีเกิดข้ึนในเชียงใหม่มหานคร อันเน่ืองจากการ

ดําเนินงานใดๆ ของเชียงใหม่มหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงาน
ต่อเชียงใหม่มหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(12) วางกติกาในการดําเนินกิจการของสภาพลเมือง 
(13) จัดทํารายงานประจําปีของสภาพลเมือง รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆที่

เกิดขึ้นในเชียงใหม่มหานคร เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
(14) จัดให้มีการไต่สวนสาธารณะกรณีที่มีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตเกิดข้ึนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร ทั้งน้ีการดําเนินการเพ่ือให้มาซึ่งมติ
ของที่ประชุมข้างต้นให้เป็นไปโดยฉันทามติตามหลักของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ 
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มาตรา73 ให้จัดต้ังกองทุนข้ึนหน่ึงกองทุนเรียกว่า “กองทุนพัฒนาพลเมือง” ใน
สภาพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของสภาพลเมือง
กองทุนพัฒนาพลเมืองประกอบไปด้วยเงิน และทรัพย์สินที่หักจากรายได้ของเชียงใหม่มหานคร
ตามลําดับดังน้ีใน 2 ปีแรก ให้หักจากรายได้ร้อยละศูนย์จุดห้าในปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ให้หักจากรายได้ร้อย
ละหน่ึงต้ังแต่ปีที่ 5เป็นต้นไป ให้หักจากรายได้ร้อยละสอง 

มาตรา74 ให้มีสํานักงานเลขานุการสภาพลเมือง เป็นหน่วยงานอิสระในการ
บริหารงานบุคคล งานงบประมาณและการดําเนินการอ่ืน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการตามอํานาจ
หน้าที่ของสภาพลเมือง รวมทั้งเป็นหน่วยงานธุรการและงานวิชาการภายใต้การควบคุมดูแลของ
ประธานสภาพลเมือง 

มาตรา75 ให้สํานักงานเลขานุการสภาพลเมืองมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของสภาพลเมือง 
(2) จัดทําบัญชีรายช่ือ และรับจดแจ้งการจัดต้ังองค์กรพลเมืองเชียงใหม่มหานคร 
(3) เป็นหน่วยงานวิชาการให้แก่สภาพลเมือง 
(4) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ประธานสภาพลเมืองมอบหมาย 
มาตรา76 งบประมาณการดําเนินงานประจําของสภาพลเมือง ให้ใช้จ่ายจาก

งบประมาณจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรตามข้อบัญญัติจังหวัด 
มาตรา77 ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการเมือง โดยมีที่มาจากสัดส่วนจาก

ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือคนทํางานภาคประชาชน ที่เก่ียวข้องในประเด็นที่จะต้องหา
ประชามติร่วมกัน 

มาตรา78 คณะกรรมาธิการเมืองมีหน้าที่ 
(1) เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะเครือข่าย

ประชาชนประชาชน สามารถเข้าถึงงบประมาณของท้องถิ่นโดยกลไกน้ี 
(2) พัฒนาแผน/โครงการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่น 
(3) กํากับเร่ืองการศึกษาสุขภาพสวัสดิการสิ่งแวดล้อมท้องถ่ินกับประชาชนทั้งน้ี

ตามท่ีข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครบัญญัติไว้ 
 

หมวดที่5 การจัดระเบียบราชการของเชียงใหม่มหานคร 
 
ส่วนที่1 ส่วนราชการของเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา79 ให้จัดระเบียบราชการเชียงใหม่มหานครดังน้ี 
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(1) สํานักงานเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานคร 
(2) สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 
(3) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร 
(4) สํานักปลัดเชียงใหม่มหานคร 
(5) สํานักหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก 
(6) ศูนย์ประสานงานเขตการต้ังยุบ หรือเปล่ียนแปลงสํานัก หรือการแบ่งส่วน

ราชการภายในหน่วยงานตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ
เชียงใหม่มหานครโดยทําเป็นประกาศของเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา80 สํานักงานเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานครมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับ
ราชการประจําของสภาเชียงใหม่มหานคร มีเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานครซึ่งเป็นข้าราชการ
เชียงใหม่มหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการเชียงใหม่มหานคร และลูกจ้างเชียงใหม่มหานคร
ขึ้นต่อปลัดเชียงใหม่มหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภา
เชียงใหม่มหานคร ขึ้นต่อประธานสภาเชียงใหม่มหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานคร
ซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานครสามัญเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภา
เชียงใหม่มหานคร 

มาตรา81 สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร มีอํานาจหน้าที่
เก่ียวกับราชการและงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร มีเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหา
นครซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการเชียงใหม่มหานคร และลูกจ้างเชียงใหม่
มหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานค รขึ้น
ต่อผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครและมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 
และมีหัวหน้าสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานคร
สามัญเป็นผู้ช่วยของเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร และของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร และ
ในการบังคับบัญชาข้าราชการเชียงใหม่มหานคร และลูกจ้างเชียงใหม่มหานครข้ึนต่อเลขานุการผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานคร ปลัดเชียงใหม่มหานคร และผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครตามลําดับ 

มาตรา82 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร มีอํานาจหน้าที่
เก่ียวกับราชการประจําของคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร มีหัวหน้าสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานครสามัญเป็นผู้บ้ังคับ
บัญชาข้าราชการเชียงใหม่มหานคร และลูกจ้างเชียงใหม่มหานครขึ้นต่อปลัดเชียงใหม่มหานคร และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร ขึ้นต่อ
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ประธานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร และจะให้มีผู้ ช่วยหัวหน้าสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานครสามัญคนหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่
มหานครก็ได้ 

มาตรา83 สํานักปลัดเชียงใหม่มหานครมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการประจํา
ทั่วไปของเชียงใหม่มหานคร และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะมี
ปลัดเชียงใหม่มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานครสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
เชียงใหม่มหานครและลูกจ้างเชียงใหม่มหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักปลัด
เชียงใหม่มหานคร และจะให้มีรองปลัดเชียงใหม่มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานครสามัญ
คนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนปลัดเชียงใหม่มหานครก็ได้ 

มาตรา84 นอกจากอํานาจหน้าที่ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา83 ให้ปลัดเชียงใหม่
มหานครมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดและตามคําสั่งของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเชียงใหม่มหานคร ให้เป็นไปตามนโยบายของเชียงใหม่มหา
นคร กํากับเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเชียงใหม่มหานคร รวมทั้งเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการเชียงใหม่มหานคร และลูกจ้างเชียงใหม่มหานครรองจากผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานคร 

มาตรา85 สํานักตามมาตรา79 (5) มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการตามท่ีกําหนด
ไว้ในประกาศเชียงใหม่มหานคร โดยมีผู้อํานวยการสํานักซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานครสามัญ
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการเชียงใหม่มหานคร และลูกจ้างเชียงใหม่มหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานัก และจะให้มีรองผู้อํานวยการสํานักซึ่งเป็นข้าราชการเชียงใหม่มหานครสามัญคน
หน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักก็ได้ 

มาตรา86 นอกจากอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา85 ให้ผู้อํานวยการ
สํานักมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีมีกฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร และ
ปลัดเชียงใหม่มหานครรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของเชียงใหม่มหานคร กํากับเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่รับผิดชอบ 

ส่วนที่2 ศูนย์ประสานงานเขต 
มาตรา87 ศูนย์ประสานงานเขตมีหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตรับผิดชอบ

การประสานการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะให้มีผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตคนหนึ่ง 
หรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตก็ได้ 

มาตรา88 ให้หัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
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(1) อํานาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าศูนย์
ประสานงานเขต 

(2) อํานาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร หรือปลัดเชียงใหม่มหา
นครมอบหมาย 

มาตรา89 ในกรณีที่เป็นการสมควรผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร อาจสั่งให้
ศูนย์ประสานงานเขตใดปฏิบัติหน้าที่ใดแทนศูนย์ประสานงานเขตอื่นทั้งหมด หรือบางส่วนได้ และจะ
ให้หัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตใดเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่น้ันก็ได้ 
 
หมวดที่6 การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 

มาตรา90 อํานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการเชียงใหม่
มหานคร ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีคําสั่งมอบหมายในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานคร ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครตามลําดับ ที่ผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานคร จัดไว้ตามมาตรา 69 เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดเชียงใหม่มหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน
ถ้าไม่มีปลัดเชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้นําบทบัญญัติ 

มาตรา91 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมอํานาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติหรือ
การปฏิบัติราชการที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร จะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ันหรือมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องน้ันมิได้กําหนดในเรื่อง
การมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครจะมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รอง
ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร เป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ก็ได้แต่ถ้าจะ
มอบให้ปลัดเชียงใหม่มหานคร รองปลัดเชียงใหม่มหานคร ผู้อํานวยการสํานักหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นสํานักหรือหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตปฏิบัติราชการแทน ให้ทําเป็น
คําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีรองปลัดเชียงใหม่มหานครมีการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
เชียงใหม่มหานคร ให้เป็นไปตามที่ปลัดเชียงใหม่มหานครมีคําสั่งมอบหมายในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งปลัดเชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลัดเชียงใหม่มหานครเป็น
ผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองปลัดเชียงใหม่มหานครหลายคน ให้รองปลัดเชียงใหม่มหานคร ผู้มีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัด
เชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร แต่งต้ัง
ผู้อํานวยการสํานักหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซึ่งมีฐานะเป็นสํานักคนใดคนหน่ึงเป็น
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ผู้รักษาราชการแทน อํานาจในการส่ังการอนุญาตการอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเชียงใหม่
มหานคร จะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน มิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลัดเชียงใหม่มหา
นครจะมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองปลัดเชียงใหม่มหานคร เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด
เชียงใหม่มหานคร ก็ได้แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อํานวยการสํานัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ซึ่งมีฐานะเป็นสํานักหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดเชียงใหม่มหานคร ให้ทําเป็นคําสั่ง และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา92 ในกรณีที่มีรองผู้อํานวยการสํานักการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรอง
ผู้อํานวยการสํานัก ให้เป็นไปตามท่ีผู้อํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้รักษาราชการ
แทนถ้ามีรองผู้อํานวยการสํานักหลายคน ให้รองผู้อํานวยการสํานัก ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อํานวยการสํานัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ปลัดเชียงใหม่มหานคร แต่งต้ังผู้อํานวยการกองหัวหน้ากอง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าของสํานักน้ันคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 

อํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อํานวยการสํานักจะ
พึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ัน มิได้กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้อํานวยการสํานักจะ
มอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้ปฎิบัติราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักก็
ได้ แต่ถ้าจะมอบให้หัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่าของสํานักน้ันปฏิบัติราชการแทนในนามผู้อํานวยการสํานัก ให้ทําเป็นคําสั่ง และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา93 ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการ
ของผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต มีคําสั่ง
มอบหมายในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ให้ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงาน
เขตหลายคน ให้ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้ปลัดเชียงใหม่มหานครแต่งต้ังผู้อํานวยการกองหัวหน้ากอง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าคนใดคน
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หน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน อํานาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่หัวหน้า
ศูนย์ประสานงานเขตจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือ
คําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดในเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตจะมอบอํานาจ โดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต
หรือหัวหน้าส่วนราชการของศูนย์ประสานงานเขตปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเขตก็
ได้ 

มาตรา94 การส่ัง หรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานคร 
ให้เป็นไปตามที่เลขานุการสภาเชียงใหม่มหานครมีคําสั่งมอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานคร เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการ
สภาเชียงใหม่มหานครหลายคน ให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครมีคําสั่ งมอบหมายให้
ผู้ช่วยเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานคร คนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการ
สภาเชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครแต่งต้ัง
ข้าราชการในสํานักงานเลขานุการสภาเชียงใหม่มหานคร ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา95 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหา
นคร ให้เป็นไปตามที่เลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีคําสั่งมอบหมาย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งเลขานุการผู้ ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานครหลายคน ให้ผู้ ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีคําสั่งมอบหมายให้
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานครแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ผู้มีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา96 ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหา
นครมีการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่
มหานคร ให้เป็นไปตามท่ีหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานครมีคําสั่ง
มอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหา
นคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่
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มหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหา
นครหลายคน ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานครแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วย
หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
ประธานคณะกรรมการข้าราชการเชียงใหม่มหานครแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการเชียงใหม่มหานคร ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา97 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งใด หรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ันมอบหมาย หรือ
มอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือ 

มอบอํานาจในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งต้ังให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มี
อํานาจหน้าที่อย่างใดให้ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทําหน้าที่กรรมการ หรือมี
อํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ในระหว่างที่รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทน
ด้วยแล้วแต่กรณี 

 
หมวดที่7 อาํนาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร 
 

มาตรา98 ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายอ่ืนให้เชียงใหม่มหานคร มีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการในเขตเชียงใหม่มหานครในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) กิจการตํารวจและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งน้ีตาม
ข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร และตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร 

(2) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนา
เชียงใหม่จัดการตนเองตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

(3) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) การจัดการการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร-ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
(5) การบํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(6) การจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพ 
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(7) การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
(8) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(9) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(10) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
(11) การแบ่งสันเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน 
(12) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
(13) การบริหารจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางนํ้า 
(14) การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุน และการทํากิจการไม่ว่าจะดําเนินการเอง

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
(15) การบริหารการสร้าง และการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ 
(16) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาลการป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อ 
(17) การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร 
(18) หน้าที่อ่ืนๆตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอําเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือตามที่คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี หรือที่กฎหมายระบุ
เป็นหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร บรรดาอํานาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางจะมอบให้
เชียงใหม่มหานครปฏิบัติก็ได้ โดยให้ทําเป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ
แล้วแต่กรณีในกรณีที่ทําเป็นข้อบังคับ หรือประกาศต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและธรรมาภิบาล โดยให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดทําแผนพัฒนาเชียงใหม่มหานคร การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งน้ีให้เป็นไปตามข้อบัญญัติเชียงใหม่มหา
นคร 

มาตรา99 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา98 ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร รองผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานคร ปลัดเชียงใหม่มหานคร รองปลัดเชียงใหม่มหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่
เป็นสํานัก หรือเทียบเท่าสํานักหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต และ
ข้าราชการเชียงใหม่มหานครที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครแต่งต้ัง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สําหรับ
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ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตํารวจตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา100 ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร รองผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่
มหานคร เลขานุการประธานสภาเชียงใหม่มหานคร เลขานุการรองประธานสภาเชียงใหม่มหานคร
ประธานที่ปรึกษาที่ปรึกษา และข้าราชการเชียงใหม่มหานครเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

มาตรา101 ให้กํานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตร
กํานันเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทําหน้าที่หัวหน้าผู้รักษาความ
สงบเรียบร้อยในเขตพ้ืนที่ของตน โดยข้ึนการบังคับบัญชากับผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา102 เชียงใหม่มหานครอาจให้บริการแก่เอกชนส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยเรียกค่าบริการได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา103 เชียงใหม่มหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตเชียงใหม่มหานครได้เมื่อ 
(1) การน้ันจําเป็นต้องกระทํา และเป็นการที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการที่ดําเนินการตาม

อํานาจหน้าที่ที่อยู่ในเขตเชียงใหม่มหานคร หรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในเชียงใหม่มหานครและ 
(2) ได้รับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหม่มหานคร 
(3) ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วน

ราชการที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี 
มาตรา104 เชียงใหม่มหานครอาจทํากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืน โดยก่อต้ังบริษัทหรือถือ

หุ้นในบริษัทได้เมื่อ 
(1) บริษัทน้ันมี วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้ ง น้ีไม่

กระทบกระเทือนถึงกิจการที่เชียงใหม่มหานครได้กระทําอยู่แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
(2) เชียงใหม่มหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบของทุนที่บริษัทน้ันจด

ทะเบียนไว้ ในกรณีที่มีเชียงใหม่มหานครส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ในบริษัทเดียวกันให้นับหุ้นที่ถือน้ันรวมกันและ 

(3) สภาเชียงใหม่มหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของ
จํานวนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครทั้งหมด 

(4) ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่เชียงใหม่
มหานครถืออยู่ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา105 ถ้ากิจการใดอยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร เชียงใหม่มหา
นครอาจดําเนินการน้ันร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้
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โดยจัดต้ังเป็นองค์การเรียกว่าสหการมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
ผู้แทนของเชียงใหม่มหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นที่
เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณีการจัดต้ังสหการจะกระทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกา
น้ันให้กําหนดช่ืออํานาจหน้าที่ และวิธีดําเนินงานเมื่อจะยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
และให้ระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย 

มาตรา106 ในกรณีจําเป็นเชียงใหม่มหานครอาจมอบให้เอกชนกระทํากิจการซึ่งอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ หรือค่าตอบแทนที่เก่ียวข้อง
แทนเชียงใหม่มหานครได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหม่มหานคร และนายกรัฐมนตรี
เสียก่อน 

หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขในการให้กระทํากิจการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตาม
ระเบียบเชียงใหม่มหานคร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหม่มหานคร และนายกรัฐมนตรี 

สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหน่ึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไปมิได้ 
 

หมวดที่8 ข้อบัญญัติ 
 

มาตรา107 ข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร จะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภา
เชียงใหม่มหานครในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร 
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เชียงใหม่มหานครมีอํานาจตราเป็นข้อบัญญัติ

เชียงใหม่มหานคร 
(3) การดําเนินการพาณิชย์ของเชียงใหม่มหานคร 
(4) การคลังการงบประมาณการเงินการทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินการจ้างและการพัสดุ 
ในข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครจะกําหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่

มิให้กําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและหรือปรับเกินหน่ึงหมื่นบาท 
มาตรา108 ร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร จะเสนอได้โดยผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหา

นครสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร สภาพลเมือง หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหม่มหานคร
จํานวน 500 คน ในกรณีสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาเชียงใหม่มหา
นคร ลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจํานวนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครทั้งหมด 

ร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร ที่เก่ียวด้วยการเงินสมาชิกสภาเชียงใหม่มหา
นครจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคํารับรองของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 
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ร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครที่เสนอโดยราษฎรหากไม่ได้รับการพิจารณา
ภายใน 4 ปี นับต้ังแต่การเสนอร่าง หรือสภาเชียงใหม่มหานครหมดวาระลง หรือไม่ผ่านการพิจารณา
ของสภาเชียงใหม่มหานคร ให้นําร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือทําประชามติ
โดยผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังในเชียงใหม่มหานคร เมื่อผลการทําประชามติมีผลเช่นใดให้ร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่
มหานครมีผลบังคับตามน้ัน 

มาตรา109 ร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครที่เก่ียวด้วยการเงินหมายความถึงร่าง
ข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร ว่าด้วยข้อความต่อไปนี้ทั้งหมดหรือข้อใดข้อหน่ึง 

(1) การต้ังขึ้นหรือยกเลิก หรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือผ่อนหรือวางระเบียบ
การบังคับอันเก่ียวกับภาษีอากร 

(2) การจัดสรรรับรักษา หรือจ่ายเงินของเชียงใหม่มหานครหรือการโอน
งบประมาณรายจ่ายของเชียงใหม่มหานคร 

(3) การกู้เงินการค้ําประกันหรือการใช้เงินกู้ 
(4) การคลังการงบประมาณการเงินการทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินการจ้าง และการพัสดุ 
(5) การพาณิชย์ของเชียงใหม่มหานคร 
(6) การออกพันธบัตรของเชียงใหม่มหานครในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใด

เป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ที่จะต้องมีคํารับรองของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร หรือไม่ให้
ประธานสภาเชียงใหม่มหานครเป็นผู้วินิจฉัย 

มาตรา110 เมื่อสภาเชียงใหม่มหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร และ
ลงมติเห็นชอบแล้วให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานคร ส่งให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่สภาเชียงใหม่มหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครลงนามในร่าง
ข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภาเชียงใหม่มหานคร แล้วประกาศใช้บังคับ
เป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา111 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภาเชียงใหม่
มหานคร ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครส่งร่างข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วย ให้
สภาเชียงใหม่มหานครภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครได้รับร่างข้อบัญญัติ
จากประธานสภาเชียงใหม่มหานคร เพ่ือให้สภาเชียงใหม่มหานครพิจารณาใหม่ ถ้าผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานครไม่ส่งให้สภาเชียงใหม่มหานครภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าราชการเชียงใหม่
มหานครเห็นชอบด้วย และให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติน้ัน แทนผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานครแล้วประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
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ในกรณีที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครไม่เห็นชอบด้วย และส่งให้สภาเชียงใหม่มหา
นครพิจารณาใหม่ สภาเชียงใหม่มหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครส่งกลับให้สภาเชียงใหม่มหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติ
เชียงใหม่มหานครที่เก่ียวด้วยการเงินสภาเชียงใหม่มหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันทีในกรณีที่
สภาเชียงใหม่มหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
เชียงใหม่มหานครทั้งหมดให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครต้องดําเนินการต่อไปตามมาตรา98 ถ้าผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานครไม่ดําเนินการตามกําหนด ให้ประธานสภาเชียงใหม่มหานครลงนามในร่าง
ข้อบัญญัติน้ันแทนผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร แล้วประกาศเพ่ือใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

มาตรา112 ร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครที่สภาเชียงใหม่มหานครไม่เห็นชอบด้วยให้
เป็นอันตกไป ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหน่ึง ผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานคร หรือสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจะเสนอใหม่ได้ เมื่อพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบ
วัน นับแต่วันที่สภาเชียงใหม่มหานครไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติน้ัน 

มาตรา113 งบประมาณรายจ่ายของเชียงใหม่มหานคร ให้ทําเป็นข้อบัญญัติเชียงใหม่
มหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครเป็นผู้เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้ว
น้ันไปพลางก่อน 

ถ้าปีใดจํานวนเงินซึ่งได้กําหนดไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณไม่พอ สําหรับการใช้จ่ายประจําปีก็ดีหรือมีความจําเป็นที่จะต้องต้ังงบประมาณรายจ่ายขึ้น
ใหม่ในระหว่างปีก็ดี ให้ทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

มาตรา114 ภายใต้บังคับมาตรา 113 ในกรณีที่สภาเชียงใหม่มหานครเห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้สภาเชียงใหม่มหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ันตามข้อบังคับของสภาเชียงใหม่มหานคร และให้ผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานครลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับ 

มาตรา115 ภายใต้บังคับมาตรา113 ในกรณีที่สภาเชียงใหม่มหานครไม่เห็นด้วย กับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สภาเชียงใหม่มหานคร ต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจํานวนแปด
คน และผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครต้ังบุคคล ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจํานวนเจ็ด
คนประกอบเป็นคณะกรรมการร่วม เพ่ือพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งในสาระสําคัญที่บัญญัติไว้ใน
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว รายงานผลการพิจารณาต่อสภาเชียงใหม่มหานครภายในสิบ
วัน นับแต่วันที่สภาเชียงใหม่มหานครต้ังคณะกรรมการร่วม ถ้าสภาเชียงใหม่มหานครยังไม่เห็นด้วยกับ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภา
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เชียงใหม่มหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอันตกไป และให้ใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วน้ันไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่าน้ีให้นายกรัฐมนตรีสั่งยุบ
สภาเชียงใหม่มหานคร ถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา116 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ และร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเชียงใหม่มหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่
วันที่สภาเชียงใหม่มหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นคร้ังแรก 

ถ้าสภาเชียงใหม่มหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ันไม่เสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดดังกล่าวในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าสภาเชียงใหม่มหานครได้ให้ความเห็นชอบในร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายน้ัน และให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครลงนาม และประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเพ่ือใช้บังคับ 

มาตรา117 ในกรณีที่สภาเชียงใหม่มหานครสิ้นอายุหรือมีการยุบสภาเชียงใหม่มหานคร
บรรดาร่างข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครที่สภาเชียงใหม่มหานครยังมิได้ให้ความเห็นชอบหรือที่สภา
เชียงใหม่มหานครให้ความเห็นชอบแล้วแต่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครยังมิได้ลงนามและประกาศใช้
เป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาเชียงใหม่มหานครให้เป็น
อันตกไป 

มาตรา118 ในระหว่างที่ไม่มีสภาเชียงใหม่มหานคร หรือในกรณีฉุกเฉินที่มีความจําเป็น
รีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุม
สภาเชียงใหม่มหานครให้ทันท่วงที มิได้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครจะออกข้อกําหนดเชียงใหม่มหา
นครให้ใช้บังคับดังเช่น ข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศแล้วให้ใช้บังคับได้ 

ในการประชุมสภาเชียงใหม่มหานคร คราวต่อไปให้นําข้อกําหนดเชียงใหม่มหานครน้ัน
เสนอต่อสภาเชียงใหม่มหานคร เพ่ืออนุมัติถ้าสภาเชียงใหม่มหานครอนุมัติแล้วให้ข้อกําหนดเชียงใหม่
มหานครน้ันใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานครต่อไป ถ้าสภาเชียงใหม่มหานครไม่อนุมัติให้
ข้อกําหนดเชียงใหม่มหานครนั้นเป็นอันตกไป แต่ทั้งน้ีไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระทําไป
ระหว่างที่ใช้ข้อกําหนดเชียงใหม่มหานครน้ัน 

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติข้อกําหนดเชียงใหม่มหานคร ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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หมวดที่9 งบประมาณการคลังและทรัพย์สินของเชียงใหม่มหานคร 
 
มาตรา119 บรรดารายได้อันเกิดจากภาษีมูลค่าเพ่ิมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติ

บุคคลภาษีมรดก และค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้น ในพ้ืนที่เชียงใหม่มหานครให้เชียงใหม่มหานครมี
อํานาจในการจัดเก็บ และส่งคืนกระทรวงการคลังร้อยละสามสิบ 

หลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมตามวรรค
หน่ึง และการจัดการเงินรายได้จากภาษีตามวรรคหนึ่งให้ออกเป็นข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร โดย
ต้องจัดแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ 

มาตรา120 ภาษีบํารุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายอากรการฆ่าสัตว์ และ
ผลประโยชน์อ่ืนอันเน่ืองในการฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่เขตเชียงใหม่มหานคร ที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนให้เชียงใหม่มหานครจัดเก็บเป็นรายได้ของเชียงใหม่มหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา121 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถ หรือรถยนต์ภาษีทะเบียนรถยนต์ หรือ
จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในเขตเชียงใหม่มหานครให้เป็นรายได้ของเชียงใหม่มหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา122 ให้เชียงใหม่มหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม
สิ่งแวดล้อมดังน้ี 

(1) ภาษีมลพิษทางนํ้า 
(2) ภาษีมลพิษทางอากาศ 
(3) ภาษีคาร์บอนไดออกไซด์จากรถยนต์ 
(4) ค่าธรรมเนียมการจัดการของเสียอันตราย 

หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม และการจัดการเงิน
รายได้จากภาษีตามวรรคหน่ึงให้ออกเป็นข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา123 ให้เชียงใหม่มหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบํารุงเชียงใหม่มหา
นครสําหรับนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันที่คล้ายกันนํ้ามันดีเซล และน้ํามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตเลียมซึ่ง
สถานการค้าปลีกในเขตเชียงใหม่มหานครเป็นผู้จําหน่ายได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ราคาขายปลีกที่สูง
เพ่ิมขึ้นไม่เกินจํานวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตราน้ี ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการ
กําหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 

มาตรา124 เชียงใหม่มหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนได้ไม่เกินร้อยละสิบของภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหน่ึง หรือทุก
ประเภทดังต่อไปน้ี 

(1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
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(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
(3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันใน

การเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหน่ึงบาทให้ตัดทิ้งภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

มาตรา125 เชียงใหม่มหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยให้กําหนด
เป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์ ให้
เชียงใหม่มหานครเก็บในอัตราร้อยละศูนย์ 

(2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืนให้เชียงใหม่มหา
นครเก็บหน่ึงในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
น้ีให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา126 กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการถ้า
กิจการน้ัน อยู่ในเขตเชียงใหม่มหานครให้เชียงใหม่มหานครเป็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายน้ัน
และบรรดาค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และค่าปรับเน่ืองในกิจการเช่นว่าน้ันให้เป็นรายได้ของ
เชียงใหม่มหานคร 

มาตรา127 เชียงใหม่มหานครอาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆจากผู้ซึ่ง
หรือได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่เชียงใหม่มหานคร จัดให้มีขึ้นได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
นายกรัฐมนตรี 

มาตรา128 ในการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ีให้ผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานคร รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร ปลัดเชียงใหม่มหานคร รองปลัด
เชียงใหม่มหานคร ผู้อํานวยการสํานักหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นสํานัก
หัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต ผู้อํานวยการกองหัวหน้ากอง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าที่ผู้ว่า
ราชการเชียงใหม่มหานครแต่งต้ังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ และหน้าที่ปฏิบัติการตามกฎหมาย
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชําระให้ปลัดเชียงใหม่มหานคร หรือหัวหน้าศูนย์ประสานงานเขต
โดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครมีอํานาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึด หรือสั่งวิธียึดและขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดย
อนุโลมเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเม่ือหักค่าธรรมเนียมกับค่าใช้จ่ายในการยึด และขายและเงิน
ภาษีอากรค้างชําระออกแล้วถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน 

มาตรา129 เชียงใหม่มหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(1) รายได้จากทรัพย์สินของเชียงใหม่มหานคร 
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(2) รายได้จากการสาธารณูปโภคของเชียงใหม่มหานคร 
(3) รายได้จากการพาณิชย์ของเชียงใหม่มหานครการทํากิจการร่วมกับบุคคลอ่ืน

หรือจากสหการ 
(4) ภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมตามท่ีจะมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นของเทศบาล

หรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเชียงใหม่มหานครโดยเฉพาะ 
(5) ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(6) รายได้จากการจําหน่ายพันธบัตรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหม่มหา

นครและตราเป็นข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร 
(7) เงินกู้จากกระทรวงทบวงกรมองค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆซ่ึงได้รับความ

เห็นชอบจากสภาเชียงใหม่มหานคร 
(8) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนและเงินสมทบ

จากรัฐบาล 
(9) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง

ประเทศ 
(10) เงินกู้จากต่างประเทศองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบจากสภาเชียงใหม่มหานคร 
(11) เงิน และทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้ 
(12) เงินช่วยเหลือ หรือเงินค่าตอบแทน 
(13) รายได้จากทรัพย์สินของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพ่ือมุ่งแสวงหา

กําไรในเชียงใหม่มหานครตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนด 
(14) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สิน หรือค่าธรรมเนียมพิเศษตามที่จะมี

ข้อบัญญัติกําหนด 
(15) รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของเชียงใหม่มหานคร 

มาตรา130 เชียงใหม่มหานครอาจมีรายจ่ายดังต่อไปน้ี 
(1) เงินเดือน 
(2) ค่าจ้างประจํา 
(3) ค่าจ้างช่ัวคราว 
(4) ค่าตอบแทน 
(5) ค่าใช้สอย 
(6) ค่าสาธารณูปโภค 
(7) ค่าวัสดุ 
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(8) ค่าครุภัณฑ์ 
(9) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(10) เงินอุดหนุน 
(11) รายจ่ายอ่ืนตามที่กฎหมายหรือระเบียบของเชียงใหม่มหานครกําหนดไว้ 
(12) รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

มาตรา131 การจ่ายเงินของเชียงใหม่มหานครให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายเงินซึ่งมิได้อนุญาต
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น 

มาตรา132 ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบการรับเงินการจ่ายเงินการ
บัญชีการเงิน และทรัพย์สินอ่ืนๆของเชียงใหม่มหานคร เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่
มหานครประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจําปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้น โดยมิชักช้ารายงานการ
รับจ่ายเงินประจําปีตามวรรคสองเมื่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้ทํารายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครเพ่ือเสนอสภาเชียงใหม่มหานครและสภาพลเมือง 
 
หมวดที่ 10 การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง 
 

มาตรา133 พลเมืองในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเชียงใหม่มหา
นคร เชียงใหม่มหานครต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้พลเมืองมีส่วนร่วมตามวรรคหน่ึง โดยทําเป็นประกาศ
ปิดไว้ ณ ที่ทําการของเชียงใหม่มหานคร และเผยแพร่ในระบบสารสนเทศด้วย 

มาตรา134 เชียงใหม่มหานครต้องจัดให้พลเมืองมีส่วนร่วมตามมาตรา135 วรรคหน่ึง
อย่างน้อยเมื่อจะดําเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดทําแผนพัฒนาเชียงใหม่มหานคร 
(2) การจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
(3) การประชุมสภาเชียงใหม่มหานคร 
(4) การกําหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับการประเมินภาษี 

มาตรา135 วิธีการเข้ามีส่วนร่วมของพลเมืองในเชียงใหม่มหานครตามมาตรา 136 
วรรคสองกระทําได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

(1) การเปิดเผยข้อมูลให้พลเมืองทราบ 
(2) การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
(3) การสอบถามความคิดเห็นของพลเมือง 
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(4) การเข้ามีส่วนร่วมในฐานะเป็นกรรมการอนุกรรมการกรรมาธิการ หรือ
คณะทํางาน 

(5) การจัดให้มีการลงประชามติ 
(6) การเข้าฟังประชุมสภาเชียงใหม่มหานคร 
(7) การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ 
(8) วิธีการอ่ืนที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครกําหนดโดยความเห็นชอบของสภา

เชียงใหม่มหานครการเข้ามีส่วนร่วมของพลเมืองในเรื่องใดโดยวิธีการอย่างใดให้เป็นไปตามที่เชียงใหม่
มหานครประกาศกําหนดตามมาตรา 133 วรรคสอง 

มาตรา136 การเปิดเผยข้อมูลให้พลเมืองทราบตามมาตรา135 (1) ในเรื่องใดให้เปิดเผย
ข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวกับเร่ืองน้ันโดยจัดทําเป็นรายงานสรุปให้พลเมืองได้ทราบ และกรณีที่เป็นเร่ือง
เก่ียวกับผลการดําเนินงานของเชียงใหม่มหานครอย่างน้อยต้องมีข้อมูลโดยสรุปในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

  งบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งต้องมีรายการเปรียบเทียบระหว่างประมาณ
การรายรับกับรายจ่ายจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริงของแต่ละรายการ รวมท้ังผลการ
จัดซื้อจัดจ้างราคากลางและผู้ได้จัดซื้อจัดจ้างรวมท้ังเงินสะสมและเงินกู้ 

(2) รายงานผลการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับบริหารสาธารณะโดยมีรายละเอียด
เก่ียวกับจํานวนเงินที่ใช้ที่มาของเงินดังกล่าวและผลที่พลเมืองได้รับ 

(3) ผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินองค์กรตรวจสอบหรือ
องค์กรอิสระอ่ืนๆในกรณีที่มีการทักท้วงจากหน่วยงานดังกล่าวในเรื่องใดต้องเปิดเผยคําทักท้วงน้ันด้วย 

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ที่เปิดเผย ณ ที่ทําการเชียงใหม่มหา
นคร และให้เผยแพร่ในระบบสารสนเทศด้วย ทั้งน้ีการจัดทํา และเปิดเผยรายงานดังกล่าวไม่เป็นการ
ตัดสิทธิพลเมืองที่จะขอตรวจสอบข้อมูลอ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

มาตรา137 การแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะตามมาตรา135 (2 )เชียงใหม่มหา
นครอาจกระทําได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) การจัดให้มีการประชุมพลเมือง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองที่เห็นสมควร 
(2) การจัดให้มีและเผยแพร่ให้พลเมืองทราบถึงช่องทางที่พลเมืองจะสามารถมี

หนังสือเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือการจัดบริการสาธารณะของเชียงใหม่มหานคร 
(3) การช้ีแจงข้อสอบถาม หรือข้อสงสัยของประชาชนที่สอบถามเป็นหนังสือ

เก่ียวกับเร่ืองที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเชียงใหม่มหานคร 
มาตรา138 การจัดให้มีการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามมาตรา137(3) 

เชียงใหม่มหานครอาจกระทําได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่อย่างน้อยต้องจัดให้มีการสอบถามความคิดเห็น
ของพลเมืองในกรณีดังต่อไปนี้ 
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(1) เชียงใหม่มหานครจะดําเนินการใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพลเมืองอย่าง
รุนแรงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ หรือกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของพลเมืองในสาระสําคัญ 

(2) เมื่อพลเมืองจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน เข้าช่ือกันร้องขอให้เชียงใหม่มหานคร
ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองในเร่ืองที่เก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ หรือการ
กําหนดนโยบายของเชียงใหม่มหานครในการดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามวรรค
หน่ึงให้เชียงใหม่มหานครเปิดเผยข้อมูลคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นและผลกระทบของการดําเนินงาน
ผลดี และผลเสียที่อาจเกิดขึ้นมาตรการป้องกันแก้ไขและเยียวยาตลอดจนรายละเอียดอ่ืนใดที่จะทําให้
พลเมืองทราบถึงลักษณะการดําเนินงานของเชียงใหม่มหานครอย่างเพียงพอ 

มาตรา139 เมื่อได้ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของพลเมืองตามมาตรา138 แล้วให้
เชียงใหม่มหานครนําผลการสอบถามความคิดเห็นมาใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจด้วย 

มาตรา140 การจัดให้พลเมืองเข้าร่วมเป็นกรรมการอนุกรรมการกรรมาธิการ หรือ
คณะทํางานตามมาตรา135 (4) จะแต่งต้ังให้พลเมืองเป็นกรรมการอนุกรรมการกรรมาธิการ หรือ
คณะทํางานที่มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุหรือหน้าที่อ่ืนใดที่จะทําให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา
โดยตรงไม่ได้ 

มาตรา141 กรณีที่เชียงใหม่มหานครจะดําเนินการใดที่จะมีผลกระทบต่อพลเมืองอย่าง
กว้างขวางและพลเมืองมีข้อโต้แย้งหรือมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหา
นคร โดยความเห็นชอบของสภาเชียงใหม่มหานครจะจัดให้มีการลงประชามติของพลเมืองก็ได้ 

การลงประชามติตามวรรคหน่ึงต้องมิใช่การให้ความเห็น หรือไม่เห็นชอบ
ในเรื่องตัวบุคคลเช้ือชาติศาสนา หรือเร่ืองที่มีผลกระทบต่อความม่ังคงของรัฐ 

มาตรา142 เมื่อจะจัดให้มีการลงประชามติให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครกําหนดวัน
ลงประชามติ ซึ่งต้องเป็นวันเดียวกันในทุกท้องที่ 

มาตรา143 ก่อนถึงกําหนดวันลงประชามติไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานครประกาศให้พลเมืองทราบกําหนดวันลงประชามติ พร้อมทั้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) เรื่องที่จะให้ลงประชามติ ซึ่งต้องมีเน้ือหาชัดเจนครอบคลุมผลประโยชน์
ผลกระทบ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ันๆและเพียงพอที่จะทําให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ 

(2) วันเวลา และสถานที่ที่จะลงประชามติ 
(3) กําหนดเวลาและสถานที่ที่ย่ืนคําร้องขอเพ่ิมช่ือ หรือให้ถอนช่ือประกาศตาม

วรรคหน่ึงให้ประกาศไว้ ณ ที่ทําการเชียงใหม่มหานครและสถานที่อ่ืนที่พลเมืองสามารถรับทราบได้
โดยสะดวกและทั่วถึง 
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มาตรา144 ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายนี้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงประชามติการ
ออกเสียงประชามติให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ในกรณีที่เสียงข้างมากของผู้ที่มาออกเสียงมีมติไปในทางใดให้เชียงใหม่มหานคร
ดําเนินการให้เป็นไปตามมติน้ันถ้าผลออกเสียงมีคะแนนเสียงเท่ากันให้เชียงใหม่มหานครดําเนินการไป
ตามท่ีเห็นสมควร 

หลักเกณฑ์และวิธีการการลงประชามติการนับคะแนนการประกาศผลและการอ่ืนที่
จําเป็นเก่ียวกับการลงประชามติให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครกําหนด 

มาตรา145 ให้เชียงใหม่มหานครมีอํานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการออกเสียงประชามติของพลเมืองโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมาย
อ่ืน 

มาตรา146 พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติได้ดังน้ี 
(1) ก่อนการนําร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเข้าสภาเชียงใหม่มหานครไม่น้อยกว่าสิบห้า

วัน ต้องจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับเทศบาล และระดับเชียงใหม่มหานคร
อย่างน้อยย่ีสิบห้าเทศบาล โดยต้องมีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ร่างข้อบัญญัติการจัดประชุมด้วย
สื่อท้องถิ่น และป้ายประกาศในท่ีสาธารณะขนาดใหญ่เห็นได้ชัดไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนการประชุม 

(2) มีการเผยแพร่ข้อบัญญัติดังกล่าวให้ประชาชนในเชียงใหม่มหานครรับทราบ
อย่างน้อยหน่ึงเดือนด้วยการประกาศในเว็บไซต์ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินอย่างน้อยสามวันติด
ประกาศในที่สาธารณะและพิมพ์แจกเป็นเอกสารเผยแพร่ทั่วไป 

(3) มีการประกาศและประชาสัมพันธ์วันเวลาสถานที่กําหนดการประชุมสภา
เชียงใหม่มหานคร เพ่ือพิจารณาข้อบัญญัติให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อยสองฉบับก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสิบวัน 

(4) ประชาชนมีสิทธ์ิเข้ารับฟังการเสนอข้อบัญญัติในการประชุมสภาเชียงใหม่มหา
นคร 

(5) เมื่อครบสิ้นปีงบประมาณต้องมีการเปิดแถลงผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานแต่ละ
โครงการโดยสภาเชียงใหม่มหานคร 

(6) หน่วยงานท่ีทําหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องส่งรายงานการตรวจสอบให้สภา
เชียงใหม่มหานครและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

การเปิดประชุมสภาเชียงใหม่มหานครต้องมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมรับฟังทางวิทยุชุมชนหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินอย่างน้อยสองฉบับก่อนการเปิดประชุมไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาด้วยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดมีการเผยแพร่
รายงานการประชุมสภาในเว็บไซต์มีการทําแหล่งเก็บเอกสารท่ีรวบรวมมติการประชุมวาระการประชุม
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ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ลงมติการประชุม โครงการการใช้จ่ายเงินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างรายงานการ
จัดซื้อจัดจ้างผู้จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งให้แจ้งไว้ในเว็บไซต์ซึ่งถือเป็นหน้าที่ 

มาตรา147 การถอดถอนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานคร ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร
ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเชียงใหม่มหานครมีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคนเห็นว่าสมาชิกสภา
เชียงใหม่มหานครผู้ใดไม่สมควรดํารงตําแหน่งสามารถเขาช่ือเพ่ือเสนอให้มีการถอดถอนได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสภาเชียงใหม่มหานครและผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหา
นคร 

มาตรา148 ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครมีหน้าที่ย่ืน
บัญชีแสดงทรัพย์สินแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต่อคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่ง หรือพ้นจาก
ตําแหน่งบัญชีตามวรรคหน่ึงให้ย่ืนพร้อมเอกสารประกอบซึ่งเป็นสําเนาหลักฐานที่พิสูจน์ความมีอยู่จริง
ของทรัพย์สิน และหน้ีสินดังกล่าวรวมทั้งสําเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในรอบปี
ภาษีที่ผ่านมาการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้รวมถึง
ทรัพย์สินของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครที่มอบหมายให้อยู่ในความ
ครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา149 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวงระเบียบ

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นําพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับข้อบัญญัติประกาศ หรือคําสั่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา150 ให้ดําเนินการให้มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหา
นครและผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตร151 ให้เชียงใหม่มหานครจัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา79 ภายใน 90 วันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา152 ให้ดําเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครผู้ว่าราชการเชียงใหม่
มหานครให้เสร็จสิ้น ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

มาตรา153 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหา
นคร และผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครให้นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเป็น
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อํานาจหน้าที่ของปลัดเชียงใหม่มหานคร และให้นายกรัฐมนตรีประกาศจํานวนสมาชิกสภาเชียงใหม่
มหานครที่จะทําการเลือกต้ังในแต่ละเขตน้ัน 

จํานวนสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครที่แต่ละเขตจะพึงมีให้คํานวณตามเกณฑ์จํานวน
ราษฎรแต่ละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร์ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศคร้ังสุดท้ายก่อนวัน
ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครในราชกิจจานุเบกษาโดยถือ
เกณฑ์สามหมื่นคน ต่อสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครหนึ่งคนเขตใดมีราษฎรไม่ถึงสามหมื่นคนให้มีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครในเขตนั้นได้หน่ึงคนถ้าเขตใดมีราษฎรเกินสามหมื่นคนก็ให้มีการ
เลือกต้ัง สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครในเขตนั้นเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงคนต่อจํานวนราษฎรทุกสามหมื่นคน
เศษของสามหมื่นคนถ้าถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนหรือมากกว่าน้ันให้นับเป็นสามหมื่นคน 

มาตรา154 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา55 ให้นําบัญชีอัตรา
เงินเดือนของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ
เชียงใหม่มหานคร และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมมาใช้บังคับ 

มาตรา155 นับต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับจนถึงวันเลือกต้ังสมาชิกสภา
เชียงใหม่มหานครตามมาตรา25 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดํารงตําแหน่ง
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงมีวาระอยู่ในตําแหน่งต่อไป และทําหน้าที่
สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครไปพลางก่อนในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเม่ือมีเหตุอันสมควรให้
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ทั้งคณะหรือแต่ละบุคคลพ้นจากตําแหน่งและแต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหน่ง
แทนก็ได้ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครว่างลงในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง
นายกรัฐมนตรีจะแต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

มาตรา156 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงอยู่
ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครซึ่งได้รับเลือกต้ังตามมาตรา 55 จะเข้ารับหน้าที่
ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเมื่อมีเหตุอันสมควร ห้นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พ้นจากตําแหน่งและจะ
แต่งต้ังบุคคลที่เห็นสมควรดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ 

มาตรา157 ให้บรรดาเทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลท้ังหลายยังคงอยู่ต่อไปจนกว่า
จะยกฐานะเป็นเทศบาลด้วยกันเสียทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ และวิธีตามข้อบัญญัติเชียงใหม่มหานคร
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันถูกยุบเลิกไปเมื่อมีการประกาศผลการเลือกต้ังผู้ว่า



199 
 

 
 

ราชการเชียงใหม่มหานคร และสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครอย่างเป็นทางการ และให้ทรัพย์สิน
หน้ีสิน และบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตกเป็นของเชียงใหม่
มหานคร 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีเน่ืองจากการจัดรูปแบบ

การบริหารราชการจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีความไม่เหมาะสมกับ
กาลสมัยดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการเชียงใหม่มหานครมีความเหมาะสม และคล่องตัวสามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชนได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบคําถามก่ึงโครงสร้าง ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
ภาคผนวก  

แบบคําถามก่ึงโครงสร้าง 
 
กลุ่มนักวิชาการ 

คําถามร่วม 
แนวคิดและข้อเสนอของฝ่ายต่างๆ ในการเคลื่อนไหวจังหวัดจัดการตนเองมีความ 

แตกต่างกันในด้านฐานคติความเช่ืออย่างไร  
มีความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองของแนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองอย่างไร 
 ท่านมีแนวทางในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง

อย่างไรบ้าง  
ที่ผ่านมาท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเคลื่อนไหวอย่างไร 
 

คําถามเฉพาะ 
ในมุมมองทางนิติศาสตร์ อาจารย์คิดว่าแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองนี้ มีส่วนในการ

สร้างความเป็นธรรมให้กับท้องถิ่นอย่างไร 
ในมุมมองของอาจารย์ได้เห็นการเข้ามามีสวนร่วมของภาคประชาชนอย่างไร 

โดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง 
อาจารย์ได้เห็นถึงพัฒนาการของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบันอย่างไร 
ความเห็นของกลุ่มสีเสื้อต่างๆ ที่มีต่อแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองอย่างไร 
อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมได้หรือไม่  

อย่างไร 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาของเชียงใหม่อย่างไร 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองจะมีส่วนช่วยในการอยู่ร่วมของผู้ที่มีความแตกต่างทาง 

วัฒนธรรมได้อย่างไร 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองจะมีส่วนในการพัฒนาระบบแรงงานอย่างไร  
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างไร 
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แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองจะมีส่วนในการพัฒนาระบบแรงงานภาคอุตสาหกรรม

อย่างไร  
แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองมีส่วนช่วยในการกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตของ

เชียงใหม่อย่างไร 
 

กลุ่มผู้นําชุมชน 
คําถามร่วม 

แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร 
แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองมีวิธีการเพ่ือนําไปสู่เป้าหมายทั้งในระดับเครือข่าย

และระดับจังหวัดอย่างไร 
มีวิธีการอย่างไร ในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ขับเคลื่อน 
คําถามเฉพาะ 

ทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีส่วนในการสนับสนุนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง
อย่างไร 

ทางเทศบาลนครเชียงใหม่มีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแนวคิด
จังหวัดจัดการตนเองอย่างไร 

 
แนวคิดการจัดการตนเองมีส่วนช่วยในการจัดการที่ดิน และที่อยู่อาศัยอย่างไรบ้าง 
แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างไรบ้าง 

 
กลุ่มนักธุรกิจ 

แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองมีส่วนช่วยในการกําหนดทิศทางการเจริญเติบโตของ
เชียงใหม่อย่างไรบ้าง 

แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองสามารถพัฒนาระบบการท่องเท่ียวของเชียงใหม่
อย่างไรได้บ้าง 

 
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน 

คําถามร่วม  
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พัฒนาการของการเคลื่อนไหวจังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเองมีความเป็นมาอย่างไร
และมีกระบวนการขับเคลื่อนโดยใคร 

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2549 มีการเคลื่อนไหวแนวคิดจัดการตนเองอย่างไร  
มีใครเป็นผู้ขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองในช่วงเวลาดังกล่าว 
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2557 มีการเคลื่อนไหวแนวคิดจัดการตนเองอย่างไร 
มีใครเป็นผู้ขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองในช่วงเวลาดังกล่าว 
หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร2557 มีการเคลื่อนไหวแนวคิดจัดการตนเองอย่างไร 
มีใครเป็นผู้ขับเคลื่อนจังหวัดจัดการตนเองในช่วงเวลาดังกล่าว 
ทําไมถึงแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง 
มีหน่วยงานไหนเข้ามาความช่วยเหลือบ้าง 
แนวคิดการจัดการตนเองตามความคิดของท่านเป็นอย่างไร 
แนวคิดจังหวัดจัดกาตนเองมีส่วนในการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างไร 
แนวคิดการจัดการตนเองมีส่วนช่วยพัฒนาการจัดการงบประมาณอย่างไร 
มีวิธีการในการสร้างกระบวนการทํางานเพ่ือขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการตนเอง

อย่างไร 
มีวิธีการในการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนอย่างไร 
 

คําถามเฉพาะ 
จากสถานการณ์ด้านการศึกษา แนวคิดจังหวัดจัดการตนเองจะช่วยพัฒนาระบบ

การศึกษาของคนเชียงใหม่อย่างไร 
เครือข่ายการศึกษาทางเลือกมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างไร 
แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเอง มีส่วนในการสนับสนุนการจัดการทางสังคมอย่างไร 
ปัจจุบันเชียงใหม่มีการจัดการตนเองอย่างไรบ้าง ถึงแม่ว่าร่าง พ.ร.บ. จะยังไม่ผ่นค

วามเห็นชอบจากสภา 
 
การเกิดขึ้นของเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็นมีผลต่อสถานการณ์ในเชียงใหม่อย่างไร 
ความเห็นของกลุ่มสีเสื้อต่างๆ ที่มีต่อแนวคิดจังหวัดจัดการตนเองอย่างไร 
จากข่าวสารเรื่องรถชนจักรยานสะท้อนถึงความห่วงใยต่อท้องถิ่นเชียงใหม่อย่างไร 
แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองมีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบการศึกษาของ

เชียงใหม่อย่างไร 
แนวคิดเชียงใหม่จัดการตนเองมีส่วนช่วยในการรักษาวัฒนธรรมล้านนาย่างไรบ้า 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นายสัญชัย ศรีตระกูล 
วันเดือนปีที่เกิด 29 เมษายน 2528 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551: บริหารธุรกิจบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีการศึกษา  2552: ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทุนการศึกษา ปีงบประมาณ2555: ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขาดแคลน
ทุนทรัพย์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 


