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1 

บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู 
 
 

วุฒิสาร ตนัไชย* 

 

สังคมดีงาม อยูเย็นเปนสุข และเขมแข็ง : สังคมอุดมการณเปาหมายที่ตองไปใหถึง 

รัฐบาลมีความมุงหมายและเจตจํานงคที่ชัดเจนในการบริหารประเทศ โดยมุงหวังวาสังคมไทยจะเปน
สังคมดีงาม และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน เปนสังคมที่เขมแข็ง คนในชาติมีความสมานฉันทอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
บนพื้นฐานคุณธรรม ทั้งนี้สังคมดีงามในลักษณะดังกลาว จะเกิดขึ้นไดตองประกอบดวยหลัก 8 ประการ ซึ่ง
ไดแก 

1. เปนสังคมที่มีน้ําใจไมทอดทิ้งกัน 
2. มีความเปนอยูอยางพอเพียง พออยู พอกิน พึ่งตนเองได เติบโตบนฐานที่แข็งแรง มีดุลยภาพและ

ยั่งยืน 
3. มีการกระจายและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
4. มีการเคารพศักดิ์ศรี และคณุคาความเปนคนของทุกคนอยางเทาเทียม 
5. มีความเปนธรรมทางสังคมภายใตการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความเปนคน รวมถึงความเปน

ธรรมทางกฎหมายและเศรษฐกิจ 
6. เปนสังคมที่มีสันติภาพ โดยสนับสนุนใหมีสมรรถนะในการแกไขความขัดแยงในทุกระดับดวย

แนวทางสันติวิถี 
7. เปนสังคมที่ผูคนมีการพัฒนาจิตใจสูงขึ้นเห็นแกความสุขและประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง 
8. เปนสังคมที่ชุมชนทองถิ่นและประชาสังคมมีความเขมแข็ง 

                                                 
*  รองศาสตราจารยวุฒิสาร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา 



2 บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู 
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ฉะนั้น  เปาหมายรวมกันและ
พันธกิจ “รวม” ขององคกร ภาคสวนตางๆ 
จึงควรตองสอดแทรก สอดประสานและมุง
ดํ า เนินงานภายใตพันกิ จของแต ละ
หนวยงาน โดยมุงนําพาสังคมไทย ไปสู
การเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข เขมแข็ง และ
ดีงาม  

 สังคมอยู เย็นเปนสุข เขมแข็ง 
และดีงาม แทจริงแลวก็ยึดหลักการและ
แนวปฏิบัติที่ไมแตกตางอะไรมากนักกับ
การเปน “เมืองนาอยู และชุมชนนาอยู”  
เพราะหากจะถามวาเมืองนาอยู เปน
อยางไร สามารถตอบไดวา เมืองนาอยูก็เปนเมืองที่ประชาชน คนพักอาศัยอยูแลวมีความสุข ไมตองมีการ
แกงแยง ไมตองแยงชิงทรัพยากรการผลิตตาง ๆ กันอยางไรคุณธรรม เมืองที่คนในเมืองมีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีขอตกลงรวมกันในการดํารงชีวิต 

การพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู : ความเปนมา เหตุผล และความจําเปน 

 การพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู ถูกพูดถึงในสังคมไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) เนื่องจากสภาพผลลัพธที่ตกคางจากทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
มแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1-6  ซึ่งก็ไดแก ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงสรางสังคม เศรษฐกิจ ของสังคมไทย 
โดยเฉพาะภาคชนบท ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัด ก็คือ การเปลี่ยนวิถีการผลิตแบบพออยูพอกิน (แบบพอ
ยังชีพ) มาสูการผลิตเพื่อการคา หรือ เชิงพาณิชย  และชวงเวลานั้นบรรยากาศในสังคมที่ไมมีขีดจํากัดในการใช
ทรัพยากร มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบในการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบนิเวศถูกทําลาย สุดทายก็
สงผลเปนลูกโซตอคุณภาพชีวิตคน ปญหามลพิษและวิกฤตการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 

 “กระแสหลัก” ในการพัฒนาที่ถูกพูดถึงในชวงที่ผานมา ซึ่งเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งระบบทุน  
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง “คน” ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญในระบบการผลิตก็กลายเปน 
“สิ่งสนับสนุน” และเปน “ฐาน” ที่สําคัญสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ จนกระทั่งปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ 
ฉบับที่ 6 ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมีการกลาวถึง “กระแสรอง” ขึ้นมา ซึ่งก็คือทางเลือกใหมในการ
พัฒนาประเทศที่เนนการเกื้อกูลกันระหวางภาคสังคม สิ่งแวดลอม และการพัฒนาเศรษฐกิจ จากรายงานของ
องคการ The world conservation ของประเทศสวิสเซอรแลนด ที่ไดนําเสนอแนวคิดตอประชาคมโลกวา 
“มนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และอนาคตของมนุษยจะเขาสูสภาวะวิกฤตหากไมมีการอนุรักษ และ
ทามกลางการอนุรักษจะตองแกไขปญหาความยากจนของประชาชนดวยพรอมกัน”  

 ดังนั้น “กระแสรอง” จึงถูกพูดถึงและกลายเปนวาทกรรมที่ทั่วโลกใหความสนใจจึงถูกกลาวถึงและขาน
รับ “การพัฒนาที่ยั่งยืน”  
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วุฒิสาร ตันไชย 3 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2534-2539) จึงไดมีการระบุหลักการสําคัญๆ ไว 3 หลักการ 
อันไดแก 

1. การรักษาความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2. การสงเสริมการกระจายรายไดและการพัฒนาชนบท 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ปรับปรุ งคุณภาพชี วิ ต  คุณภาพสิ่ ง แวดล อม  และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางไรก็ตามมาตรการปฏิบัติเพื่อใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ก็ยังไมไดถูกนํามาใชอยางเปนรูปธรรม
มากนัก 

 
ในชวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 7 

ประเทศไทยไดรับแนวคิดเรื่อง Healthy City ขององคการ
อนามัยโลก (WHO) และแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
องคการสหประชาชาติ (UN) และไดมีการปรับแนวคิดทั้ง 2 
แนวคิดนี้มาปรับใชในระดับพื้นที่หลายพื้นที่ จากนั้น จึงเกิด
กระแสความตองการแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให
นาอยูอยางยั่งยืนในสังคมไทย จนกระทั่งแนวคิดเรื่องเมือง
นาอยู ชุมชนนาอยูถูกผลักดันใหกลายเปนนโยบายสําคัญที่
ถูกบรรจุไวในแผนพฒันาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-
2549) โดยการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูเปนนโยบาย

สําคัญหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ที่มีเปาหมายเรงสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาเมืองนาอยูดวย
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค ทุกสวน ในสังคมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางเปน “องครวม” มี
คนเปนศูนยกลาง และอาศัยความเขมแข็งของชุมชนเปนรากฐานในการพัฒนา 

สาระสําคัญเรื่อง “เมืองนาอยู ชุมชนนาอยู” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ฉบับที่ 9 มีแนวทางการดําเนินงาน
ออกเปน 4 ดาน คือ 

1. สรางสภาวะแวดลอมที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน 
2. พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ใหมีการปรับใชประโยชนและตอยอดใหเกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของเมืองและชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งตนเองได เกิดความสมดุล มี

ภูมิคุมกัน 
4. เสริมสรางกระบวนการขับเคลื่อนเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูอยางตอเนื่องทั้งการสรางความ

เขาใจ องคความรู และการมีสวนรวม 
 

มีการแปลงนโยบายและแนวทางวาดวยการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูไปสูการปฏิบัติของ
หนวยงานภาคสวนตาง ๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และทองถิ่น ทําใหเกิดการดําเนินการตาง ๆ ในมิติที่
หลากหลายตามแตธรรมชาติและพันธกิจของแตละองคกรภาคี การดําเนินงานขององคกรภาคีตาง ๆ เพื่อให
เกิดเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู มีนัยสําคัญอยูที่การขับเคลื่อนระดับชุมชนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง และแมวา

เมืองนาอยู /  
ชุมชนนาอยู 

เศรษฐกิจ
พัฒนา 

สิ่งแวดลอ
มยั่งยืน 

สังคม /  
ชุมชนเขมแข็ง 



4 บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

องคกรภาคีตาง ๆ จะมียุทธศาสตร เทคนิค วิธีการที่แตกตางกันไป แตเปาหมายซึ่งเปนปลายทาง คือ “ชุมชน
ทองถิ่น” ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนองคกรของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน จึง
ตองสรางยุทธศาสตรในการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น :  
องคกรหลักสรางความเขมแข็ง ความนาอยูของชุมชนและเมือง 

 การปกครองทองถิ่น คือ การปกครองที่รัฐกลาง หรือ สวนกลางไดกระจายอํานาจไปใหหนวยการ
ปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพื้นที่ และประชากรเปนของตนเอง และประการสําคัญ
องคกรดังกลาวจะตองมีอํานาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม การมอบอํานาจจากสวนกลางมี
วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามีสวนรวมในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไมวาจะเปนการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ตัดสินใจ การตรวจสอบการ
ทํางานและรวมรับบริการสาธารณะตางๆ อยางไรก็ตามแมวาการปกครองทองถิ่นจะมีอิสระในการดําเนินงาน 
แตยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาลกลาง 

 การปกครองทองถิ่นเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปนสถาบันที่ทํา
หนาที่ในการฝกฝน ใหการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองใหแกประชาชน โดยทําใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการ
ปกครองตนเอง เกิดสํานึกและเห็นความสําคัญ คุนเคยกับการใชสิทธิทางการเมือง หนาที่พลเมือง อันจะนําไปสู
ความศรัทธาและความเลื่อมใสในระบบประชาธิปไตย   จะเห็นไดวาการปกครองทองถิ่นเปนการเมืองที่มีความ
ใกลชิดกับประชาชนที่สุด ดังนั้น องคกรซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนนั้น ๆ หรือที่เรียกวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จึงสามารถที่จะตอบสนองความตองการของทองถิ่นไดตรงเปาหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สุด 
และนอกจากนั้นในความสัมพันธกับรัฐบาลกลางจะพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่ชวยแบงเบา
ภาระของรัฐบาล เนื่องจากรัฐบาลกลางไดมอบหมาย ถายโอนภารกิจหลายประการใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสิ่งที่เห็นไดชัดคือ การเปลี่ยนบทบาทของราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาค ซึ่งทําหนาที่เปนผู
ปฏิบัติ กลับกลายเปนผูทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ เทคนิค
ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ดังกลาวขางตนแลววาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนองคกรของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน  นอกจากนี้แลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีลักษณะรวมใน 3 มิติ ไดแก การเปนองคกรกึ่ง
ราชการ องคกรการเมือง และเปนองคกรของประชาชน โดยการเปนองคกรกึ่งราชการ หมายความวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑและกติกาตาง ๆ ในการทํางาน มีอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนด  และมีการกํากับดูแลในหลายระดับ จากหลายองคกร และ หลากหลายวิธี ทั้งเปนการกํากับ
ดูแลในระบบงบประมาณผานระบบการควบคุมทางบัญชี  การควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจาง การกํากับดูแล
ผานระบบการบริหารงานบุคคล  แตอยางไรก็ตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ไมไดเปนองคกรราชการเต็มรูป  
ซึ่งผมใชคําวาเปน “องคกรกึ่งราชการ” ซึ่งก็หมายความวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดเปนสํานักงานยอย 
หรือ สาขายอยของอําเภอ หรือ จังหวัด แตเปนองคกรที่มีความเปนอิสระในการทํางาน มีระเบียบแบบแผนใน
การทํางานเพื่อเปนเครื่องมือในการทํางานเพื่อใหเกิดมาตรฐานในการทํางานและการใหบริการแกประชาชนบน



วุฒิสาร ตันไชย 5 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

พื้นฐานของการบริการอยางทั่วถึง และเปนธรรม  อันเปนบรรทัดฐานในการใหบริการแกประชาชนบนหลักการ
วาดวยประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการประชาชน   

 นอกจากนี้แลวองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีความเปนองคกรทางการเมือง มีความสัมพันธกับผูมี
สิทธิออกเสียงซึ่งก็ไดแกประชาชนในทองถิ่น หรือ ชุมชน  เนื่องจาก “ผูแทน” หรือ “ตัวแทน” ของประชาชนทั้ง
ในสวนของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นลวนมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ดังนั้น 
บุคคลกลุมเหลานี้จึงมีความสัมพันธอันใกลชิดกับประชาชน  เมื่อเหตุและผลแหงความจําเปนดังกลาวทําให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองทํางานเพื่อตอบสนองตอประชาชน และฐานคะแนนของตนเอง และดวย
ความเปนองคกรทางการเมือง จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีการทํางานที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนอยางรวดเร็ว และดวยความเปนองคกรทางการเมืองนี้เองจึงทําใหในบางครั้งแมวาการดําเนินการ
บางครั้งอาจจะไมคุมคา หรือ คุมทุนทางเศรษฐศาสตร แตเปนความคุมคาในทางการเมือง  เพราะเปนการแกไข
ปญหาในทางการเมืองของผูบริหารทองถิ่น หรือ สมาชิกสภาทองถิ่น  

 ลักษณะสําคัญอีกประการหนึง่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ การเปนองคกรของประชาชน ซึ่งก็
สะทอนใหเห็นถึงหลักการและแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยทองถิ่น โดยมองวาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นตองเปนของประชาชน โดย
ประชาชนและทํางานเพื่อประชาชน  ดังนั้น 
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชน จึงไมควรใหเกิดความรูสึกแปลก
แยกออกจากกนัทั้งในเชิงความรูสึกและการ
ทํางาน  ประชาชนตองมีความรูสึกเปนเจาของ 
ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ตระหนักอยูเสมอวาตนเปนองคกรของ
ประชาชน ตองทํางานเพื่อประชาชน และ
ประชาชนตองมีสิทธิในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของตนเองและทองถิน่ 

 
 
 

“ทุนทางสังคม” : ตนทนุเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

กองทุนเพื่อสังคม (SIF) ไดอธิบายวาทุนของชุมชน เปนทุนทางสังคมอยางหนึ่งที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 
ซึ่งประกอบไดดวย ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรม ความเอื้อเฟอเผื่อแผ การหลอมจิตใจ หลอม
ความคิด และการผนึกกําลัง  การสรางทักษะในการจัดการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งทั้งหมดจะ
สงเสริมใหเกิดความเอื้ออาทรและความสามัคคี  ที่ทําใหคนมีเสียสละที่จะทํางานรวมกัน โดยมีการรวมกําลัง
ความคิด ความรู สติปญญา และความชํานาญที่มีอยูไปใชในการจัดการแกไขปญหารวมกัน 

องคกร 
กึ่งราชการ 

องคกรของ
ประชาชน 

องคกร
การเมือง 

องคกร
ปกครองสวน

ทองถิ่น 



6 บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ทุนทางสังคมเปนนามธรรม หมายถึง ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ความสามัคคี รวมพลัง การมี
องคกร มีหนวยที่จะจัดการ จัดระบบตาง ๆ ในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัคร
สมานรักใครกลมเกลียวกัน สิ่งตาง ๆ เหลานี้เรียกวา ทุนทางสังคม  อันประกอบดวย เรื่องของคานิยม ความ
เอื้ออาทรตอกัน รวมทั้งเรื่องของสติปญญาที่มีอยูในชุมชนที่สมควรนําออกมาประยุกตใชในการพัฒนาสังคม 
(อัมมาร สยามวาลา : 2544)  

 ความสัมพันธทางสังคมทั้งในแนวราบและแนวตั้ง ระหวางบุคคล สถาบัน และ / หรือองคกรตาง ๆ ทั้ง
ในรูปปจเจก กลุม  และเครือขาย ทั้งนี้คานิยมบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือ ซึ่งมีผลตอวิถีการผลิตในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประชาสังคม นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงทุนทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันในระบบ
อุปถัมภ ที่มีคานิยมในการตอบแทนบุญคุณ ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนแบบไมเทาเทียมกัน รวมทั้งการมีเครือขาย
การตอบแทนและการใชประโยชนรวมกัน และการกลาวถึงการนําแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมไปขยายใชกับงาน
พัฒนาในปจจุบัน (อมรา พงศาพิชญ : 2543)  

 ประชาสังคม ไมใชเปนเพียงแคการที่มีคนมาอยูรวมกันเทานั้น แตคนเหลานั้นตองมีปฏิสัมพันธตอกัน 
พูดจาสื่อสารในจุดมุงหมายที่ไปดวยกันจนเกิดคุณภาพใหม การที่คนแตละคนมีปฏิบัติสัมพันธดีเทาใด  ก็ยิ่ง
กอใหเกิดคุณภาพใหมที่แตละคนไมมี ยิ่งมีการปฏิสัมพันธดีเทาใด ก็ยิ่งกอใหเกิดคุณภาพสูงขึ้น  จนทําใหเกิด
ทุนทางปญญา – ทุนทางสังคม และกอใหเกิดประชาสังคมขึ้น นั่นคือ ประชาสังคมที่ดีจะตองกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรู นําไปสูการเกิดปญญา และกอใหเกิดทุนทางสังคม (ชัยวัฒน ถิระพันธ : 2542) 

 ดังกลาวแลวขางตนจะเห็นวา “ทุนทางสังคม” คือ ตนทุนในมิติตาง ๆ ซึ่งอยูในชุมชนหรือสังคม ไมวา
จะเปนตนทุนในมิติทางวัฒนธรรม มิติสังคม และมิติทางจิตใจ จิตวิญญาณ อาทิ ความเอื้ออาทรตอกันระหวาง
คนในชุมชน  ความรักใครสามัคคี วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเอื้อเฟอเผื่อแผกันภายในชุมชน สังคม ซึ่ง
ตนทุนเหลานี้จะเปนเครื่องชวยใหชุมชน สังคมมีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพ และมีอํานาจในการตอรองและ
รองรับกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและกระทบตอชุมชนและสังคม  

 การที่ชุมชน หรือ สังคม มี “ทุนทางสังคม” ถือเปน “ตนทุน” ที่ทรงคุณคาสําหรับชุมชน แตอยางไรก็
ตามในการดําเนินการบางอยาง บางประการ เพียงตนทุนที่ชุมชนมีอยูไมอาจชวยใหชุมชน หรือ สังคมนั้น ๆ 
ทัดทานตอสภาวะการณภายนอกที่รุกคืบเขามายังชุมชนได  ตัวอยางเห็นไดชัด คือ การที่ประเทศมุงพัฒนา
ประเทศโดยเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชปจจัยการผลิตตาง ๆ เปนตนทุนในการผลิตทําใหสังคม 
และชนบทไทยลมสลาย ในหมูบาน ตําบลเหลือเพียง “วัยพึ่งพิง” ในหมูบาน เพราะวัยแรงงานถูกดูดซับเขาเปน
แรงงานราคาถูกในกระแสการผลิตแบบทุนนิยม 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น เหมาะสมอยางไรสําหรับการทําหนาที่เปนผูฟนฟู และเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน และสังคม  คําถามนี้เปนคําถามที่ทาทายเปนอยางมาก และสําหรับคําตอบของคําถามนี้
คงจะหาไมยากนัก เพราะคําตอบเหลานี้สามารถตอบผานบทเรียนและการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหลายแหงที่มุงดําเนินงานและจัดบริการตาง ๆ ใหกับประชาชน ชุมชน และสังคมของตนเอง เพื่อให
ชุมชน และเมืองของตนเองเปนเมืองที่นาอยู     องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี “ทุนทางสังคม” หรือ มี “ตนทุน” 
ในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อฟนฟู และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคมใหเปนเมืองนาอยู ชุมชน
นาอยู หลายประการ ดังจะไดกลาวในรายละเอยีดตอไป 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

 ประการแรก  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน 
ดังนั้น ดวยลักษณะดังกลาวเหลานี้จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบล 
เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ก็ยอมที่จะเกิดและดํารงอยูไดดวย 
“ประชาชน” ฉะนั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะดําเนินการใด ๆ ก็ยอมตองคํานึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนที่ต้ัง  

 หลายทานอาจจะเกิดคําถามและขอถกเถียงขึ้นภายในใจวา “นักการเมืองทองถิ่น” มักจะคิดถึงชาวบาน 
หรือ ประชาชน เพียงแตในชวงเวลาใกลเลือกต้ังเทานั้น แตแทจริงแลวระบบหลายอยางถูกวางไวให 
“นักการเมืองทองถิ่น” หรือ “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” ตองคิดถึงชาวบาน ประชาชนอยูตลอดเวลา  ตัวอยาง
ที่เห็นไดชัด คือ ในการเลือกตั้งทองถิ่นกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นตองมีการแถลงนโยบาย หรือ บอกกลาวกับ
ประชาชนในเขตเลือกตั้งวา “ตน” เมื่อเขามาสูตําแหนงแลวจะทํางานอะไรบาง หรือ มีนโยบายอยางไรบางใน
การพัฒนาทองถิ่น  และเมื่อไดเขาสูตําแหนงแลว   ระบบไดกําหนดใหมีการแถลงผลการดําเนินงานใหกับ
ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกัน  นอกจากนี้แลว ยังพบวามีกฎ ระเบียบและกติกามากมากที่กําหนดใหประชาชน
ตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน  การกําหนดใหจะตองมีการจัดทํา
เวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบลในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   การกําหนดใหประชาชน 
หรือ ตัวแทนประชาคม ตองเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง  เปนกรรมการตรวจรับงาน หรือ กรรมการเปดซองใน
กระบวนการจางงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   นอกจากนี้ ปจจุบันพบวาประชาชนมีความเขมแข็งขึ้น 
สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษา และองคกรภาคสวนตาง ๆ ก็เรงสรางความแขมแข็งและการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนในการเมืองระดับทองถิ่น ซึ่งก็หมายความวาประชาชนก็จะเปนสวนสําคัญในการติดตาม 
ตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ฉะนั้น การดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมุงสรางประโยชนสุขใหแกชุมชน
ทองถิ่น และหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ นักการเมือง จะดําเนินการใด ๆ อันเปนไปเพื่อประโยชน
สวนตน ก็เปนเรื่องยากลําบากที่จะทําได เพราะการดําเนินการใด ๆ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะอยูใน
สายตา และอยูในความสนใจของประชาชน ดังนั้น  ตนทุนแรกที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการฟนฟู และรับผิดชอบในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได จึงไดแก การที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนองคกรของประชาชน 

 ประการที่สอง การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และ 
“เขาถึง” สภาพปญหา ความตองการของประชาชนและชุมชน  จึงทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการตาง ๆไดอยางสอดคลอง สัมพันธ กับลักษณะทั้งทางดานกายภาพ  วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
ฉะนั้น ในการดําเนินการใด ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนการดําเนินการที่สอดคลอง และไมนําพา
สิ่งที่เปน “ความแปลกแยก” มาสูชุมชน สังคม   และการดําเนินการใด ๆ ซึ่งไมแปลกแยกกับสังคม ชุมชน ก็
ยอมจะทําใหเกิดการยอมรับจากประชาชนไดเปนอยางดี และนอกจากนี้ยังทําใหการดําเนินการนั้น ๆ ไมเกิดให
เกิดผลกระทบในทางลบตอสังคม ชุมชน  

 ประการที่สาม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรของประชาชน ดังนั้น ในการดําเนินการตาง ๆ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงสามารถที่จะแสวงหาความรวมมือจากองคกรชุมชน กลุม และเครือขายตาง ๆ ใน
ชุมชน ในทองถิ่นไดเปนอยางดี  ดังนั้น  ในการดําเนินการภายใตกระบวนการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความ



8 บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เขมแข็ง การทําใหชุมชนและเมืองมีความนาอยูจึงสามารถดึงการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ เขามาเปน 
“ภาคี” ที่สําคัญในกระบวนการทํางาน 

ในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งมีสภาพการณที่สังคมและความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกรุกคืบ และ
กระแทกชุมชนสังคมชนบทอยางรุนแรง ทําใหสังคมและชุมชนหลายแหงเกิดสภาวการณที่เรียกวา “ลมสลาย” 
ทั้งนี้ เพื่อฟนฟู กูสภาวการณที่ลมสลายดังกลาวนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรของประชาชนที่
แทจริง และเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชน และชุมชนมากที่สุดยอมจะสามารถฟนฟู และ เสริมสราง
สภาวการณที่ “เขมแข็ง” ใหกับชุมชนและสังคมได  โดยการมุงเสริมสรางความเขมแข็ง ความนาอยูใหกับชุมชน 
สังคม 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาชุมชนใหนาอยู และเมืองนาอยู 
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จากเจตจํานงและเปาหมายรวมกันในการพัฒนาสังคมไทย ใหเปนชุมชนและสังคมนาอยูนั้น องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในฐานะที่เปน “องคกรของประชาชน โดยประชาชน และทํางานเพื่อประชาชน” จึงควรเปน
องคกรหลักในการดําเนินการและขับเคลื่อนเพื่อใหชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู โดยในการดําเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายดังกลาว ควรมียุทธศาสตรในการดําเนินงาน 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่หนึ่ง : การสรางชุมชนและสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน   ยุทธศาสตรแรกเปนยุทธศาสตรที่
เนนใหเกิดการจุนเจือ เอื้อเฟอ และเกื้อกูลภายในชุมชน และสังคม โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเปน
องคกรที่ทําหนาที่ลดความ “เครียด” และ “ความกดดัน” อันเกิดจากความแตกตาง และแรงกระแทกจาก
ภายนอก  เพื่อใหคนในทองถิ่น ประชาชนในชุมชนสามารถดํารงตนอยูไดในสังคมอยางมีเสถียรภาพ  เชน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถลดความกดดันทางเศรษฐกิจใหแกประชาชนและคนในทองถิ่นโดยการสราง
รายไดเสริม หรือ สรางอาชีพใหกับคนในทองถิ่น  

 นอกจากนี้จะเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ใหกับกลุมคนและ
ประชาชนในทองถิ่นไดอยาง “เปนธรรม” เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรของประชาชน และ
รูจัก “คน” รูจัก “ขอมูล” ตาง ๆ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจะสามารถทําหนาที่ในการ “เติม” ในสวนที ่
“พรอง”  หรือ “ขาด” ใหมีความสมบูรณขึ้นมาได แตอยางไร “ฐานขอมูล” ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก็บและ
รวบรวมอยูจะตองที่ครบถวน ครอบคลุมในหลากหลายมิติ และจะตองมีความทันสมัย (Up date)  โดยคําวา 
“ครอบคลุมในทุกมิติ” หมายถึงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีขอมูลในหลายมิติ เชน การมี
ฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ดานสวัสดิการ และดานการจัดระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีขอมูลในหลายระดับ เชน ขอมูลระดับปจเจกชน 
(รายบุคคล) ระดับครัวเรือน (ครอบครัว) ระดับหมูบาน ระดับตําบล เปนตน เพื่อใหขอมูลตาง ๆ เหลานี้เปน
ขอมูลที่สําคัญสําหรับการคนหาทางเลือกและการตัดสินใจรวมกัน  เชน องคการบริหารสวนตําบลจะมีขอมูล
เกี่ยวกับสภาพการมีงาน หรือ การวางงานของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  หรือ มีขอมูลวา
ครอบครัวใดที่มีปญหาเรื่องหนี้สิน หรือ ปญหาการขาดแคลนที่ดินทํากิน หรือ ครอบครัวใดมีผูพิการ คนสูงอายุ  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ผูปวย หรือ ผูติดเชื้อ และตองการความชวยเหลือ การดูแลในแตละดานอยางไรบาง   ดังนั้น การที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลพื้นฐานในลักษณะดังกลาวในประเด็นที่หลากหลาย และครบถวน จะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจะบริหารจัดการ
และแกไขปญหาตาง ๆ ในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  การสรางสังคมหรือชุมชนใหเปน
ชุมชนและสังคมที่ไมทอดทิ้งกันนั้น จะตองใหความสําคัญกับเรื่อง “ฐานขอมูล” เพราะฐานขอมูลที่ดีและสมบูรณนั้น
จะทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง เทาเทียม และเปนธรรม 

 

อาทิ 

 “โครงการเลี้ยงหมูหลุม” ขององคการบริหารสวนตําบลแมลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ที่
จัดทําโครงการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อใหประชาชนที่ยังไมมี “งานทํา” มีงานทํา และทําใหคนที่มีงานทําอยูแลวมี
รายไดเสริม หรือ มีอาชีพเสริม โดยองคการบริหารสวนตําบลแมลาดทําหนาที่ในการคนหาขอมูล ศึกษาผลดี 
ผลเสีย และขั้นตอน กรรมวิธีตาง ๆ ในการเลี้ยงหมูหลุมใหแกชาวบาน เพื่อนําเสนอขอมูลตาง ๆ ใหแกชาวบาน
ในตําบลแมลาดไดตัดสินใจเลือก หรือ ไมเลือกที่จะเขารวมกับโครงการหมูหลุม  องคการบริหารสวนตําบลทํา
หนาที่เปนตัวกลางระหวางพอคา (นายทุน) ภายนอกกับคนเลี้ยงหมูหลุม ทําหนาที่เปนตัวกลางระหวาง
สถาบันการศึกษา หนวยงานราชการ และองคกรที่เกี่ยวของกับชาวบานที่เลี้ยงหมูหลุม ที่สําคัญองคการบริหาร
สวนตําบลนอกจากจะสรางรายได สรางอาชีพใหกับผูเขารวมโครงการแลว องคการบริหารสวนตําบลแมลาดยัง
ไดสรางวิธีคิด และใหวิธีการในการบริหารจัดการใหกับผูเขารวมโครงการดวย  เชน การสอนใหชาวบานได
วางแผนการตลาดในกรณีที่เนื้อหมูลนตลาด การสอนใหชาวบานไดสราง “ทางเลือก” ในการประกอบอาชีพ
ควบคูไปกับการเลี้ยงหมูหลุม และที่สําคัญองคการบริหารสวนตําบลไดสอนและใหความรูแกชาวบานในการ
ตอสูและภาวะความกดดันและความเครียดในทางเศรษฐกิจ   ที่สําคัญการทําใหกลุมเลี้ยงหมูหลุมอยูรอดและ
ยั่งยืนอยูได เกิดจากการที่องคการบริหารสวนตําบลไดพยายามใหผูเขารวมโครงการตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญและความจําเปนในการรวมกลุม เพราะการรวมกลุมเปนการสราง “พลังกลุม” ในการตอรองกับ
ภาวะกดดันจากภายนอก  

 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ  จัดใหมีการดูแลสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ โดยได
มอบหมายใหกลุมอาสาสมัครในชุมชนไดดูแลสวัสดิการของผูสูงอายุ ทั้งนี้เนื่องจากเทศบาลเองไมสามารถดูแล
ผูสูงอายุไดทั่วถึง และไดดีเทากับคนในชุมชนดูแลดวยกันเอง  ดังนั้น การใหกลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุจึงทํา
ใหผูสูงอายุในเขตเทศบาลไดรับการดูแล เอาใจใส ที่ตรงกับความตองการ ปญหา และมีการดูแลอยางทั่วถึง 

 เทศบาลนครอุดรธานี อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ริเริ่มโครงการบานมั่นคง ใหแกผูมีรายไดนอยใน
เขตเทศบาล โดยเปดโอกาสใหประชาชนที่มีรายไดนอยไมสามารถที่จะมีความมั่นคงทางที่อยูอาศัย ไมสามารถ
ที่จะซื้อที่ดิน หรือ ซื้อบานราคาแพงไดสามารถไดมีบานสําหรับอยูอาศัยเปนของตนเอง ไดมีโอกาสไดมีบาน มี
หองพัก หรือ มีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยใหกลุมบุคคลเหลานี้ไดผอนจาย หรือ ซื้อบานในราคาถูก  

 

 ยุทธศาสตรที่สอง : การสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางใหเกิดการรวมตัว รวมกลุมกันของชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนไดรวมตัว รวมกลุมกันเพื่อที่จะบริหาร



10 บทบาททองถิ่นกับการสรางชุมชนนาอยู และเมืองนาอยู 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

จัดการและดําเนินการตาง ๆ อันเปนการสรางอํานาจในการตอรองกับสังคมภายนอก   ความไดเปรียบในการ
ดําเนินงานโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการดําเนินการโดยรัฐประการหนึ่ง ไดแก การดําเนินการโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดเปนการดําเนินการในลักษณะการสังคมสงเคราะห แตการดําเนินการโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนการดําเนินการที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู กระบวนการลองผิด
ลองถูก ซึ่งกระบวนการเรียนรูอันเกิดจากยุทธวิธีเหลานี้จะเปน “บทเรียน” ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชนในทองถิ่น  บทเรียนจะทําใหประชาชนไดเกิดการเรียนรู และจะทําใหประชาชนสามารถปรับ 
ประยุกตและดํารงอยูไดในสังคมอยางสมดุล 

 การสรางความเขมแข็งจะตองสรางความเขมแข็งต้ังแตระดับปจเจก ระดับครอบครัว และระดับชุมชน 
เนื่องจากการที่ระดับปจเจกมีความเขมแข็ง และสามารถดํารงตนอยูไดจะเอื้อใหเกิดความเขมแข็งในระดับ
ครอบครัว หรือ ระดับครัวเรือน  และหากในระดับครัวเรือนในชุมชนมีความเขมแข็งแลว ก็จะสงผลใหเกิดความ
เขมแข็งในระดับชุมชน สังคมตอไป ฉะนั้น หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําใหสังคม หรือ ชุมชนเกิดความ
เขมแข็งจะตองเรงสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในทุกระดับ  

 ความสําเร็จของการสรางสังคมใหเปนสังคมที่เขมแข็งไมไดอยูที่การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถที่จะใหมีการรวมกลุมได แตความสําเร็จที่แทจริงอยูที่การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถที่จะให
กลุมเหลานั้นมีความยั่งยืน และอยูรอดไดภายใตสภาวะความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เขามากระทบตอชุมชน 
สังคม  
  

อาทิ 

เทศบาลเมืองทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏรธานี ไดสงเสริมใหมีการรวมกลุมกันของกลุม
อาชีพตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยเทศบาลสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม รวมกลุม และจดทะเบียนกลุมไวใน
ระบบฐานขอมูล  และในการดําเนินการตาง ๆ ของเทศบาลจะมีการเปดโอกาสใหตัวแทนกลุมอาชีพตาง ๆ เขา
รวมรับฟงและแสดงความคิดเห็น ไมวาจะเปนการนําเสนอความตองการผานเวทีประชาคมระดับชุมชน หรือ 
ระดับเทศบาล 

เทศบาลนครขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน   ตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการรวมกับเทศบาล ดังนั้น เทศบาลจึงไดเรงใหความรูแกประชาชน ชุมชน ในเขต
เทศบาลถึงความจําเปนและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล) และความจําเปนที่
ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการรวมกับเทศบาล   จากนั้นเทศบาลนครขอนแกนไดสราง
ชองทางและกลไกตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอความตองการสูการตัดสินใจของ
เทศบาล 

เทศบาลนครขอนแกนไดสรางชองทางที่เรียกวา “สภาเมือง” เพื่อเปนชองทางในการสื่อสารรวมกัน
ระหวางประชาชนและเทศบาล โดยสภาเมืองจะเปนเวทีที่ใหประชาชนและเทศบาลไดแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู 
และสะทอนปญหาซึ่งกันและกัน  สภาเมืองจะเปนเครื่องมือที่ใหประชาชนไดวางแผน หรือ กําหนดทิศทางใน
การพัฒนาเทศบาลรวมกัน  เพราะสภาเมืองไมไดเปนสภาของสมาชิกสภา หรือ ผูบริหารเทศบาล แตสภาเมือง 
เปนสภาของเด็ก สภาของเยาวชน สภาของผูสูงอายุ สภาของกลุมอาชีพ ซึ่งโดยรวม ๆ ก็เรียกวา “สภาเมือง
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ขอนแกน”   การมีสวนรวมสําหรับประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกนไมไดเปนเพียงการมีสวนรวมในชั่ว
ครั้งชั่วคราว แตการมีสวนรวมของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแกนเปน “วิถีการตัดสินใจรวมกันของคน
ในเขตเทศบาล”  

 
 ยุทธศาสตรที่สาม : การสรางสังคมคุณธรรม  ยุทธศาสตรวาดวยการสรางสังคมคุณธรรมนั้นเปน
หนาที่ที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกภารกิจหนึ่ง เนื่องจาก สังคมปจจุบันเปนสังคมที่แกงแยง ชิงดี
ชิงเดน ไรซึ่งมนุษยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งหากจะพิจารณาแลวจะเห็นวาสภาพสังคมเหลานี้แตกตาง
อยางมากกับสภาพสังคมในอดีต  ฉะนั้น สิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะสามารถทําไดเพิ่อใหเกิดสังคม
คุณธรรมก็คือ การสรางบรรยากาศใหสังคมกลับมาเปนสังคมที่มีคุณธรรม และเปยมลนดวยจริยธรรม
เชนเดียวกันในอดีต โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการไดใน  2  ลักษณะ ไดแก การเรงสราง
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นของตนเองมีการดําเนินงานตาง ๆ ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ซึ่งก็
คือหลักธรรมาภิบาล เพื่อแสดงใหประชาชน ชุมชน และสังคมเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแบบอยาง
ทีดี และเปนตัวอยางที่ดีสําหรับการประพฤติปฏิบัติ และเมื่อทุกฝายเห็นวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการอยางมีคุณธรรม จริยธรรม หรือ มีธรรมาภิบาลแลวประชาชน องคกรตาง ๆ ในทองถิ่นก็จะ
ดําเนินการตามแบบอยางและตัวอยางที่ดี 

นอกจากนี้แลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการสรางบรรยากาศใหสังคม หรือ ชุมชนทองถิน่
มีสภาพการณเหมือนในอดีต โดยการสราง หรือ รื้อฟนกิจกรรม หรือ โครงการที่เปนโครงการที่ดี สงเสริม
จริยธรรม คุณธรรมใหกลับมา “มีชีวิต” อีกครั้งหนึ่ง  หรือ การสงเสริมใหโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษาในเขต
เทศบาลไดนําเอาความรู และสาระเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรมมาถายทอดใหกับเด็กนักเรียน และเยาวชน 

 
อาทิ  

 เทศบาลนครเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สงเสริมใหมีการตักบาตรทุกวัน (ยกเวนวันพระ) 
เพื่อใหคนในเขตเทศบาลไดมีโอกาสที่จะทําบุญโดยการตัดบาตรในตอนเชา  ชวงเวลา 06.30 น. – 07.30 น. 
บริเวณหาแยกหอนาฬิกา ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  หรือ การที่ใหเด็กในโรงเรียนเทศบาลและขาราชการ 
พนักงานเทศบาล ผูบริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลแตงกายดวยชุดสีขาวไปโรงเรียนและไปทํางาน 
เปนตน  การสงเสริมและดําเนินการในลักษณะนี้แมจะไมไดเปนการสรางคุณธรรม หรือ จริยธรรมในระดับจิตใจ 
หรือ ไมไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจภายในเทาใดนัก แตก็เปนการสรางบรรยากาศ หรือ 
กระตุนใหเกิดบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปดวยคุณธรรม จริยธรรม และบรรยากาศเหลานี้ก็จะเอื้อใหคนใน
ทองถิ่น ประชาชนในชุมชน ในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม  

 เทศบาลตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เปนเทศบาลที่เนนการดําเนินงานและการสงเสริม
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และพยายามฟนฟูวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามในอดีตใหกลับฟนคืนชีวิตใน
ปจจุบัน  ดังอยางที่เห็นไดชัดคือ การที่เทศบาลตําบลอุโมงค จัดทํา “โครงการพี่จูงนองเขาวัด” ซึ่งเปนโครงการ
ที่เทศบาลตําบลอุโมงคจะใหเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 พานองซึ่งเรียนอยูใน
โรงเรียนเดียวกันในระดับชั้นประถมศึกษาอื่น ๆ (ประถมศึกษาปที่ 1-4 ) เขาวัด ทั้งนี้เพื่อให “วัด” เปนสถานที่ที่
เพาะบมจิตใจ ฟูมฟกความมีจริยธรรม คุณธรรมใหกับเด็กนักเรียนในโรงเรียน เปนตน  นอกจากนี้เทศบาล
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ตําบลอุโมงคยังจัดทํา “โครงการอุยสอนหลาน” เพื่อใหคนแกซึ่งเปนปราชญชาวบาน หรือ ผูรูในเรื่องตาง ๆ มา
สอนใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลไดทํากิจกรรม หรือ ประดิษฐ หรือ เรียนรูในเรื่องตาง ๆ โดยโครงการนี้
นอกจากจะเปนการฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่กําลังจะสูญหายไปใหกลับคืนมาแลว โครงการนี้ยังทําให
เด็กและผูสูงอายุไดใกลชิดกัน ไดรูจักกัน และที่สําคัญโครงการในลักษณะนี้จะทําใหเด็กเปนคนที่มีจิตใจโอบ
ออมอารี และไดซึมซับคุณงามความดจีากผูสูงอายุ เปนตน 

 องคการบริหารสวนตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีการจัดกิจกรรมเขาคายใหกับ
เยาวชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน โดยจัดใหมีการเขาคายเปนเวลา 5 วันที่วัด 
และเนื้อหา และกิจกรรมสวนใหญจะเก่ียวกับการอยูรวมกันในสังคม ชุมชน การเอื้อเฟอเผื่อแผ การมีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณคาและความสําคัญของยุทธศาสตรทั้ง 3 ดานดังกลาวมาแลวจะเกิดขึ้นไดหากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตระหนักไววา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรของประชาชน โดยประชาชน และตองทํางาน
เพื่อประชาชน”  และมุงแสดงผลงานตอสาธารณะชนวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเปนองคกรหลักใน
การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสิ่งที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและเมือง
จึงไดแก กรอบสังคม 3 ดาน ดังกลาวมาขางตน อันไดแก การมุงสรางใหสังคมเปนสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน การ
สรางสังคมใหมีความเขมแข็ง และการสรางสังคมใหมีคุณธรรม   
 
 

สังคมไมทอดทิ้งกัน สังคมเขมแข็ง สังคมคุณธรรม 

เกื้อกูล ยั่งยืน ดีงาม 

ระดับปจเจก 

ระดับครอบครัว (ครัวเรือน) 

ระดับชุมชน / สังคม 
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