องค์กรนิ ติบุคคลในการจัดการกิจกรรมของชุมชน
สุ ดจิต นิมิตกุล
ในปจจุบันการกระจายอํานาจเปนหลักหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการบริการสาธารณะตางๆ ประชาชนไดมีการเรียกรองใหมีการกระจายอํานาจอยางกวางขวาง
เพื่อที่จะไดรับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและทั่วถึง โดยสภาพทั่วไปแลวการกระจายอํานาจของทาง
ราชการ ยังไมเปนที่พอใจของประชาชนมากนัก โดยประชาชนยังมีความรูสึกวา หนวยราชการตางๆ
ยังคงหวงอํานาจของตนเองอยู โดยพิจารณาเห็นวา หนวยงานตางๆ มีผลประโยชนแอบแฝง โดยไม
คํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนแตประการใด ฉะนัน้ ควรที่จะไดพิจารณา วิเคราะหเรื่องการกระจาย
อํานาจอยางกวางขวางและลึกซึ้ง ตามกฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดินไดกําหนดไววา การ
บริหารแบงออกเปนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น การบริหารราชการ
ตามระบบดังกลาว มีปญหาอุปสรรคมากมายจําเปนที่จะตองบํารุงและพัฒนาใหการบริหารราชการ มี
ความเหมาะสมกับยุคสมัย และตองใหเกิดประโยชนโดยตรงแกประชาชน
โดยปกติการจัดการอํานาจเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลตอการใหบริการแกประชาชน
โดยเริ่มจากรัฐสภาจะเปนหนวยงานแรกที่จะไดรับอํานาจอธิปไตย ดําเนินการโดยเปนผูออกกฎหมาย
เพื่อออกมาใชบังคับโดยทั่วไปแกราษฎร ทั้งนี้เพราะประเทศเราเปนนิติรัฐ และนิติธรรม หนวยงาน
ถัดไปที่ใชอํานาจอธิปไตยคือ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเปนหลักสําคัญมาแตสมัยรัชกาลที่ 5 กระทรวง
ทบวง กรม ถือวาเปนหลักในการทําราชการทีเดียว แมหัวเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอยาง
ใด ขาราชการประจําที่ยังมีหนาที่อยูในทุกกระทรวง ทบวง กรม จะเปนผูด ูแลกิจการของหัวเมืองตอไป
ผูใชอํานาจลําดับถัดไป ไดแกองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ซึ่งไมวาจะเปน องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล การใชอํานาจทั้ง 3 ระดับนี้อาจไมเหมาะสม และทันกับ
เหตุการณในปจจุบนั ทั้งนี้เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว และตองการแกไขอยางฉับพลัน เพื่อใหได
ความมั่นคงและยั่งยืน ขณะนี้ทุกฝายเรียกรองใหกลุมบุคคลซึ่งมีบทบาทสําคัญในระดับพืน้ ที่ ซึ่งเปนผูที่
คลุกคลีอยูกับปญหาปจจุบัน รูปญหาของทองถิ่นไดดี ไดแก ชุมชน จึงประสงคจะใหชุมชนเขามามี
บทบาทสําคัญเปนผูใชอาํ นาจอธิปไตยอยางแทจริง โดยเนนการมีสวนรวมอยางจริงจัง
จะเห็นวาวิวัฒนาการและการพัฒนาการปกครองของไทยมาเปนลําดับดวยความชาญ
ฉลาดของ ร.5 และผูบริหารที่เกี่ยวของที่ไดมองเห็นการณไกลทีไ่ ดพยายามเปนขั้นเปนตอน โดยเริ่มแต
ขาราชการประจํา ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม เปนผูใชอํานาจเปนเบื้องตน และยังคงเปนหลักของ
บานเมืองมาจนถึงปจจุบัน บานเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ฝายประจํายังคงยึดมั่นทําหนาทีต่ อไป
และหลังป 2515 บทบาทของรัฐสภา คือตัวแทนของปวงชนไดเริ่มเขามามีบทบาทจนถึงปจจุบนั แม
ลมลุกคลุกคลานไปบาง แตสถาบันรัฐสภาก็ยงั คงเปนสถาบันที่ทุกคนยังตองการใหทําหนาที่ตอไป สวน

การปกครองสวนทองถิ่นนั้นไดไดริเริ่มมาเปนเวลากวา 150 ป แลวโดย ร.5 ใหมีการทดลองที่สุขา
ทาฉลอง สมุทรสาคร เปนที่แรก ไดทดสอบใหประชาชนเลือกตัวแทนเขามาบริหารบานเมืองเอง
โดยเฉพาะการจัดการเรื่องถนนหนทาง ความสะอาดตลาด การดูแลน้ําไฟ จนในที่สุดก็ไดยกฐานะขึ้น
เปนเทศบาล ซึ่งเปนตนแบบของการปกครองตนเองที่สําคัญ และเปนรูปแบบการปกครองตนเองที่ใช
เปนหลักอยูในปจจุบัน
การจัดการอํานาจทั้ง 3 ระบบนี้คือ รัฐสภา กระทรวง ทบวง กรม และการปกครอง
สวนทองถิ่นถึงเวลาที่จะตองมีการปฎินูป เพื่อใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบกับกระแสของ
สังคมที่มุงไปยังชุมชน หรือเปนความปรารถนาที่จะใหภาคประชาชนไดมีบทบาทมากขึ้นในการดูแล
ประเทศชาติ ฉะนั้นองคกรทั้ง 3 ระดับดังกลาว ตองรีบปฎิรูปและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพและ
รองรับตอภารกิจใหมๆ ที่ประเทศกําลังเผชิญ ประชาชนใจรอนอยากเห็นองคกรทั้ง 3 ระบบ มีความ
ทันสมัย บริหารจัดการอยางโปรงใสและเปนที่ถูกใจโดยทั่วไปของประชาชน บทเรียนจํานวนมากที่เรา
ไดรบั จากการปฏิบัติของรัฐสภา กระทรวง ทบวง กรม และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เริ่มเร็ว
เกินไปประชาชนยังไมพรอม การทํางานขาดประสิทธิภาพ เกิดการทุจริตขึ้นทุกองคกร กอใหเกิดความ
เสียหายแกประเทศชาติอยางรายแรง กอใหเกิดความไมมั่นคงแกประเทศชาติเปนอยางยิ่ง
สําหรับการใชอํานาจตางๆ ดังกลาวขาดดุลยภาพและขาดการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยตองการเห็นชอบดวยที่จะจัดใหมกี ารใชอํานาจผานองคกรตางๆ ไมวาจะเปน รัฐสภา
กระทรวง ทบวง กรมและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรพื้นฐานในการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเปนที่นิยมใชในประเทศตะวันตก แตเมื่อนํามาใชในประเทศไทยแลวอาจจะไม
เหมาะสม ดังนั้นมีผูรเู ปนจํานวนมาก หันมาสนใจการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ คือ ยึดถือ
บริบทความเปนคนไทย เปนฐานสําคัญในการออกแบบและบริหารจัดการประเทศ ผูรูหลายฝาย
เสนอแนะใหมีการจัดรูปแบบการปกครองประเภท ประชาธิปไตย ผสมกับสังคมนิยม โดยนําขอดีของ
ระบอบประชาธิปไตยมาใชบางสวนและและเลือกนําแนวความคิดสังคมนิยมมาประกอบดวย เชน จีน
และสิงคโปร ซึ่งสงผลดีแกการบริหารจัดการและประชาชนไดรับประโยชนจากระบบดังกลาวอยางแทจริง
ผมไดมีโอกาสในขณะรับราชการและชวยราชการกวาครึ่งศตวรรษ ในการเขาไปมีสวนรวม
การปฏิบัติหนาทีข่ ององคกรทั้ง 3 ดังกลาว ในสววนที่เกี่ยวกับส.ส. และสว. แมจะมิไดเปนสมาชิก
โดยตรง แตไดรับเชิญเปนกรรมาธิการตางๆ หลายชุด เริ่มคณะกรรมาธิการปกครอง คณะกรรมาธิการ
สิ่งแวดลอม คณะกรรมาธิการแกไขรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมาธิการการทองเที่ยว เปนตน และไดรับ
ราชการถึง 39 ปเต็ม หลังจากนั้นก็ไดชวยราชการมาจนปจจุบนั สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้
เคยเขาไปสัมผัสในฐานะนายกองคกรบริหารสวนจังหวัดอยูหลายปในฐานะผูวาราชการจังหวัดสวมหมวก
2 ใบ คือ ผูวาราชการจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากนั้นเมื่อป 2536
นายกรัฐมนตรียังไดแตงตั้งใหเปนคณะกรรมาธิการยกรางองคการบริหารสวนตําบลอีกดวย
เมื่อมีเสียงเรียกรองใหองคที่ 4 คือ ชุมชนเปนองคกรที่ควรจะไดรับยกยองใหเปนองคกร
ที่เขามาใชอํานาจในการบริหารจัดการบานเมือง ตามขอเท็จจริง การจัดองคกรชุมชน ยังมีความ
หลากหลาย ยังไมเปนระบบและรูปแบบ โดยตางคนตางอยู หลายพื้นที่จดั การตนเองไดดี ในหลายพื้นที่
ยังไมมีหนวยงานหลักเขาไปดูแล กลาวคือ ในแตละชุมชนอาจมีองคกรจัดการเฉพาะเรื่อง ซึ่งแตเดิมมี

กฎหมายลักษณะปกครองทองที่ใหจัดการในรูปคณะกรรมาธิการหมูบาน (กม.) หลายพื้นที่มีองคกร
วิชาชีพเฉพาะ หลายพื้นทีม่ ีองคกรชุมชนโดยรวมตัวกันหลวมๆ ซึ่งอาจเปนไปในรูปแบบ กลุมประชา
สังคม ที่จริงแลวนอกจาก คณะกรรมาธิการหมูบาน (กม.) ในแตละหมูแลวยังมีนิติบุคคลบานจัดสรร
และนิติบุคคลอื่นๆ อีกมาก แตนิติบุคคลเหลานี้ ยังขาดการรวมตัวกันเปนเครือขาย เพื่อทํางานใหกบั
พื้นที่อยางจริงจัง หรือแมแตบรรดามูลนิธิและสมาคมตางๆ ในพื้นที่
ในการที่จะใหชุมชนรับภาระในการจัดการบานเมือง ฝายปกครองควรริเริ่ม และเขาไปมี
บทบาทในการพัฒนา ใหชุมชนมีความเขมแข็งกอน เพระปจจุบันนอกจากชุมชนจะมีองคกรดูแลอยาง
หลากหลายแลว องคกรนิติบุคคลทีม่ ีอยูก็ขาดทักษะในการจัดการ ฉะนัน้ ฝายปกครองตองเขาไป
ชวยเหลือเปนพี่เลี้ยงและใหการอบรมใหองคกรนิติบุคคลเหลานี้ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ อยางนอยมี
แผนของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในชุมชนนั้นๆ
และมีการสรางเครือขายทํางาน
รวมกัน เพื่อวัตถประสงคในการบริหารจัดการบานเมือง อยางนอยใหชุมชนสามารถชวยเหลือตนเองได
ไมตองรอจากรัฐบาลเพียงอยางเดียว
มีตัวอยางการจัดการชุมชนหลายแหงที่มปี ระสิทธิภาพและพึง่
ตนเองได เชน การจัดกองทุนคลองเปยะ อําเภอจะนะ สงขลา เปนตน

