
แนวทางใหม่ในการจดับริการสาธารณะระดบัทอ้งถ่ิน:

ประสบการณ ์และบทเรียนจากกรณีศึกษา

ผศ.ดร.วสนัต ์เหลืองประภสัร์

คณะรฐัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

wasanbu@gmail.com

https://www.facebook.com/CLGS.TU

ศนูยศึ์กษาเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน

สถาบนัสญัญา ธรรมศกัด์ิ เพ่ือประชาธิปไตย



เคา้โครงการบรรยาย

1. ความทา้ทายกบัทิศทางใหม่ในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน
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1. ความทา้ทายกบัทิศทางใหม่ในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน

1.1 ความทา้ทายใหมก่บั “ความสามารถในการแขง่ขนั”

(1) ปญัหาและความตอ้งการใหม่ๆ  ภายในสง้คม

 Aging Society  Disaster Risk Reduction  Economic Competitiveness

etc.

(2) ประเด็นปญัหาทีเ่ชือ่มโยงกบัโลกและขา้มพรมแดน (Global & 
Transnational Issues)

 Human Trafficking  Terrorisms  Cross-border Exchanges

etc.

(3) ความสามารถในการจดัการของรฐัไทย

 Soft State  Lack of National Strategies  Unproductive Culture

etc.



1. ความทา้ทายกบัทิศทางใหม่ในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน

1.2 บรบิทใหมท่างสงัคมในศตวรรษที ่21

 “สงัคมไรศ้นูยก์ลาง” (Centreless Society)

 การเขา้มามบีทบาทขององคก์รหลากหลายภาคสว่น หลากหลายระนาบ และขา้ม

พรมแดน (Multi-Sector / Multi-Level / Cross-boundary)

 การปรับแนวมองใหมใ่นการพัฒนา จากการพัฒนาระดบัชาต ิสู ่การพัฒนาเชงิ

พืน้ทีภ่ายใตแ้นวมองระดบัโลก (From ‘National’ to ‘GLOCAL’)



1. ความทา้ทายกบัทิศทางใหม่ในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน

1.3 โจทยใ์หมส่ าหรบัทอ้งถิน่

 ลดตน้ทนุและขอ้จ ากดั

 พัฒนาประเภท รปูแบบ และคณุภาพการบรกิารสาธารณะ

 บทบาทในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพัฒนาพืน้ที่

 การสรา้งนวัตกรรมบนฐานของความรูแ้ละการวจัิย

 การเชือ่มตอ่กบัระบบเศรษฐกจิและการเมอืงโลก



2. กรอบแนวคิดส าคญั

2.1 กรอบแนวคดิ

 ในทา้ยทีส่ดุมันก็เป็นเรือ่ง “สมัพันธภาพ”

 Intergovernmental Relations and Management

 Cooperation, Network, Partnership & Connectivity



2. กรอบแนวคิดส าคญั

2.2 ชุดเครือ่งมอื

(1) ทอ้งถิน่ กบั ทอ้งถิน่  Local Cooperation

(2) ทอ้งถิน่ กบั เอกชน  Contracting-out, PPPs (Risk Sharing)

(3) ทอ้งถิน่ กบั องคก์รในภาคประชาสงัคม  Collaboration & Network 

Governance

(4) ทอ้งถิน่ กบั กลไกรัฐอืน่  Intergovernmental Management (IGM)

(5) ทอ้งถิน่ กบั สถาบนัการศกึษาและวจัิย  Communities of Innovation (CoI)

(6) ทอ้งถิน่ กบั องคก์รระหวา่งประเทศ/องคก์รตา่งประเทศ  GLOCAL



3. กรณีตวัอย่าง

(1) ทอ้งถิน่ กบั ทอ้งถ ิน่  Local Cooperation

(2) ทอ้งถ ิน่ กบั เอกชน  PPPs (Risk Sharing)

(3) ทอ้งถิน่ กบั องคก์รในภาคประชาสงัคม  Collaboration & Network Governance

(4) ทอ้งถิน่ กบั กลไกรฐัอืน่  Intergovernmental Management (IGM)

(5) ทอ้งถิน่ กบั สถาบนัการศกึษาและวจิยั  Communities of Innovation (CoI)

(6) ทอ้งถิน่ กบั องคก์รระหวา่งประเทศ/องคก์รตา่งประเทศ  GLOCAL

 ลดตน้ทนุและขอ้จ ากดั

 พฒันาประเภท รปูแบบ และคณุภาพการบรกิารสาธารณะ

 บทบาทในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ที่

 การสรา้งนวตักรรมบนฐานของความรูแ้ละการวจิยั

 การเชือ่มตอ่กบัระบบเศรษฐกจิและการเมอืงโลก



3. กรณีตวัอย่าง

3.1 การลดตน้ทนุและขอ้จ ากดั

ชุดเครือ่งมอื  Local Cooperation

(1) องคก์รความรว่มมอืระหวา่งทอ้งถิน่ในยโุรป  Office Sharing, Resource 

Sharing

(2) องคก์รความรว่มมอืระหวา่งทอ้งถิน่ในฝร่ังเศส  Établissement public de 

coopération intercommunale

ประเทศไทย  สหการ, MOU ความรว่มมอืระหวา่งทอ้งถิน่





3. กรณีตวัอย่าง

3.2 พฒันาประเภท รปูแบบ และคณุภาพการบรกิารสาธารณะ

ชุดเครือ่งมอื  PPPs, Collaboration, Network Governance

(1) Mega Project

(2) Big Society in UK & NPO in EU

(3) ลุม่น ้าไรน์

(4) Green Bird in JP & น ้าบาดาลในเกยีวโต

ประเทศไทย  กทม. กบัรถไฟฟ้า BTS, เขือ่นกระเสยีว สพุรรณฯ, สถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉนิแหง่ชาติ





3. กรณีตวัอย่าง

3.3 บทบาทในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารพฒันาพืน้ที่

ชุดเครือ่งมอื  IGM

(1) EU & Regional Development

(2) Kyushu Tourism Promotion Organization / Kansai Regional Strategies

ประเทศไทย  กลุม่จังหวัด, sub-region, cross-border





3. กรณีตวัอย่าง

3.4 การสรา้งนวตักรรมบนฐานของความรูแ้ละการวจิยั

ชุดเครือ่งมอื  CoI

(1) Regional Innovation & Mei University

(2) Green City  Seoul, Sao Paolo, Kita Kyushu

ประเทศไทย  สกว. กบั โครงการความรว่มมอืฯ, วทิยาลยัชมุชน





3. กรณีตวัอย่าง

3.5 การเชือ่มตอ่กบัระบบเศรษฐกจิและการเมอืงโลก

ชุดเครือ่งมอื  GLOCAL

(1) Fukuoka Bangkok Office

(2) LGA & Local Government Bureau (England)

(3) Japanese LG & Tourism Promotion

ประเทศไทย  ???





Q & A

ศนูยศ์กึษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

(CLGS - Center for Local Governance Studies)

ภายใต ้สถาบนัสญัญาธรรมศกัดิ ์เพือ่ประชาธปิไตย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

www.facebook.com/CLGS.TU

http://www.facebook.com/CLGS.TU

