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บทนํา
ศูนยสรางสรรคเมืองเชียงใหม แหลงเรียนรูน อกหองเรียน รวมกับสถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดรายการเสวนาวิชาการครั้งสําคัญที่สอดรับกับ
สถานการณบา นเมืองเปนอยางยิง่ หัวขอคือ “1 ทศวรรษการปกครองทองถิน่ ไทย (พ.ศ.
2553-2563) กับ การเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563” ในวันพุธ ที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 ณ หองประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สนับสนุนโดยมูลนิธคิ อนราด อาเดนาวร (สํานักงานประเทศไทย)
การเสวนาครัง้ นีไ้ ดรบั ความสนใจอยางมากจากประชาชนวงการตางๆ ทีใ่ สใจ
ในการบริหารกิจการบานเมือง การปกครองทองถิ่น และการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการที่สังคมไทยไมมีการเลือกตั้งไมวาระดับใดมาเปนเวลา 6 ปเต็มนับตั้งแต
รัฐประหารเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา
ผูนําเสนอทัศนะตางๆ มีทั้งหมด 8 ทาน ไดแก
1. ปาฐกถานําโดย รศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ หัวขอ “1 ทศวรรษ อบจ.
(2552-2563) : มิติดานการคลังและการบริหาร”
2. บทความ “65 ป อบจ. : การเดินทางของประชาธิปไตยทองถิ่นระดับ
จังหวัด พ.ศ. 2498-2563” โดย ดร. ณัฐกร วิทิตานนท
3. บทความ “การแขงขันทางการเมืองใน อบจ. เชียงใหม : วาดวยผูสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ในป พ.ศ. 2547, 2551, 2555 และ พ.ศ. 2563”
โดย อ. พิณสุดา วงศอนันต
4. บทความ “รัฐกับทองถิ่นในประเด็นการอนุรักษโบราณสถานในเขต
เมืองเกา : กรณี อบจ. แพร และภาคีเครือขาย” โดย อ. ถิรายุส บําบัด
5. บทความ “มองอุบลราชธานีผานแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2564
กับการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563” โดย อ. ปฐวี โชติอนันต
6. บทความ “บทบาทสภา อบจ. ในการตรวจสอบหนวยราชการสวนภูมภิ าค”
โดย รศ. ดร. อลงกรณ อรรคแสง
7. บทความ “อบจ. กับนวัตกรรมทองถิ่น” โดย ดร. ไกรวุฒิ ใจคําปน
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8. บทความ “ผูหญิงกับการเมืองทองถิ่น” โดย ผศ. ดร. ไพลิน ภูจีนาพันธุ
ทั้งหมดนี้เปนการนําเสนอในชวงเชา และมีการเสวนาในประเด็นตางๆ
เกี่ยวกับ อบจ. และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในสัปดาหถัดไป แตเนื่องจากงบประมาณที่มี
จํากัด จึงจําเปนตองคัดสรรบทความจํานวนหนึง่ เพือ่ นําเสนอในโอกาสนี้ จํานวน 5 บท
อนึ่ง นับเปนครั้งแรกที่การนําเสนอบทความและการเสวนาประกอบดวยนัก
วิชาการจากกรุงเทพฯ, ภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน ชวยใหผูอานไดเห็นมุมมอง
จากที่ตั้ง 3 จุดใหญ ที่แมจะหางกัน แตก็มีขอสังเกตและบทสรุปที่สอดรับกันอยาง
นาสนใจยิ่ง.
บรรณาธิการ 20 มกราคม 2563.
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A b s t ra c t
The book came from a seminar project entitled, “A Decade of
Local Government in Thailand (A.D. 2010-2020): Provincial Administrative
Organizations and the December 20th 2020 Election, the First Local
Elections in the Past 6 Years.” The seminar was held on December 9,
2020 at Social Research Institute (SRI), Chiang Mai University, organized
by SRI and Chiang Mai Urban Creation and Solutions Center (UCSC),
funded by Konrad Adenauer Stiftung (Thailand).
The purposes of this project were threefold: 1. To understand
an overall picture of local government and decentralization problems
in the past decade, especially those of Provincial Administrative
Organizations (PAOs); 2. To learn and understand the results of the 7
papers written and presented by scholars from 4 universities; and
3. To discuss different approaches and viewpoints of over 100 participants
on local government, PAOs, and decentralization problems in this
country. Questionnaires were given to all participants and the answers
were collected at the end of the seminar.
A speech and 4 papers are chosen for publication of this book.
The speech on the financial and administrative aspects of Provincial
Administrative Organizations (PAOs) during 2010-2020 was delivered by
Dr. Veerasak Kruea-thep, local financial expert from Chulalongkorn
University, Bangkok. The 4 papers were written by Dr. Nuttakorn Vititanon
from Chiang Mai Rajabatra University; Lecturer Patawee Chotanan from
Ubol Rajthani University; Assoc. Prof. Dr. Alongkorn Akkrasaeng from Maha
Sarakham University; and Emeritus Prof. Dr. Tanet Charoenmuang from
Chiang Mai University.
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The book contents first indicate the government’s political
motive in hastily conducting the first PAO elections in 6 years so that
opposition parties would have difficulties preparing for finding candidates.
The date Dec. 20, furthermore, made impossible for voters far from home
to return to vote since the 4-day holiday was just a week earlier and
there was no voting by mail. Second, the strong control over PAO by
government’s regional administrative officers, particularly appointed
governor, has had major negative impacts on local government, namely
a weak role played by PAO and the overlapping authorities of PAO and
regional administrative work which confuse and discourage voters to go
to vote. Third, over the past 3 decades local people have been led to
pay little attention to the idea of directly elected governor while
downgrading the capacity of people-elected PAO Chairman. Thus, the
weak local government system and an irresponsible and inefficient
regional administrative system have caused a deadlock in identifying
an appropriate solution for Thailand’s primitive administrative and
political system. Whereas local democracy has been weakened for many
decades, national democracy has been time and again disrupted and
destroyed by 13 coups since 1947. Those two weaknesses have led to
an authoritarian regime several times since 2006, the year the most
popular and elected government was crushed by a military coup. In this
regard, as the local elections returned for the first time in 6 years, there
are both weaknesses and advantages that need to be understood.
Local people should therefore be optimistic in pushing forward both
local and national democracy this new year and in the 2020s.
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1 ทศวรรษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
มิติด้านการคลังและการบริหาร : พ.ศ. 2552-2563

ปาฐกถานํา

รศ.ดร. วีระศักดิ์ เครือเทพ

จากประสบการณการทํางานเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่นของไทย ปญหา
การกระจายอํานาจในประเทศไทย มีขอสมมติฐาน 2 ประการ คือ 1. การกระจาย
อํ า นาจของไทยอยู  ใ นช ว งขาลง และถู ก กํ า หนดชะตากรรมโดยฝ า ยรั ฐ มากกว า
ถูกขับเคลื่อนจากพลังอันเขมแข็งในการปกครองตนเองของประชาชน ทองถิ่นจึงมัก
เปนฝายถูกกระทําและจําตองเลนไปตามเกมของรัฐมากกวาทีจ่ ะมีอสิ ระในการกําหนด
เสนทางการเดินของตนเองอยางแทจริง 2. การพัฒนาประเทศไทยเกิดขึ้นอยางลาชา
เพราะนโยบายรัฐและการจัดการทุกเรื่องอยูบนฐานคิดของรัฐรวมศูนย ซึ่งคาดวา
เปนผลมาจากการสมคบคิดของฝายตางๆ ทีย่ ดึ กุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจการเมือง
ไดอยางเบ็ดเสร็จ ซึ่งหากเราสามารถกระจายอํานาจไดประสบสําเร็จ อาจสรางผล
เปนลูกโซ ตอการปลดล็อคการเปนรัฐรวมศูนยในเรื่องอื่นๆ ตามมา

ประเด็นขอเสนอพรอมขอสังเกตทีส่ ง อิทธิพลทางความคิดในการเลือกตัง้
20 ธันวาคม 2563

สถานการณและความกาวหนาเรื่องการปกครองทองถิ่นและการกระจาย
อํานาจของไทย โดยเฉพาะในชวงทศวรรษหลังระหวางป พ.ศ. 2552 – 2563
การกระจายอํ า นาจของไทยเผชิ ญ กั บ ป ญ หา ข อ จํ า กั ด มายาคติ และ
สิง่ ทาทายในเรือ่ งใดบาง โดยเฉพาะในชวงรัฐบาล คสช. ตัง้ แตป พ.ศ. 2557 ถึงปจจุบนั
ถาวิเคราะหเรื่องการบริหารจัดการและการเงินการคลังของทองถิ่นในชวงทศวรรษ
ที่ผานมา เรามองเห็นอะไร และมีอะไรบางที่จะตองปรับปรุงแกไข

2

A Decade of PAOs

1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553-2563)

การเลือกตั้ง อบจ. ในวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563 บงบอกความหวัง
ความผิดหวัง ความสิ้นหวัง หรือสะทอนถึงสัญญาณใดๆ ที่มีตอการกระจายอํานาจ
ของไทย
ประเด็นที่ 1 สถานการณ และความกาวหนาเรื่องการกระจายอํานาจ
ของไทย ตั้งแต 2553-2563 (งานวิจัยเรื่องการประเมินผลการกระจายอํานาจของไทย
ระยะ 15 ป โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ 2558)
ยุคการตอสูเคลื่อนไหว และการเรียกรอง พ.ศ. 2535 – 2538 หลังเหตุการณ
พฤษภาทมิฬสิ้นสุดลง การปฏิรูปการเมืองการปกครองไทยเริ่มขึ้นพรอมกับการ
เรียกรองใหมี “การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด” แตก็เจอแรงเสียดทานจากกระทรวง
มหาดไทยและกระทรวงต า งๆ สุ ด ท า ยฝ า ยการเมื อ งในยุ ค นั้ น เปลี่ ย นท า ที แ ละ
ผอนคลายกระแสสังคมโดยจัดใหมี “องคการบริหารสวนตําบล” อาจเรียกวาสงผลดี
เพียงสวนเดียว
ยุคทองของการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2540 – 2554 ผลจากรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีกลไกในการผลักดันการกระจายอํานาจ
มีการถายโอนภารกิจ ทรัพยากรและบุคลากรใหแกอปท. อยางกาวกระโดด พรอมกับ
การหนุนเสริมบทบาทของผูบริหารทองถิ่นโดยการจัดใหมีการเลือกตั้งทางตรง
ยุคถอยหลัง และการกลับมาของผูวา CEO และกลไกราชการสวนภูมิภาค
พ.ศ. 2546 -2557 รัฐบาลเสียงขางมากโดยพรรคไทยรักไทย ริเริม่ แนวคิด “รัฐบาลคิด
ผูวาฯ ทํา” ภายใตสโลแกนผูวาฯ CEO ทําใหเกิดความสับสนวาภูมิภาคและทองถิ่น
จะจับมือเดินไปอยางไร แตพลังของการตอสูและเรียกรองของทองถิ่น และถูกตอกยํ้า
ดวยรัฐธรรมนูญป 2550 หลังการรัฐประหารป 2549 จังหวัดมีตวั ตนและบทบาทสําคัญ
กลับขึ้นมาอีกครั้ง และมีงบประมาณจังหวัดของตนเอง เปรียบเสมือนศึกชิงพื้นที่
ระหวางจังหวัด (ภูมิภาค) และอบจ. (ทองถิ่น) แตวาอปท. ก็ไมเคยประสบความสําเร็จ
ในการเรียกรองใหมีการกระจายอํานาจมากนัก
และยุคสิ้นหวัง พ.ศ.2557 – ปจจุบัน ความสนใจเกี่ยวกับประเด็นการ
เลือกตั้งทองถิ่นของการเมืองระดับชาติลดนอยลง เห็นไดจาก การชะลอการเลือกตั้ง
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ผูบ ริหารทองถิน่ ถูกสัง่ ใหยตุ บิ ทบาท สงผลใหการเมืองระดับชาติกบั ทองถิน่ มีสว นทีแ่ ยก
ออกจากกัน แมจะมีความสัมพันธชดุ อืน่ ๆ ทีท่ บั ซอนกันอยู และการไมเห็นความสําคัญ
ของ อปท. ดวยวาทกรรม “การกระจายอํานาจกับการแบงแยกดินแดน” ยังคงถูก
หยิบยกขึน้ มากลาวถึงเกีย่ วกับการกระจายอํานาจในชวงป พ.ศ. 2557 เปนตนมา และ
กฎหมายที่สําคัญคือ ยุทธศาสตรชาติ ทองถิ่นไดกลายเปนสวนหนึ่งขององคกรของรัฐ
การดําเนินนโยบายของทองถิ่นจะเปนอิสระจากยุทธศาสตรหรือไมเปนสิ่งที่นาสนใจ
การสรางกลไกตางๆ ผานกฎหมายการบริหารจัดการที่ไมเอื้อตอการดําเนิน
งานของ อปท. และการสรางแบบแผนใหมในการปกครองโดยการ “มอบอํานาจ”
แทนที่ “การถายโอนภารกิจ” อาทิเชน การเปลี่ยนจากสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาล
ประจําตําบล แตไมมีการกําหนดโครงสรางในการบริหารงาน สิ่งเหลานี้สะทอน
ใหเห็นถึง ความสิ้นหวังของทองถิ่น
ประเด็นที่ 2 ปจจัยทาทายที่ยังคงมีอยู และนาจะยังอยูตอไปในการกระจาย
อํานาจของไทย คือมาตรการสกัดดาวรุง : ทองถิ่น 3 ถูก
ถูกบอนไซ : และมีแตจะเหี่ยวลงเรื่อยๆ หลักการพื้นฐานของการกระจาย
อํานาจในทางสากล คือ อปท. ตองมีอิสระในการตัดสินใจ มีทรัพยากรเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน งาน เงิน คน จะตองไปดวยกัน
งาน > เงิน > คน ทําให อปท. มีหนาที่รับผิดชอบ แตขาดแคลนบุคลากรและ
ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอในการทํางานใหลุลวง
งาน > อํานาจการตัดสินใจ ทําใหอปท. มีหนาที่รับผิดชอบจํานวนมาก
แตปราศจากอํานาจตัดสินใจที่จะจัดการปญหาตางๆ
แนวคิดนวัตกรรม > ความเปนอิสระในการทํางาน ทําใหอปท. คิด เรียนรู
และพัฒนาไดแตไมสามารถลงมือปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงได
ถูกใสราย : ตลอด 2 ทศวรรษ ขาวคราวเกี่ยวกับทองถิ่นมีทั้งสวนที่ดีและ
ไมดี มีสว นทีเ่ ปนจริงและไมเปนจริงปะปนอยูม าก หลายครัง้ ขาวทางลบก็ถกู โหมโจมตี
อยางหนัก สอดคลองกับความเชื่อหรือมายาคติในทางลบที่สังคมไทยมีตอ อปท.
อยูแลว เชน
อปท. ถูกกลาวหาวาเปน “เจาพอ นักเลงหัวไม หรือมาเฟยทองถิ่น”
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อปท. ถูกกลาวหาทุจริตคดโกง เพราะมีจํานวนหนวยงานคอนขางมาก
ในบรรดาหนวยงานราชการดวยกัน
อปท. ถูกกลาวหาวานิยมระบอบอุปถัมภ แตกลับไมมองวารัฐสวนกลางและ
ฝายการเมืองระดับชาติก็มีปญหารุนแรง และหลายครั้งเปนการตอทอตรง
อปท. ถูกใสรายวาใชเงินไมเปน มีเงินสะสมคางทอมาก
อปท. ทําใหเกิดความขัดแยงในพื้นที่ โดยไมมองกลับกันวา อปท. ไมเคยเปน
สาเหตุที่ทําใหความขัดแยงทางการเมืองในระดับชาติ
อปท. ถูกมองวาเปนสาเหตุทที่ าํ ใหเกิดความแตกตางเหลือ่ มลํา้ แตไมมองกลับ
วาความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยมักเกิดจากอํานาจรัฐรวมศูนยและนโยบายเศรษฐกิจ
การคลังตางๆ
ถูกวางยา : ในชวงสถานการณโควิด การประชุมเพื่อหาแนวทางในการ
ไขปญหาผาน กกต. มติที่ประชุมทองถิ่นไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน เมื่อเกิดปญหา
ทองถิ่นไดแบกรับความผิดทั้งหมด หรือ ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ อาทิเชน การบริหารจัดการนํ้าของ อปท. จํานวน 27 ลาน แตเงินเขา
จังหวัด ทองถิ่นไมมีงบประมาณในการดําเนินงาน
ทองถิ่นตกเปนเหยื่อความฉอฉลของกลไกอยูหลายครั้ง รัฐลงมาเปนผูเลน
ในการดําเนินภารกิจตางๆ เองมากขึ้น และปรากฏในหลายนโยบาย เชน รัฐอยากจะ
สงเสริมการทองเที่ยวก็มาสั่งให อปท. ดูแลจัดการทองเที่ยวนวัตวิถี รัฐลงมาสราง
โครงการตางๆ มากมายภายใตงบจังหวัด/กลุมจังหวัด/ยุทธศาสตรชาต/การจัดการ
ภัยพิบัติ ฯลฯ แตในความเปนจริงกลไกภาครัฐมักสนใจเพียงการกอสราง แตไมสนใจ
การดูแล หรือใชประโยชนใหคุมคาในระยะยาว “รัฐเปนผูสรางและสงตอให อปท.
ดูแล” โครงการตาง ๆ ที่นาจะรูวาไมคุมทุนไมคุมคาตั้งแตแรก ทั้งหมดนี้สรางภาระ
ทางการเงินการคลังและความเสี่ยงตอ อปท.ตามมา

1 ทศวรรษองคการบริหารสวนจังหวัด
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ประเด็นที่ 3 สภาวะลับ–ลวง–พรางกับการเงินการคลังทองถิ่น
ทองถิ่นถูกทําใหเขาใจวามีงบประมาณจํานวนมาก หากเมื่อพิจารณางบ
ประมาณกับภารกิจทีต่ อ งดําเนินงาน พบวา งบประมาณทองถิน่ มีประมาณ 6 แสนลาน
(เปนงบประมาณรายไดเพียง 1 ใน 4 ของรัฐบาล) แตตองดําเนินงานประมาณ
ปละหลายแสนลาน สวนตางรายไดของ อปท. ตอปเหลือไมเกินแสนลาน สวนภูมิภาค
ยุคแรกๆ มีงบประมาณไมมากนักตองพึง่ พางบประมาณจากทองถิน่ ตอมา สวนภูมภิ าค
มีเงินงบประมาณมากกวาทองถิน่ หากแตธรรมเนียมการขอเงินสนับสนุนมายังทองถิน่
ยังคงปรากฏ ในขณะที่ทองถิ่นไมสามารถจัดทํางบประมาณของตนเองไดอยางอิสระ
จําเปนตองไดรับการพิจารณาจากสวนภูมิภาค ระบบนี้คือผลประโยชนทับซอน
มีสวนไดเสียกับงบประมาณของทองถิ่น ระเบียบงบประมาณแผนดินลาสุดยังคงมี
การดําเนินงาน “เงินอุดหนุน” ในลักษณะดังกลาว นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงลวงเงิน
ทองถิ่นไปใชผานการดําเนินนโยบาย อาทิเชน การลดภาษีที่ดิน เปนการลดภาษี
ที่เปนรายไดของทองถิ่นไมใชของรัฐบาล การกําหนดนโยบายไมมีการปรึกษาทองถิ่น
รัฐบาลเปนผูดําเนินงาน นั่นคือ นโยบายของรัฐเอาเปรียบทองถิ่นในนโยบายการเงิน
และการคลัง

43,745.41

1. รายไดที่จัดเก็บเอง

48,326.55

ป 2556
52,489.71

ป 2557
56,700.93

ป 2558
58,115.73

ป 2559
62,033.98

ป 2560
63,623.12

ป 2561
66,689.45

ป 2562

n.a.

7.20

7. อัตราการขยายตัว
ของรายไดทองถิ่น (%)

8. อัตราขยายตัวของ
GDP (%)
2.70

11.23

24.77

1.00

0.07

25.91

3.00

10.37

26.74

หมายเหตุ : ตัวเลขรายไดจริงของ อปท. จากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

23.47

6. สัดสวนรายไดทองถิ่น

3.30

-1.26

24.38

4.00

3.30

25.60

4.20

5.55

25.09

เฉลี่ย

2.40 3.48

5.48 4.96

26.17

5. รายไดสทุ ธิของรัฐบาล 2,050,741.40 2,161,791.67 2,067,869.55 2,211,133.02 2,394,621.72 2,335,662.86 2,536,945.00 2,566,116.00

30,585.14

481,304.24 535,368.86 535,745.81 591,309.20 583,865.71 603,111.84 636,573.20 671,426.76

21,419.97

4. รวมรายไดทองถิ่น

22,518.90

125,959.82 114,660.35 110,132.02 102,642.86

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

64,162.02

89,188.25 106,472.75 124,105.98 157,145.13 182,583.63 216,225.55 223,867.55 245,218.68

- เงินอุดหนุนทั่วไป

3. รายไดจากเงินอุดหนุน 215,148.07 221,133.10 224,238.00 259,787.99 246,745.65 238,744.45 245,287.52 275,803.82

2. รายไดจากภาษีจดั สรร 222,410.76 265,909.21 259,018.10 274,820.28 279,004.33 302,333.41 327,662.56 328,933.50

ป 2555

รายได
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ประเด็นที่ 4 การเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563 กับนัยยะที่มีตอการ
กระจายอํานาจของไทย
การเลือกตั้ง อบจ. ที่กําลังจะเกิดขึ้นวันที่ 20 ธันวาคม 2563 มีนัยยะสําคัญ
ตอการกระจายอํานาจของไทย ที่เห็นไดชัด คือ การกําหนดวันเลือกตั้ง 20 ธันวาคม
แทนกําหนดวันหยุดยาวตั้งแต 10-13 ธันวาคม ซึ่งเปนวันหยุดยาวถึง 4 วัน ยอมมี
ผลกระทบกับคนที่อาศัยอยูในพื้นที่อื่นๆ จะเดินทางกลับมาเลือกตั้ง และการที่คนใน
พื้นที่สวนใหญเลือกกลุมการเมืองทองถิ่นกลายเปนหมากทางการเมืองของการเมือง
ระดับชาติ เห็นไดชัดกรณีจังหวัดเชียงใหมมีความตื่นตัวทางการเมืองคอนขางมาก
เปนการตอสูของขั้วทางการเมืองมากกวาการตอสูดวยนโยบาย เพราะจากขอสังเกต
ไมมีการชูประเด็นการบริหารงานของ อปท. หรือนโยบายที่มีความเปลี่ยนแปลง
อาทิเชน การวางแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ชวงสถานการณโควิดทําใหเห็นวา
เชียงใหมมีการพัฒนาที่พึ่งพาการทองเที่ยวมาก ควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
พัฒนาพื้นที่ และที่สําคัญ การสนับสนุนประเด็นจังหวัดจัดการตนเองไมปรากฏใน
นโยบายของกลุมหรือพรรคการเมืองใดๆ และทายที่สุดประชาชนไมมีความตื่นตัว
ทางการเมืองมากนัก การเลือกตั้งทองถิ่นในครั้งนี้ไมคอยคึกคัก หลังจากการเลือกตั้ง
ประเด็นทองถิน่ จะถูกกลืนหายไป สงผลใหการกระจายอํานาจไมสามารถกลับมามีพลัง
เขมแข็งได
- สนามเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม

ที่มา : ผูจัดการออนไลน (https://mgronline.com
/local/detail/9630000122420)

ที่มา : ผูจัดการออนไลน (https://www.naewna.com/
politic/443088
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บทสรุป

การกระจายอํานาจที่ผานมาในรอบหนึ่งทศวรรษ ยังไมมีความคืบหนา
เทาที่ควร และอาจสงผลใหการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธันวาคม นี้ ไมสงเสริมและ
ผลักดันใหทองถิ่นเขมแข็งได แตถึงแมวาเราจะสิ้นหวังกับระบอบที่เปนอยูในปจจุบัน
แตจะตองไมสิ้นหวังกับ “อปท.” เราจึงตองผลักดันตอไป นักวิชาการตองผลิตผลงาน
ที่เปนองคความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเมืองระดับทองถิ่นและการกระจาย
อํานาจอยางตอเนื่อง เพื่อหนุนเสริมให อปท. สามารถเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยาง
เต็มที่ ภาคประชาชนก็จะตองตื่นตัวทางการเมือง มีสวนรวมทําหนาที่ของพลเมือง
และรวมผลักดันตรวจสอบการทํางานของ อปท. อยางเต็มที่

65 ป อบจ. การเดินทางของประชาธิปไตย
ทองถิ่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2498-2563
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65 ปี อบจ.

การเดินทางของประชาธิปไตยท้องถิน
่ ระดับจังหวัด
พ.ศ. 2498-2563
กับผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ดร. ณัฐกร วิทิตานนท 1

กอนการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563
ยุบ อบจ.!

ภายหลังการเขามาของ คสช. ประเด็นการยกเลิกองคการบริหารสวนจังหวัด
หรือ “อบจ.” ถูกหยิบยกขึน้ มาพูดถึงอีก เพราะมองวาสิน้ เปลืองงบประมาณ พืน้ ทีด่ แู ล
ของ อบจ. ซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) อื่นที่มีอยูแลว ไมวาจะเปน
เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
ถายังจํากันได ชวงแรกที่ คสช. เขามา สิ่งที่ คสช. ไดทํากับทองถิ่นตางๆ
เปนความพยายามทีจ่ ะรือ้ ฟน ระบอบอํามาตยาธิปไตย (bureaucratic polity) ในระดับ
ทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ยอนยุคไมใชแคชวงกอนใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 แตตองการ
ทําเหมือนกับที่จอมพลสฤษดิ์-จอมพลถนอมเคยทําสําเร็จมากอน นั่นคือ ปฏิเสธ
การเลือกตัง้ แลวนําระบบ ‘แตงตัง้ ’ ขาราชการ (ซึง่ เรียกใหดดู ขี นึ้ ดวยคําวาการสรรหา)
มาใชแทน ในกรณีที่ อปท. แหงนัน้ ครบวาระ ซึง่ ก็ไมมขี อ ยกเวนสําหรับ อบจ. ประกอบ
กับมีคําใหสัมภาษณของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขณะนั้นพูดตําหนิพฤติกรรมของ
นายก อบจ. โดยรวมหาวาใชจายเงินฟุมเฟอย เปนที่มาของการตอบโตของคน อบจ.
ทั่วประเทศดวยการนัดแตงชุดดําประทวง
1

อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ตอมา พลเอกประยุทธถึงขั้นตองออกมาปฏิเสธในรายการคืนความสุขใหคน
ในชาติวาอยาหลงเชื่อขาวลือ ยืนยันวารัฐบาลไมเคยคิดที่จะยุบ อบจ. (รวมถึง อบต.)
แตอยางใด ในทีส่ ดุ ในฐานะหัวหนา คสช. พลเอกประยุทธกอ็ อกคําสัง่ โดยอาศัยอํานาจ
พิเศษตามมาตรา 44 เปนครัง้ แรก ดวยการใหนกั การเมืองทองถิน่ ทีพ่ น จากตําแหนงไป
แลวดวยอิทธิฤทธิข์ องประกาศ คสช. กลับคืนสูต าํ แหนงเดิมทัง้ หมด ซึง่ จนถึง ณ ตอนนัน้
ยังไมมี อบจ. แหงใดทีไ่ ดนาํ ระบบสรรหามาใช เนือ่ งจาก อบจ. สวนใหญเพิง่ จัดเลือกตัง้
ไปเมื่อป พ.ศ. 2555 กําหนดครบวาระจริงคือ ป พ.ศ. 2559 คสช. จึงทําไดเพียงเพื่อ
ชะลอการเลือกตั้งออกไป โดยใหผูที่มาจากการเลือกตั้งอยูในตําแหนงตอไปไดเรื่อยๆ
ยกเวนเพียง อปท. รูปแบบพิเศษคือ กรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยาที่ไมยอมปลอย
กับบางกรณี เชน รมว. วาการกระทรวงมหาดไทย สัง่ ยุบสภาทองถิน่ ถาเปนเชนนีก้ ใ็ หนาํ
ระบบ ‘สรรหา’ มาใช ยอมทําใหสภาทองถิน่ แหงนัน้ กลายสภาพเปนสภาขาราชการแทน
ขางตนนี้จึงพอจะสะทอนใหเห็นวา คสช.ตองพึ่งพาทองถิ่นแคไหน ทั้งเพื่อใช
เปนฐานคํ้ายันอํานาจในระยะเปลี่ยนผาน และเพื่อจะสืบทอดอํานาจตอหลังจากนั้น
สรุปไดวา 5 ปเศษภายใตระบอบ คสช. ไมมีความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ใหญใดเกิดขึน้ กับ อบจ. อบจ. ยังคงอยูด งั เดิม แตกอ็ ยูใ นแบบทีด่ เู ฉือ่ ยชา เพราะปราศจาก
บรรยากาศของการแขงขันมานาน ประเทศไมมีการเลือกตั้ง อบจ. มากกวา 7 ปแลว
เปนอยางนอย เพราะการเลือกตั้งนายก อบจ. ครั้งสุดทายนั้นมีขึ้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันอาทิตยที่ 11 พฤษภาคม 2557 หรือเพียงแค 10 กวาวันกอนเกิดรัฐประหาร

กวาจะมี อบจ.

รากเหงาความเปนมาของ อบจ. ตองยอนกลับไปตั้งแตหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งคณะราษฎรริเริ่มจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
ในรูป “เทศบาล” ขึ้น โดยในกฎหมายเทศบาลไดมีระบุถึง “สภาจังหวัด” ซอนไวอยู
ดวย (หมวด 3 มาตรา 54-57) หวังใหสมาชิกสภาจังหวัดเปนตัวแทนของประชาชน
มีอาํ นาจหนาทีใ่ หคาํ ปรึกษาหารือและใหคาํ แนะนําในกิจการตางๆ ของทางสวนภูมภิ าค
คือ จังหวัด และเทศบาลที่เปนสวนทองถิ่น รวมไปถึงการตั้งกระทูถามกรมการจังหวัด
(สมัยนั้นยังไมมีตําแหนงผูวาราชการจังหวัด) ในที่ประชุมสภาได คําที่หลายคนใชเรียก
สมาชิกสภา อบจ.อยางติดปากวา ‘ส.จ.’ มีที่มาเชนนี้เอง

65 ป อบจ. การเดินทางของประชาธิปไตย
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กระทั่งป พ.ศ. 2481 สภาจังหวัดจึงถูกจับแยกจากกฎหมายเทศบาล ผลของ
การออก พ.ร.บ. สภาจังหวัด พ.ศ. 2481 ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของจังหวัด ถึงกระนั้น
ก็ยังไมถือเปนองคกรปกครองทองถิ่น แตเทากับเปดพื้นที่ทางการเมืองใหกวางขึ้น
นักการเมืองอาวุโสหลายคนทีเ่ คยมีบทบาทในการเมืองระดับประเทศ เชน ณรงค วงศวรรณ
(แพร) ชัย ชิดชอบ (บุรีรัมย) ก็เริ่มจากการเปน ส.จ. ตําแหนง ส.จ. ถูกใชเปนบันได
เพื่อกาวสูการเปน ส.ส. แมกระทั่งยุคนี้ ศรีนวล บุญลือ ก็เคยเปน ส.อบจ. (เชียงใหม)
มากอน
จวบจนสมัยของจอมพล ป. พิบลู สงคราม อบจ. จึงถือกําเนิดขึน้ ภายใต พ.ร.บ.
ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 หลังจอมพล ป. ไปเห็นมาจากการ
เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปแลวพบวาหนวยงานทองถิ่นของไทยที่มียังมี
นอยเกินไป และจํากัดอยูแ ตเพียงเขตชุมชนเมือง ดวยความตัง้ ใจใหทกุ พืน้ ทีข่ องประเทศ
มีหนวยงานปกครองทองถิ่นที่มีสถานะเปนนิติบุคคลคอยดูแลชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนในเรื่องพื้นฐานตางๆ อุดชองวางของเขตพื้นที่ที่ไมเคยมีสวนทองถิ่นใดเลย
โดยมอบหมายให อบจ. รับผิดชอบพื้นที่ชนบท ซึ่งอยู ‘นอก’ เทศบาล (เขตเมือง)
และสุขาภิบาล (เขตกึง่ เมือง) ทีเ่ พิง่ รือ้ ฟน เอากลับมาเมือ่ ไมกปี่ ก อ นหนา (ป พ.ศ. 2495)
แรกเริม่ จึงมี อบจ. ทัง้ สิน้ 70 แหงเทากับจํานวนจังหวัดเวลานัน้ รวมทัง้ จังหวัดพระนคร
กับจังหวัดธนบุรีที่ยังไมถูกรวมเขากันเปนกรุงเทพมหานคร
อีกดานหนึ่งกอใหเกิดความสับสนคือ อบจ. ที่เปนสวนทองถิ่นมีเขตทาบทับ
กับจังหวัดทีเ่ ปนสวนภูมภิ าค ประกอบกับกฎหมายดังกลาวใหผวู า ราชการจังหวัดทีเ่ ปน
ขาราชการสวนภูมิภาคเปนหัวหนาฝายบริหารโดยตําแหนง (ไมไดเรียกนายก อบจ.
เหมือนทุกวันนี้) และใหมีสภาจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เปนการ
ปกครองทองถิ่นโดยรัฐ (local state-government) มิใชการปกครองตนเอง
(local self-government) บทบาท อบจ. เอง ตลอดจนงบประมาณก็มีอยางจํากัด
สาเหตุทไี่ มยดึ เอาโครงสรางของเทศบาลทีเ่ ปนประชาธิปไตยสูงมาใช เนือ่ งจาก
ในสายตาจอมพล ป. เห็นวาเทศบาลลมเหลว สมาชิกสภาที่ไดรับเลือกสวนใหญมีแต
พวกที่เขามาหาผลประโยชนจากตําแหนง ประกอบกับภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
สภาพทางการเงินของเทศบาลตกตํ่า หลายแหงไมสามารถเลี้ยงตัวเองได กลายเปน
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ภาระหนักของรัฐบาล การใหฝายราชการเขาควบคุมทองถิ่นแบบที่เคยทํามาตั้งแต
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ยอมเปนการดีกวา2

อบจ. บนรอยตอของรัฐธรรมนูญใหม

เหตุการณพฤษภาทมิฬไดนาํ ไปสูค วามเปลีย่ นแปลงหลายสิง่ อยางกับทองถิน่
นโยบายของหลายพรรคการเมืองเสนอใหเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ทวาดวยความ
เปนรัฐบาลผสมทําใหรัฐบาลที่มีแกนนําคือพรรคประชาธิปตยยังไมแข็งพอที่จะฝาแรง
ตานของกระทรวงมหาดไทย “อบต.” กลายเปนทางลงที่ประนีประนอมที่สุดของ
ขอเสนอกระจายอํานาจในยามนั้น
เมื่อทยอยยกฐานะสภาตําบล ตั้งเปน อบต.เพิ่มเทาไหร ก็เทากับกินบริเวณ
รับผิดชอบของ อบจ. ใหเหลือนอยลงเทานั้น จนแทบไมเหลือพื้นที่ใหดูแล พรอมกับ
ฐานรายไดที่หดแคบลงเรื่อยๆ เกิดเปนกระแสกดดันใหรัฐบาลตองตัดสินใจ ชวงเวลา
คาบเกี่ยวกับกระแสปฏิรูปการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญ 40 ใหยึดเปนหลัก รัฐบาลขณะนั้น
นําโดยพรรคความหวังใหมเลือกเก็บ อบจ. ไว โดยตรา พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด
พ.ศ. 2540 3 ยกใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขตอํานาจครอบคลุม ‘เต็ม’
พื้นที่จังหวัด เนนทําภารกิจใหญๆ กินพื้นที่กวาง และแมพื้นที่ ‘ทับซอน’ กับเทศบาล
และ อบต. แตอาํ นาจยังไมซอ นทับเสียทีเดียว ตําแหนงผูบ ริหารสูงสุดของ อบจ. เปลีย่ น
มาเปน นายก อบจ. มีที่มาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.)
คนหนึ่งที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา หาใชผูวาฯ อีกตอไป
อบจ. กอนและหลังป 40 จึงแตกตางกันสิ้นเชิง พูดไดวาเปนครั้งแรกที่
ประเทศไทยใชโครงสรางทองถิ่นตามแนวคิดแบบสองชั้น (two tier system) ซึ่งมี
หนวยการปกครองทองถิ่นระดับบนคือ อบจ. สวนระดับลางก็คือ เทศบาล กับ อบต.
สุวัสดี โภชนพันธุ, สารานุกรมการปกครองทองถิ่นไทย เรื่อง ประวัติการปกครองทองถิ่นไทย, (กรุงเทพฯ: สถาบัน
พระปกเกลา, 2547), หนา 24-25.
3
ถึงแมกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหมประกาศใช
แตกระบวนการทั้งหมดไดดําเนินการกอนรัฐธรรมนูญจะมีผลใชบังคับในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540
2
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(ดูรูปประกอบ) และมีความเปนประชาธิปไตยยิ่งขึ้น จากที่เคยเปนแบบชั้นเดียว
(single tier system) และอาศัยผูบริหารจากการแตงตั้งมาโดยตลอด
องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล

สุขาภิบาล

องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล

องคการบริหารสวนตำบล

พ.ร.บ.กระจายอํานาจ อีกจุดเปลี่ยนของ อบจ.

กอนป 2540
หลังป 2540

ปฏิเสธมิไดเลยวาในบรรดาองคกรปกครองทองถิ่นทุกรูปแบบนั้น อบจ.
มีอาํ นาจตอรองสูง ในนามของสหพันธสมาชิกสภาจังหวัดแหงประเทศไทย (หรือสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทยในปจจุบัน) ปญหาที่สงผลให อบจ.
ยามนัน้ ทํางานลําบากคือ ไมมอี าํ นาจของตัวเองชัดเจนนัก กฎหมายใหทาํ เพียงประสาน
สนับสนุน ใหความรวมมือ แบงสรรเงินใหราชการสวนทองถิ่นอื่น เปนตน ขณะที่
ฐานรายไดก็มาจากแหลงเดียวกัน
เนื้อหาใน พ.ร.บ.กระจายอํานาจ (ชื่อเต็ม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542) ที่ออกมาหลังจาก
นั้น จึงเขียนขยายอํานาจของ อบจ.อยางเต็มที่ รวมแลวมากถึง 29 เรื่อง (มาตรา 17)
จากเดิมตามกฎหมายจัดตัง้ ใหมอี าํ นาจเพียง 9 เรือ่ ง (มาตรา 45) และกําหนดฐานภาษี
ระหวาง อบจ.กับ อปท.อื่นๆ ใหแบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน คาดหวังให อบจ.
เปนทองถิ่นขนาดใหญรับผิดชอบดําเนินการในกิจการบริการสาธารณะที่เกินขีด
ความสามารถที่ อปท. ขนาดเล็กจะทําได เชน สถานีกําจัดขยะ ถนนสายหลักที่
เชือ่ มตอหลายพืน้ ที่ ฯลฯ งบประมาณกอนใหญจงึ เขยือ้ นลงสู อบจ. แตในขณะเดียวกัน
ก็ไดทําใหภารกิจของ อบจ. ไป ‘ซอนทับ’ กับภารกิจของ อปท. ขนาดเล็ก (เทศบาล
อบต. และเมืองพัทยา) สรางปญหาติดตามมา ทัง้ จากการ ‘เกีย่ ง’ หรือ ‘แยง’ กันทํางาน
นั่นเอง
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สภาผูรับเหมา เจาพอนายก และการลอบสังหาร

ขอโจมตี อบจ. หลายเรือ่ ง เปนตนวานักการเมืองทองถิน่ ในสภาระดับจังหวัด
จํานวนไมนอ ยผันตัวเองมาจากนักธุรกิจรับเหมากอสราง พรอมๆ กับงบประมาณพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ของ อบจ. ที่คอยๆ เพิ่มขึ้น เชน ถนน สะพาน อางเก็บนํ้า
สถานที่ราชการ ตําแหนงในทางการเมืองทองถิ่นจึงเริ่มเปนที่เยายวน 4 หลายจังหวัด
คงปฏิเสธไมไดวาก็มีสวนที่จริงอยู คนในพื้นที่ตางๆ ยอมรูดี
คลายกับเหตุผลที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดเสมอในหมูผูคัดคานการกระจายอํานาจ
วาการเลือกตั้งจะทําใหไดเจาพอ มาเฟยมาเปนผูบริหารทองถิ่น เพราะประชาชน
ยังไมพรอม แนละ ความเชื่อดังกลาวมักถูกตอกยํ้าดวยขาวการลอบยิงนักการเมือง
ทองถิ่นอันเนื่องมาจากความขัดแยงเรื่องผลประโยชนที่พบเห็นไดตามหนาหนึ่ง
ของหนังสือพิมพหัวสีเปนประจํา
จากขอมูลพบวาเคยมีผูที่เปนนายก อบจ. ถูกยิงเสียชีวิตขณะอยูในตําแหนง
รวมทั้งสิ้น 8 คน กระจายออกไปในแตละหวงเวลา และพบไดเกือบครบทุกภาค
ของประเทศ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อนายก อบจ.
นายประเสริฐ วิบูลยรัตน
นายอํานวย แชมชอย
นายพิเชษฐ ฉัตรรัตนศักดิ์
นายอนันต บุญรักษ
นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย
นายอํานาจ ศิริชยั
นายสุบรรณ จิระพันธุวาณิช
นายอุดร ไกรวัตนุสสรณ

อบจ.
นครสวรรค
กาญจนบุรี
เพชรบูรณ
พังงา
แพร
นครสวรรค
ลพบุรี
สมุทรสาคร

วันที่ถูกยิง
29 ม.ค. 43
17 ก.พ. 43
12 ส.ค. 46
23 ธ.ค. 47
22 ต.ค. 50
11 ก.ค. 53
16 มิ.ย. 54
25 ธ.ค. 54

แคเธอรีน เอ. เบาววี (เขียน), พงษเลิศ พงษวนานต (แปล), “การซื้อเสียงและความเดือดดาลของหมูบานในการ
เลือกตั้งที่ภาคเหนือของไทย: การปฏิรูปกฎหมายในบริบททางประวัติศาสตร” ใน ประจักษ กองกีรติ (บรรณาธิการ),
การเมืองวาดวยการเลือกตัง้ : วาทกรรม อํานาจ และพลวัตชนบทไทย, (กรุงเทพฯ: ฟาเดียวกัน, 2555), หนา 156-157.
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จากขอมูลที่มีชวงป 2543-2552 บงชี้วาการเมืองทองถิ่นระดับจังหวัด
มีความสุมเสี่ยงตอความรุนแรง โดยมากมักเกิดชวงปที่มีการเลือกตั้ง แตในแงเหตุผล
เบือ้ งลึกเบือ้ งหลังแลวสลับซับซอนเกินกวาพืน้ ทีข่ า วจะสาธยายไดหมดจด ซึง่ ในบางคดี
ก็อาจไมเกีย่ วพันกับเรือ่ งผลประโยชนเลยดวยซํา้ แตอยางไรก็ตาม ขอเสนอของผูเ ขียน
คือ ฝายที่สังคมตั้งขอสงสัยวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับความตายของนายก อบจ.
ในจังหวัดตางๆ มักถูกปฏิเสธดวยเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งตอไปเสมอ
แนนอน การกระจายอํานาจไมสามารถหยุดยั้งความรุนแรงได แตกระบวนการ
ประชาธิปไตยนี่แหละที่จะชวย ‘ปดทาง’ มิใหคนที่อยูขางหลังการสั่งการใหใชความ
รุนแรงไดมีโอกาสขึ้นมามีอํานาจอีก 5 กรณีลาสุดที่สมุทรสาครก็ยังคงยืนยันเชนนั้น

นายกฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง ‘โดยตรง’

ป 2546 จุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นกับ อบจ. อีกครั้ง เมื่อมีการแกไขกฎหมาย
กําหนดใหนายก อบจ. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ไลหลังเทศบาล
ที่นํารองใชระบบการเลือกตั้งแบบนี้ไปบางแลว เจตนาใหผูบริหารทองถิ่นมีภาวะผูนํา
และรับผิดชอบตอประชาชนยิ่งขึ้น พรอมทั้งแกปญหาเกมการเมืองในสภา
โครงสรางภายในของ อบจ. นับแตนั้นมาจึงประกอบฝายสภา อบจ. กับ
นายก อบจ. อั น มี ที่ ม าแยกจากกั น เป น รู ป แบบมาตรฐานเดี ย วที่ ใ ช กั บ ท อ งถิ่ น
ทุกประเภทเหมือนกัน (ไมวา อบต. เทศบาล เมืองพัทยา หรือ กทม.) คือ รูปแบบ
นายก-สภา (Mayor-council Form) ในนานาประเทศ ทัง้ สองฝายมีวาระดํารงตําแหนง
คราวละ 4 ปเทากัน แตไมจําเปนวาจะตองมีการเลือกตั้งพรอมกันเสมอไป เชนที่มีให
เห็นบอยๆ วานายกฯ ชิงลาออกกอนพนตําแหนงแคไมกี่เดือน เพื่อปองกันความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากการถูกรองเรียน หลีกเลี่ยงขอหามของกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น
อันหยุมหยิม และเพื่อชวงชิงความไดเปรียบเหนือคูแขง ทําใหประชาชนตองออกไป
ใชสทิ ธิเลือกตัง้ อบจ. ถึง 2 รอบในเวลาไลเลีย่ กัน เพราะเหตุนี้ การเลือกตัง้ นายก อบจ.
ดู ณัฐกร วิทิตานนท, “การลอบสังหารในการเมืองทองถิ่นไทย: ทศวรรษแหงการการกระจายอํานาจ (พ.ศ. 25432552),” Kyoto Review of Southeast Asia, Issue 21 (March, 2017), จาก https://kyotoreview.org/thai/
assassination-thai-local-politics-th/
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โดยตรงพรอมเพรียงกัน 74 จังหวัดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 จึงเปนครั้งแรก
และครั้งเดียวที่มีการบันทึกสถิติเอาไวอยางเปนระบบที่สุด 7
การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้เปนไปอยางคึกคัก แมไมเทาการเลือกตั้ง ส.ส.
เพราะเปนการเลือกตั้งพรอมกันทั้งประเทศ และไดเลือกทั้งสมาชิกสภา อบจ. กับ
นายก อบจ. ในคราวเดียว โดยที่อดีตนายก อบจ. สวนใหญ (56 จังหวัด) ตัดสินใจ
ลงเลือกตัง้ ครัง้ นี้ ยิง่ ไปกวานัน้ เราไดเห็นนักการเมืองระดับชาติไมนอ ยหันเหความสนใจ
มาลงสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก อบจ. บางถึงกับลาออกจาก ส.ส. เชน อัญชลี วานิช
เทพบุตร (อบจ. ภูเก็ต) บางคือ ส.ส. เกา เชน รัตนา จงสุทธนามณี (อบจ. เชียงราย)
บางเคยเปนถึงอดีตรัฐมนตรี เชน ธวัชวงศ ณ เชียงใหม (อบจ. เชียงใหม) รวมแลว
กลุมนี้มี 26 คน ยังไมพูดถึงคนในครอบครัวหรือเครือญาตินักการเมืองระดับชาติที่ก็มี
อีก 10 กวาคนดวย
ลักษณะของการแขงขันพบทั้งประเภทที่มีการแขงขันอยางชัดเจนระหวาง
“คนละพรรคการเมือง” กับ “พรรคการเมืองเดียวกัน” กลวิธีการหาเสียงของผูสมัคร
มีแนวโนมที่จะผูกตัวเองเขากับพรรคการเมือง โดยเฉพาะกับพรรคไทยรักไทยที่เปน
รัฐบาลเสียงขางมากอยูขณะนั้น (ผูสมัครนายก อบจ. มากถึง 84 คนประกาศตัวเองวา
เปนผูส มัครในนามพรรคไทยรักไทย เฉพาะทีเ่ ชียงใหม บานเกิด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
จังหวัดเดียวมีถึง 3 รายที่แสดงตนวาสังกัดไทยรักไทย) ซึ่งกอนการเลือกตั้งครั้งนี้ไมมี
ใหเห็นชัดเจนเทานี้ มีเพียงกรุงเทพฯ และบางจังหวัดภาคใตทพี่ อจะมีลกั ษณะดังกลาว
บางเทานั้น
ปายหาเสียงที่มีภาพผูสมัครเคียงคูคุณชวนทางภาคใต หรือคุณทักษิณทาง
ภาคเหนือ พรอมกับโลโกพรรคที่ติดอยู เปนเรื่องปกติมากสําหรับการเลือกตั้งทองถิ่น
ในยุคนั้น
อันทีจ่ ริง อบจ.บุรรี มั ย นับเปน อบจ.แหงแรกของประเทศทีจ่ ดั ใหมกี ารเลือกตัง้ นายก อบจ.โดยตรง เมือ่ 14 ธันวาคม
2546 เนื่องจากครบวาระกอนตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 ขณะที่ อบจ.อื่นทั่วประเทศ 74 แหงหมดวาระพรอม
กันในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2547
7
สถิตติ วั เลข และขอมูลตางๆ ในหัวขอนีโ้ ดยสวนใหญ สรุปจาก ธีรพรรณ ใจมัน่ และภาสกร อินแหลง, ฐานขอมูลการ
เลือกตัง้ นายก อบจ., (นนทบุร:ี วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิน่ สถาบันพระปกเกลา, 2547).
6
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คาคะแนนเฉลี่ยของผูออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ. ทั่วประเทศอยูที่
62.4% หากนําไปเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. ตองถือวาเปอรเซ็นตยังหางกันมาก
หากจะสรุปวาความตืน่ ตัวของคนทัว่ ไปตอการเมืองทองถิน่ ในสวนของ อบจ. คอนขาง
นอยก็คงไมผิดนัก แตใชอธิบายไมไดกับการเมืองทองถิ่นประเภทอื่น (อบต., เทศบาล)
ที่สถิติของคนออกไปใชสิทธิแตะรอยละ 80-90 ถือวาปกติมาก
นายก อบจ. สวนใหญที่ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อิงพรรคไทยรักไทยมากถึง 47
จังหวัด (ทางภาคเหนือกับภาคอีสานเปนสวนใหญ) รองลงมาคือ พรรคประชาธิปตย
13 จังหวัด โดยมีผูสมัครอิสระสามารถชนะเลือกตั้งไดเพียง 7 จังหวัด จุดนี้เองที่ทําให
พอมองเห็นเคาลางของสงครามตัวแทน (proxy war) ระหวางพรรคการเมืองทีแ่ จมชัด
ขึ้นหลังรัฐประหาร 19 กันยา’49 เรื่อยมา
ความไดเปรียบของนายก อบจ. ที่ยึดโยงกับพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรค
ที่ไดเปนรัฐบาล หมายถึงศักยภาพในอันที่จะดึงเอางบประมาณและโครงการพัฒนา
ตางๆ จากสวนกลางมาลงในจังหวัดตนเอง แลกกับการเปนฐานคะแนนเสียงขนาดใหญ
ใหพรรคนั้นในการเลือกตั้ง แตถาเปนฝายคาน เรื่องของการ ‘วิ่งงบ’ ก็อาจเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม แตสายสัมพันธเชนนี้ก็ไมไดมีรากฐานที่มั่นคงนัก โดยเฉพาะใน
ระยะหลัง เมื่อการเมืองระดับชาติเต็มไปดวยภาวะอันไมแนนอนสืบเนื่องจากการ
รัฐประหารบอยครัง้ การผูกตัวเองเขากับบางพรรคในมุมกลับจึงอันตราย นักการเมือง
ทองถิ่นหลายคนเริ่มไมแสดงทาทีสนับสนุนพรรคการเมืองใดออกนอกหนา 8 นายกฯ
ที่ ค รองตํ า แหน ง ยาวนานในหลายจั ง หวั ด คื อ ผู  ที่ ป ระกาศตั ว ว า ลงในนามอิ ส ระ
ไมองิ พรรคการเมือง ซึง่ ลึกๆ แลวสือ่ ถึงความยืดหยุน ทีพ่ รอมทํางานเขากับทุกขัว้ อํานาจ

เวียงรัฐ เนติโพธิ์, หีบบัตรกับบุญคุณ การเมืองการเลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงเครือขายอุปถัมภ, (เชียงใหม: ศูนย
อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม), หนา 140-141.
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สงครามเสื้อสี

เหตุผลในการตัดสินใจ ‘เลือกตั้ง’ ระดับทองถิ่นของคนนั้นมีหลากหลาย
ทั้งเรื่อง (1) พื้นฐานสวนบุคคล (personal background) เชน ครอบครัว อายุ อาชีพ
ฐานะ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ ฯลฯ (2) ความผูกพันในพรรคการเมือง (loyalty to
a political party) (3) กลยุทธหาเสียง (campaign issues) โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดาน
นโยบาย (4) ภาพลักษณของผูสมัคร (image of candidate) (5) การโฆษณาชวนเชื่อ
(propaganda) ที่หมายถึงประเด็นเฉพาะหนาที่มีผลตอการเลือกตั้งครั้งนั้นๆ
ทวาเรื่องนี้ยังตอบไมไดชัด เพราะขาดแคลนงานศึกษาที่ทําการสํารวจชนิด
เปนเรื่องเปนราวจริงจัง แตก็พอสันนิษฐานไดวาคงไมนามีเหตุผลขอใดขอหนึ่งเพียง
ขอเดียว แตใชเหตุผลหลายขอผสมกันไป และเชื่อวาคนโดยทั่วไปแลวคอนขางให
นํ้าหนักไปยัง ‘พรรคที่สังกัด’ อยูไมนอย
นั บ ตั้ ง แต ป  พ.ศ. 2549 ประเด็ น ความขั ด แย ง ในการเมื อ งระดั บ ชาติ
ไดกลายเปนเงื่อนไขปจจัยในการเลือกตั้งทองถิ่นของหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น กลุมคน
เสือ้ สีไดแสดงตัวสนับสนุนผูส มัครบางรายโดยเปดเผย ในมุมมองชาวบาน นโยบายของ
ผูสมัครแตละคนแตละกลุมไมไดแตกตางกันมากนัก อุดมการณสําคัญกวา ดูไดจาก
ผลการเลือกตั้งของบางจังหวัดที่นายก อบจ. หลายสมัย แมนทําผลงานไวมากมาย
เพียงใดก็มีอันตองพายแพ เพราะสวมเสื้อผิดฝงสี หลายตระกูลการเมืองที่มีอํานาจ
มาอยางยาวนานถึงคราวตองยุติบทบาท โดยเฉพาะกับหลายจังหวัดในภาคเหนือและ
ภาคอีสานที่เปนฐานเสียงเหนียวแนนของพรรคไทยรักไทยเดิม มีปรากฏการณที่
นาสนใจคลายกัน เฉพาะอยางยิ่งหลังเหตุการณสลายการชุมนุมในป พ.ศ. 2553
นัน่ คือ ผูส มัครจากฟากฝง อุดมการณเดียวกันคือกลุม คนเสือ้ แดงลงแขงกันเองคราวละ
หลายคน บางคนก็ยึดโยงกับพรรคชัดเจน บางคนก็ไมเลย ปายหาเสียงของผูสมัคร
กลุมนี้ไมพนเลือกใช ‘สีแดง’ เปนหลัก และแทบไมไดกลาวถึงนโยบายในการพัฒนา
จังหวัดที่อยากจะทํา ผูชนะคือคนที่แสดงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสวนใหญเชื่อวาตนเอง
‘แดงกวา’ คนอื่นอยางไร เชน เคยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุมคนเสื้อแดงที่
กรุงเทพฯ มีแกนนํา นปช. มาชวยปราศรัยหาเสียง กลุม เสือ้ แดงหลักของจังหวัดใหการ

65 ป อบจ. การเดินทางของประชาธิปไตย
ทองถิ่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2498-2563
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สนับสนุน ฯลฯ วิกฤตการณการเมืองระดับชาติไดลดทอนความเปนการเมืองทองถิ่น
ในบรรดาจังหวัดเหลานี้ลงอยางนาเสียดาย

ทบทวน อบจ. ในรอบ 2 ทศวรรษ

กวา 2 ทศวรรษของการกระจายอํานาจไดชวยใหการเมืองทองถิ่นเปดกวาง
ขึน้ การเมืองทองถิน่ ในจังหวัดสวนใหญมกั มีลกั ษณะหลายขัว้ และแบงปนอํานาจหลาย
ระดับ แตละฝายไมสามารถผูกขาดอํานาจไดอยางเบ็ดเสร็จไวในกลุมวงศาคณาญาติ
ของตนเทานั้น บางตระกูลการเมืองประสบความสําเร็จในสนามการเลือกตั้ง ส.ส.
แตก็พายแพในเวทีทองถิ่น บางกลุมยึดครองอํานาจใน อบจ. ได แตก็พายแพในการ
เลือกตั้งเทศบาล ยกเวนบางจังหวัดที่ถือเปนกรณียกเวนจริงๆ เชน สระแกว สรุปไดวา
ตระกูลการเมืองที่โดดเดนไมนอยถูกลดทอนบทบาทนําลงมาตั้งแตหลังป 2540 9
การเมืองใน อบจ. เองก็มีพลวัตสูง ความเปลี่ยนแปลงตัวผูเลนเปนเรื่องที่เกิดขึ้นได
ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ทั้งระดับนายก อบจ. และ ส.อบจ. เทาที่มีขอมูลมี อบจ.
ไมกแี่ หงเทานัน้ ทีม่ นี ายกฯ คนเดิมไมเคยเปลีย่ นหนาเลยตลอด 20 กวาปมานี้ ซึง่ แนนอน
วาเกี่ยวพันกับหลายปจจัยดังกลาวมาแลว
ในดานบริการสาธารณะ การปกครองทองถิน่ ตอบสนองประชาชนเปนอยางดี
(เรียกวาอาจดีเสียยิ่งกวาราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนกลางในหลายเรื่อง)
หลาย อบจ. ไดคิดทําโครงการริเริ่มที่ไมเหมือนใคร อาทิ โรงพยาบาลของ อบจ. ภูเก็ต
รถโดยสารประจําทาง 2 สายของ อบจ. ตรัง แพขนานยนตขา มทะเลสาบของ อบจ. สงขลา
อุทยานการเรียนรูห อชมเมืองของ อบจ. สมุทรปราการ สถานแสดงพันธุส ตั วนาํ้ บึงฉวากฯ
ของ อบจ. สุพรรณบรี สนามฟุตบอลทุงทะเลหลวงของ อบจ. สุโขทัย โรงเรียนซึ่งเนน
ทางการกีฬาของ อบจ. เชียงราย ศูนยการเรียนรูด าราศาสตรและหอดูดาวฯ ของ อบจ.
นาน ฯลฯ แมในภาพรวมยังเต็มไปดวยขอจํากัดและอุปสรรคนานัปการก็ตาม ทั้งจาก
การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และการควบคุมตรวจสอบโดยองคกรอิสระ
ประจักษ กองกีรติ, ระบบการเลือกตั้งทองถิ่น: สภาพปญหาและขอเสนอในการปฏิรูป, (กรุงเทพฯ: สถาบันพระ
ปกเกลา, 2559), หนา 48.
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อยาง สตง. และ ปปช. แตในอีกดานหนึ่ง หลาย อบจ. ก็ถูกตั้งคําถามจากสังคม เพราะ
เต็มไปดวยโครงการอันนากังขาตางๆ ถึงความคุมคาในเชิงงบประมาณที่สูญเสียไป
ดังที่มีกระแสติดแฮซแท็ก #อบจอินไซต ขึ้นเทรนดในทวิตเตอร ซึ่งผูใชชวยกันแชรรูป
สิ่งปลูกสรางที่สะทอนความลมเหลวของการบริหารงาน อบจ. เขามามากมาย อาทิ
อควาเรียมหอยสังข จ. สงขลา, โครงการสวนลิงที่ จ. ลพบุรี, ศูนยเรียนรูโลกใตทะเล
บางแสน จ. ชลบุรี

ทําไมตองไปเลือกตั้ง อบจ.

สําหรับคนที่ไมไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานที่กรุงเทพฯ อยากใหลองนึกถึง
ทุกครั้งที่เติมนํ้ามัน นั่นแหละเงินที่คุณเสียให อบจ. ไป โดยเฉพาะยิ่งคนสูบบุหรี่ดวย
แลว นั่นคือแหลงรายไดใหญที่สุดของ อบจ. ทุกแหงเลยก็วาได (มีเพียง อบจ. ภูเก็ต
แหงเดียวทีไ่ มไดเปนเชนนี)้ หรือตอใหเปนคนกรุงเทพฯ ถาคุณออกไปเทีย่ วตางจังหวัด
แลวเขาพักโรงแรม นั่นก็เปนเงินที่คุณตองจายสําหรับ อบจ. เหมือนกัน สวนนี้เรียกวา
เปนรายไดที่ อบจ. จัดเก็บเอง ยิง่ กวานัน้ อบจ. ยังมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เฉพาะสวน
นี้ปลาสุด ปงบประมาณ 2564 มากถึง 28,797.8 ลานบาท 10 ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บ
และแบงสรรให รวมถึงรายไดอื่นๆ รวมแลว อบจ. แตละแหงมีงบประมาณปละหลาย
รอยลานขึ้นไปทั้งสิ้น
จากขอมูลปงบประมาณ 2563 งบระดับเกินพันลานบาทมีนับ 20 กวาแหง
อบจ.ที่มีงบประมาณมากที่สุดคือ ชลบุรี (4,143,479,700 บาท) นอยที่สุดคือ ระนอง
(258,110,700 บาท) 11

ที่ ม า https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/download/article/article_
20200826094833.pdf
11
ทีม่ า https://drive.google.com/file/d/1R-BSwNrlNbbxE1m5I1OqUSJeZ7-ixeOG/view?fbclid=IwAR0TpnwkEyH4GI68tVUAVCJBYqNrAzHk0aqvUr5ypR49V_rLSELa5_JDqws
10
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อันดับ

อบจ.

งบประมาณ

1

ชลบุรี

4,143,479,700 บาท

2

นครราชสีมา

3,855,275,300 บาท

3

ระยอง

2,745,504,200 บาท

4

สมุทรปราการ

2,495,794,100 บาท

5

นนทบุรี

2,455,051,600 บาท

6

เชียงใหม

2,232,615,800 บาท

7

ขอนแกน

2,200,920,300 บาท

8

อุบลราชธานี

1,797,837,900 บาท

9

สงขลา

1,768,267,460 บาท

10

ศรีสะเกษ

1,742,303,200 บาท

ทั้งหมดนี้คือราคาที่คนไทยตองจายเพื่อใหคงมี อบจ. อยูตอไป
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หลังการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563
ระบายความอัดอั้น

การเลือกตั้งองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ทําใหประชาธิปไตยระดับทองถิ่นในสังคมไทยไดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นับแตคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.เขายึดอํานาจ และสั่งยุติไมใหมีการเลือกตั้ง
ทองถิ่นกินระยะเวลายาวนานกวา 6 ป แตสําหรับ อบจ.สวนใหญแลวปลอดจากการ
เลือกตั้งนานกวานั้นมากถึง 8 ปเต็ม
จํานวนผูสมัครในตําแหนงนายก อบจ. ใชสะทอนความตื่นตัวตอการเลือกตั้ง
อบจ. ครัง้ นีไ้ ดดี หลายจังหวัดมีคนลงสมัครมากทีส่ ดุ อยางทีไ่ มเคยมีมากอน ในภาพรวม
ผูสมัครนายก อบจ. มีจํานวน 335 คนใน 76 จังหวัด เทียบกับการเลือกตั้งนายก อบจ.
โดยตรงครัง้ แรกเมือ่ ป พ.ศ. 2547 ครัง้ นัน้ มีผสู มัคร 314 คนจากการเลือกตัง้ ใน 74 จังหวัด
(ยกเวนบุรีรัมยจังหวัดเดียว) ขณะที่จํานวนผูสมัครสมาชิกสภา อบจ. คราวนี้ก็มากถึง
8,186 คน กอนที่ตอมาผูสมัครบางสวนจะถูก กกต. ตัดสิทธิเพราะตรวจพบวาขาด
คุณสมบัติ แยกเปนผูสมัครนายก อบจ. 3 คน และ ส.อบจ. อีก 116 คน
บรรยากาศที่ถนนสองขางทาง ตลอดจนเสาไฟฟาเต็มไปดวยปายหาเสียง
(คูข นานไปกับการหาเสียงในโลกออนไลน โดยเฉพาะในเฟซบุก ซึง่ ผูส มัครสวนใหญเลือก
ใชชองทางนี้) เปนภาพที่ชินตาคนทั่วประเทศตลอด 1 เดือนเศษที่ผานมา แตไมใชกับ
ทีก่ รุงเทพมหานคร คนกรุงเทพอาจมีหลายสิง่ อยางทีค่ นตางจังหวัดไมมวี นั ไดมี แตตอน
นี้สิ่งหนึ่งที่คนตางจังหวัดมีแลว แตคนกรุงเทพฯ ยังไมมีนั้นคือ โอกาสเลือกผูบริหาร
ทองถิ่นดวยตัวเอง ซึ่งก็ยังไมมีทีทาวาจะไดเลือกกันเมื่อใดแน
วงเสวนาวิชาการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบจ.ในแตละจังหวัด และเวทีประชัน
วิสัยทัศนผูสมัครในตําแหนงนายก อบจ. (ที่บางคนมักเรียกวาดีเบต) ถูกจัดขึ้นอยาง
คึกคัก บางเวทีตงั้ ใจจัดขึน้ เพือ่ ใหผสู มัครมารับฟงขอเรียกรองของกลุม ตนเอาไปทําเปน
นโยบายถาหากไดรับการเลือกตั้งเขาไป พบทั้งที่จัดโดยสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน
ระดับชาติและทองถิน่ ภาคประชาสังคม องคกรเอกชน อยางหอการคา สภาอุตสาหกรรม
กระทั่งกลุมนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในชวงปที่ผานมา
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จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง อบจ.ทั้งประเทศหนนี้จากการแถลงของ กกต.
62.25% ตํ่ากวาเมื่อป พ.ศ. 2547 เล็กนอยเพียงจุดทศนิยมแคนั้น ทั้งที่บรรยากาศ
ทางการเมืองระดับชาติในปนี้ไมไดเปดกวาง สถานการณเศรษฐกิจไมเอื้อ แถมยังตอง
มาเจอขาวการระบาดของโควิดระลอกใหมในคืนกอนการเลือกตัง้ พอดี ประกอบกับวัน
เลือกตั้งซึ่งถูกกําหนดลงมาเหมือนไมอยากใหคนกลับบานไปเลือกตั้งกันเยอะๆ ตรงนี้
กกต.เอง (กับรัฐบาล) ตองรับไปเต็มๆ สวนเรื่องที่ไมมีการอํานวยความสะดวกโดยจัด
เลือกตั้งลวงหนาและใหมีเลือกตั้งนอกเขต รวมถึงตัดสิทธิคนยายทะเบียนบานขาม
จังหวัดมายังไมถึง 1 ปนั้น อันนี้ตองยอนกลับไปตั้งคําถามถึง สนช. ที่ออก กม. แบบนี้
ออกมา แตเพียงแคนี้ก็แสดงใหเห็นถึงความตื่นตัวของประชาชนที่ไดระบายความรูสึก
ออกมาในรูปของการไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง บางจังหวัดที่มีการแขงขันเขมขน
เชน เชียงใหม สถิตพิ งุ จากเดิมทีเ่ คยอยูร ะดับ 60 กวาเปอรเซ็นตไปเปน 70 กวาเปอรเซ็นต
วากันวาเปนผลจากวีดีโอคลิปออดออนขอคะแนนเสียงของคุณทักษิณ ชินวัตร ที่ถูก
ปลอยออกมาในชวงไมกี่วันกอนการเลือกตั้ง ซึ่งไปชวยกระตุนใหคนออกมาใชสิทธิกัน
มากขึ้น
การเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม
อบจ.

ส.ส.

วันเลือกตั้ง

% การใชสทิ ธิเลือกตัง้

วันเลือกตั้ง

% การใชสทิ ธิเลือกตัง้

14 มีนาคม 2547

74.06

6 กุมภาพันธ 2548

82.66

11 พฤษภาคม 2551

66.29

23 ธันวาคม 2550

83.18

23 มิถุนายน 2555

67.80

3 กรกฎาคม 2554

83.13

20 ธันวาคม 2563

71.98

24 มีนาคม 2562

78.26
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เบี่ยงเบนกระแส

ตลอดชวงเวลาของการรณรงคหาเสียง การเลือกตั้ง อบจ. ชวยเบี่ยงเบน
ความสนใจของสังคมออกจากรัฐบาลและปญหาการเมืองระดับชาติไดหลายเรื่อง
เปนประเด็นปญหาทีร่ ฐั บาลตองทํา แตคนหันมาพุง เปาเรียกรองให อบจ. แกไขใหไดแทน
เชน เศรษฐกิจยํ่าแย-การทองเที่ยวซบเซาผลกระทบจากโควิด-19, ฝุนควัน PM 2.5,
ปญหาปาไม-ที่ดินทํากิน, ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า เปนตน ดวยความรับรู
อันจํากัดเกี่ยวกับบทบาทของการปกครองทองถิ่นไทย สังคมจึงตั้งความหวังกับ อบจ.
เกินกวาความเปนจริงที่ อบจ.สามารถปฏิบัติได

พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง อบจ.

การเลือกตั้งนายก อบจ.ในป พ.ศ. 2547 จากฐานขอมูลที่สรุปโดยสถาบัน
พระปกเกลา ระบุวามีผูสมัครในตําแหนงนายก อบจ. ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับ
พรรคการเมืองคิดเปนรอยละ 43% ของจํานวนผูสมัครทั้งหมด 12 เทียบกับป 2563
จากขอมูลของ Rocket Media Lab บริษัททํางานดานขอมูลเพื่อการสื่อสารมวลชน
พบวามีมากถึง 68% จากผูสมัครทั้งหมด 13 เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25 เลยทีเดียว
แตนั่นไมใชขอมูลที่เปนทางการ หากยึดขอมูลที่เปนทางการแลวมีเพียง 3
พรรคเทานัน้ ทีป่ ระกาศรับรองผูส มัครนายก อบจ. ในนามพรรค ปกพรรครวมฝายคาน
ไดแก คณะกาวหนา 42 คน (จากทีแรกเคยแถลงขาวเปดตัว 32 ผูสมัครไปแลว และ
ตอมากอนเลือกตั้งมีเพิ่มเปน 41 คน) พรรคเพื่อไทย 25 คน (ลดลงจากเคยแถลงวาจะ
สง 29 จังหวัด จังหวัดที่เปลี่ยนใจไมสงคือ พิษณุโลก ปทุมธานี ชัยนาท สงขลา และ
สตูล และเพิ่มเติม จ. แพร) ขณะที่ฟากฝงรัฐบาลก็มีเพียงพรรคประชาธิปตยเทานั้นที่
ประกาศสงผูสมัครรับเลือกตั้งนายกฯ จํานวน 2 คน (สงขลากับสตูล) พรรคการเมือง
อืน่ นอกเหนือจากนีไ้ มมนี โยบายสงผูล งสมัคร อบจ. ในนามพรรคแตอยางใด บางพรรค
ถึงขั้นหามใชโลโกพรรคในการหาเสียงอยางเด็ดขาด ดวยเกรงวาอาจสุมเสี่ยงตอการ
ธีรพรรณ ใจมั่น และภาสกร อินแหลง, อางแลว.
“เปดขอมูลการเลือกตัง้ นายกและสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด,” The Momentum (4 ธันวาคม 2563), จาก
https://themomentum.co/elections-provincial-administration-organisation/
12
13
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ทําผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่นที่หามขาราชการการเมือง ตลอดจน ส.ส. กระทําการ
ใดๆ ที่เปนคุณหรือโทษตอผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่ กกต. ยํ้ามิใหกลุม
บุคคลดังกลาวชวยผูสมัครหาเสียงผานทางโซเชียลมีเดีย
สีสันบนเวทีปราศรัยที่หายไป คงเหลือแตแกนนําพรรคที่ไมมีตําแหนง ส.ส.
มาชวยหาเสียง แตกตางกับการเลือกตั้งเมื่อป พ.ศ. 2555 ที่แมแตยิ่งลักษณ ชินวัตร
ในฐานะนายกรัฐมนตรียงั ขึน้ เวทีชว ยผูส มัครบางคนได ภาพคนมาฟงปราศรัยเรือนหมืน่
จึงไมคอยมีใหเห็นเหมือนเคย
อยางไรก็ดี สําหรับตําแหนงสมาชิกสภา อบจ. มีเพียงคณะกาวหนาเพียงกลุม
เดียวที่ประกาศสงผูสมัครในนามกลุมลงชิงชัยมากถึง 1,001 คน แตกตางกับพรรค
เพื่อไทยที่ไมมีนโยบายสงผูสมัคร ส.อบจ. ในนามพรรค แตอนุญาตสมาชิกพรรคที่ลง
สมัครใหใชโลโกหาเสียงได เชนเดียวกับพรรคประชาธิปตย
ถึงกระนั้น เมื่อพิจารณาการตั้งชื่อกลุมของผูสมัครในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
จุดทีน่ า สนใจคือ ความพยายามทีจ่ ะเอาตัวเองยึดโยงเขากับพรรคอนาคตใหมซงึ่ ถูกศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยใหยุบพรรคไปแลว รวมถึงพรรคกาวไกลกับคณะกาวหนาที่ถือเปน
สองปกของพรรคอนาคตใหมเดิมในปจจุบนั ทัง้ ๆ ทีก่ ไ็ มใชผสู มัครของคณะกาวหนาแต
อยางใด โดยการตั้งชื่อกลุมที่มีคําวา ‘กาว’ อยูดวย เชน กลุมเชียงใหมกาวใหม
กลุมกาวหนาเพราะตอเนื่อง (แมฮองสอน) ทีมเพื่ออนาคตขอนแกนกาวหนา ยังไมพูด
ถึงการออกแบบปายที่จงใจใชสีสม (คลายการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2555 ซึ่งสีแดงเปนสี
ที่ถูกนํามาใชมากเปนพิเศษ) หรือคําขวัญก็หนีไมพนตองมีคําเหลานี้อยูดวย ไมวาจะ
เปนคําวากาว อนาคต และคนรุนใหม ปายของผูสมัครบางสวนพยายามผูกตัวเอง
เขากับกระแสการชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตย บางคนถึงขนาดใชคําวา “ไมเอา
เผด็จการ” ก็มี ในทางตรงขาม พบนอยมากที่ตั้งชื่อกลุมโดยอิงพรรคพลังประชารัฐ
เชน กลุม ประชารัฐเชียงใหม ทีมสงขลาประชารัฐ ทีมนครประชารัฐ (นครศรีธรรมราช)
บงชี้วาเอาพรรคพลังประชารัฐมาใชเปนจุดขายไดยาก เพราะกลุมเหลานี้ลวนประสบ
ความลมเหลวในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งสิ้น
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การเมืองใหญสะทอนภาพการเมืองเล็ก

ทฤษฎีที่ผมนํามาใชวิเคราะหวาผูสมัครรายใดจะชนะ นั่นคือ ดูจากผลการ
เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อครั้งที่ผานมา (24 มีนาคม พ.ศ. 2562) เปนอยางไร ผลการเลือกตั้ง
นายก อบจ. ในครัง้ นีก้ น็ า จะสอดคลองกัน ดวยสมมติฐานวาคนสวนใหญเลือกอิงพรรค
และการเลือกตั้งใหญเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปที่ผานมา ถือเปนวิธีประเมินอยางงายๆ
ซึ่งเอาเขาจริงยังมีปจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวของอีกมากตามแตบริบทของพื้นที่
ผลลัพธภาพรวมทัง้ ประเทศคอนขางยืนยันเชนนัน้ หากยึดขอมูลเชิงสันนิษฐาน
ทีท่ าง Rocket Media Lab พยายามเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางผูส มัครนายก อบจ.
กับพรรคการเมือง พบวาผูส มัครทีป่ ระสบชัยชนะในการเลือกตัง้ นายก อบจ. ทัง้ ประเทศ
จําแนกเปนพรรคเพือ่ ไทย จํานวน 20 คน ชนะทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง (โดยผูสมัครที่ถูกสงลงอยางเปนทางการแพเปนสวนใหญในจังหวัดทาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง) รองลงมาคือ พรรคพลังประชารัฐ 18 คน
กระจายอยูเกือบครบทุกภาค (ยกเวนเฉพาะภาคใต) ไมไดกระจุกตัวอยูแคภาคใดภาค
หนึ่งเฉกเชนพรรคอื่นที่มักมีฐานที่มั่นสําคัญของตัวเอง พรรคภูมิใจไทยที่ปกธงชัยใน
แถบอีสาน และพรรคประชาธิปต ย เจาของพืน้ ทีท่ างภาคใตมาอยางยาวนาน สองพรรคนี้
ไดนายก อบจ. 15 คน และ 9 คนตามลําดับ โดยผูส มัครอิสระจริงๆ มีเพียง 5 คนเทานัน้
พรรคการเมือง
ภาค

พลัง ภูมิใจ ประชาพรรค ผูสมัคร
เพื่อไทย
ประชารัฐ ไทย ธิปตย
อื่นๆ อิสระ

เหนือ
1
ตะวันออกเฉียงเหนือ 4
กลาง
7
ตะวันออก
3
ตะวันตก
3
ใต
รวม
18

9
3
1
2
15

1
1
1
6
9

7
6
6
1
20

1
4
4
9

1
2
2
5

รวม
9
20
21
7
5
14
76
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แตในรายละเอียดมีความแตกตางกัน เชน ภาคเหนือตอนบน ในการเลือกตั้ง
ส.ส. พรรคเพือ่ ไทยไดไป 24 ทีน่ งั่ จากทัง้ หมด 31 ทีน่ งั่ ไมไดยกจังหวัดทีพ่ ะเยา เชียงราย
แพร และแมฮองสอน ผลการเลือกตั้งนายก อบจ. ก็ออกมาใกลเคียงกัน นั่นคือ
เพื่อไทยชนะ 5 จังหวัด จาก 8 จังหวัด (แตสงลงจริงๆ แค 6 จังหวัด) จังหวัดที่ไมมี
นายก อบจ. เปนคนในสังกัดพรรคอยางเปนทางการคือ พะเยา เชียงราย (แตผูชนะ
เลือกตัง้ ก็เปนสมาชิกพรรคทีไ่ มถกู ทางพรรคสงลงสมัคร) และแมฮอ งสอนเชนเดียวกัน
เมื่อเทียบกับสัดสวนที่นั่ง ส.ส. ก็ใกลเคียงกันมากๆ คือ พรรคเพื่อไทยอยูที่รอ ยละ 77
กับ 76 พรรคพลังประชารัฐอยูที่รอยละ 11 กับ 9 (อบจ. ตอ ส.ส.) ทวาในภาคใตกลับ
ไมไดเปนเชนนี้ พรรคพลังประชารัฐที่เคยได ส.ส. มากถึง 13 คน กลับไมชนะเลือกตั้ง
นายก อบจ. แมแตคนเดียว โดยเฉพาะพันเอกสุชาติ จันทรโชติกุล เพื่อนรวมรุน
เตรียมทหารของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งเปน ผอ. เลือกตั้งภาคใตของพรรค
พลังประชารัฐเองก็ยงั สอบตกทีส่ งขลา โดยทีน่ งั่ สวนใหญยงั เปนของพรรคประชาธิปต ย
รองลงมาคือ พรรคประชาชาติ และพรรคภูมิใจไทย เมื่อเทียบกับสัดสวนที่นั่ง ส.ส.
ค อ นข า งใกล เ คี ย งพอสมควรคื อ พรรคประชาธิ ป  ต ย อ ยู  ท่ี ร  อ ยละ 43 กั บ 44
พรรคประชาชาติอยูที่รอยละ 21 กับ 12 พรรคภูมิใจไทยอยูที่รอยละ 14 กับ 16
(อบจ. ตอ ส.ส.) ชวนมองไดวาพลังประชารัฐเปนเพียงพรรคเฉพาะกิจ ไมไดมีฐานเสียง
ที่แนนอน หากแตเกิดจากการรวบรวมฐานเสียงของคนอื่นมาเปนของตัวเอง

เกาไป ใหมมา

แบบทีผ่ มมักยํา้ กับสือ่ ทีม่ าขอสัมภาษณ การเมืองทองถิน่ มีพลวัตสูง ทุกๆ ครัง้
ที่มีการเลือกตั้งจะไดคนหนาใหมเขามาประมาณ 60% หรือเกือบ 2 ใน 3 เสมอ
(แมนสวนใหญเปนคนหนาเกามาจากสนามอื่นหรือมีสัมพันธใกลชิดกับนายกคนเดิม)
ครั้งนี้ก็ใกลเคียงกัน นั่นคือ มีนายก อบจ. สมัยที่ผานมาไดรับการเลือกตั้งกลับเขามา
อีกครั้งรวม 32 คน ขณะที่มีนายก อบจ. คนใหม จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 58 14
“สรุปผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 76 จังหวัด (อยางไมเปนทางการ),” วิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา (25 ธันวาคม 2563), จาก https://www.kpi-corner.com/content/8231/
local00095?fbclid=IwAR2Qd_52DScaqZeYFj7KWuATn5hT22MybrPx_0jQn59WSZUqcm6BcocCnUs
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อีกทั้งยังสํารวจพบวามีอดีตนายก อบจ. ที่ตองประสบกับความพายแพถึง
12 คน (จากอดีตนายกทั้งหมดที่ลงเลือกตั้ง 44 คน) ใน 12 จังหวัด ไดแก เชียงใหม
นครพนม บึงกาฬ รอยเอ็ด นครปฐม ปทุมธานี พิจิตร กาญจนบุรี พังงา สกลนคร
สมุทรสงคราม สุราษฎรธานี ชื่อที่นักขาวสนใจไมพนบุญเลิศ บูรณุปกรณ (เชียงใหม)
ชาญ พวงเพ็ชร (ปทุมธานี) และสมชอบ นิติพจน (นครพนม)
อยางไรก็ดี นายก อบจ. ที่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งก็ยังมีมากกวา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูนายกฯ ที่ผูกขาดตําแหนงมานานหลายสมัยติดตอกันที่ลวน
ไดรับชัยชนะถวนหนา เชน สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ. กระบี่ (เขาสูสมัยที่ 7 แบบ
ไรคแู ขง) วิชติ ไตรสรณกุล นายก อบจ. ศรีสะเกษ (ขึน้ สมัยที่ 6) พงษศกั ดิ์ ตัง้ วานิชกพงษ
นายก อบจ. ขอนแกน (ขึ้นสมัยที่ 6) ซึ่งนับแตครั้งนี้ไป นายกเหลานี้จะดํารงตําแหนง
ไดอีกไมเกิน 2 วาระติดตอกัน ผลของกฎหมายที่ถูกแกไขในป พ.ศ. 2562
ขณะทีน่ ายก อบจ. คนสําคัญหลายคนตัดสินใจวางมือทางการเมือง เชน กรุณา
ชิดชอบ (บุรีรัมย) ระนองรักษ สุวรรณฉวี (นครราชสีมา) นรินทร เหลาอารยะ (นาน)
โดยไมลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้อีก
ประเด็นผมคือ ถาปลอยใหประชาธิปไตยทองถิ่นไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง
มีการเลือกตั้งเปนประจําทุกๆ 4 ป ไมมีหยุดยั้งกระบวนการประชาธิปไตย ประชาชน
จะไดเรียนรูบทเรียนจากการเลือกตั้งแตละครั้ง ความเปลี่ยนแปลงตางๆ ไมวาดาน
ตัวบุคคลหรือนโยบายยอมเกิดขึ้นไดอยางคอยเปนคอยไป เพียงแตตองอดทนรอ

อยูขางรัฐบาลกุมความไดเปรียบจริงหรือ

การเลือกตั้ง อบจ. สวนใหญที่ผานมาลวนเกิดขึ้นในชวงที่รัฐบาลเปนขั้ว
ไทยรักไทยเดิมทั้งสิ้น
ป พ.ศ. 2547 รัฐบาลทักษิณ พรรคไทยรักไทย
ป พ.ศ. 2551 รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช พรรคพลังประชาชน
ป พ.ศ. 2555 รัฐบาลยิ่งลักษณ พรรคเพื่อไทย

65 ป อบจ. การเดินทางของประชาธิปไตย
ทองถิ่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2498-2563
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ปรากฏการณที่มีการแขงขันกันเองระหวางผูสมัครของพรรคเพื่อไทยจึงถือ
เปนเรื่องปกติในหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ทวาครั้งนี้ไมใช เพราะ
เพื่อไทยเปนฝายคาน และมีนโยบายสงผูสมัครนายก อบจ. ลงในนามพรรคเพียง
คนเดียว
ผูสมัครบางคนจึงตัดสินใจลงในนามอิสระ ไมขอสังกัดพรรค จนสามารถ
เอาชนะอดีตนายกฯ คนเดิมที่เปนมาหลายสมัยลงได ตัวอยางสําคัญคือ กรณีของ
พล.ต.ท. คํารณวิทย ธูปกระจาง ทีใ่ ชชอื่ กลุม วาครอบครัวคนรักปทุม ทัง้ ๆ ทีเ่ พจเฟซบุค
ของพรรคเพื่อไทยเคยชวยแชรโพสตใหมาอยางตอเนื่อง จูๆ ก็หยุดไปหลังวันสมัคร
รับเลือกตั้งแลว
เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ อัครเดช วันไชยธนวงศ นายก อบจ. แมฮอ งสอน สมัยที่ 3 ให
เหตุผลที่ตองลงอิสระ (แต Rocket Media Lab สันนิษฐานวาเขามีความสัมพันธ
กับพรรคชาติไทยพัฒนา) วาเปนเพราะ อบจ. แมฮอ งสอนมีงบประมาณนอยเกือบจะ
ที่สุดของประเทศ มากกวาระนองแคจังหวัดเดียว เพราะเราจัดเก็บภาษีไดนอย เงินที่
ใชในการพัฒนาจึงมาจากการจัดสรรใหของรัฐบาลเปนสวนใหญ หากเลือกพรรคผิด
แมฮองสอนก็จะลําบาก
เมื่อลองสํารวจตรวจตราดูรายชื่อนายก อบจ. ที่เคยโดนหัวหนา คสช.
ใชอํานาจพิเศษตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวป พ.ศ. 2557 สั่งระงับการ
ปฏิบัติหนาที่รวมทั้งสิ้น 15 คน ในจํานวนนี้ 10 คนไดกลับคืนสูตําแหนงเดิมกอนจะมี
การเลือกตั้งทั่วไปไมนานนัก เชื่อวาเพราะหันไปสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐในการ
เลือกตั้งใหญเมื่อปที่ผานมา 15

“เลือกตั้ง 62: เปดรายชื่อ 13 นักการเมืองทองถิ่นพนตรวจสอบทุจริตหันหนุนพลังประชารัฐ,” iLaw (28 มกราคม
2562), จาก https://ilaw.or.th/node/5116
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จังหวัด
กําแพงเพชร
ชัยนาท
เชียงใหม
นครพนม
ปทุมธานี
เพชรบูรณ

ชื่อ
สุนทร รัตนากร
อนุสรณ นาคาศัย
บุญเลิศ บูรณุปกรณ
สมชอบ นิติพจน
ชาญ พวงเพ็ชร
อัครเดช ทองใจสด

มุกดาหาร

มลัยรัก ทองผา

ยโสธร
เลย
สกลนคร

สถิรพร นาคสุข
ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ
ชัยมงคล ไชยรบ

ผลการเลือกตั้ง
ชนะการเลือกตั้ง
ชนะการเลือกตั้ง
แพการเลือกตั้ง
แพการเลือกตั้ง
แพการเลือกตั้ง
ชนะการเลือกตั้ง
สามีลงสมัครรับเลือกตั้งแทน
แพการเลือกตั้ง
ไมลงสมัครรับเลือกตั้ง
ชนะการเลือกตั้ง
แพการเลือกตั้ง

ดังนั้น ในทางการเมืองทองถิ่น การอยูฝงรัฐบาลก็ใชจะสรางความไดเปรียบ
และการันตีชัยชนะไดตลอดไป สําหรับบางพื้นที่ที่มีการแขงขันรุนแรง และเปนฐาน
เสียงหลักของพรรคฝายคานอยางเพือ่ ไทยดวยแลว การเลือกขางรัฐบาลอาจกลายเปน
ผลดานรายในมุมกลับ

นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา

คําหนึ่งที่สื่อชอบใชกันมากคือ “บานใหญ” เมื่อตองการเอยถึงการเมือง
ในระดับจังหวัดทีถ่ กู ผูกขาดโดยตระกูลการเมืองทีม่ อี ทิ ธิพลเพียงตระกูลเดียว ซึง่ ความ
เปนจริงของการเมืองทองถิน่ ตางจังหวัดโดยสวนใหญไมมบี า นใหญบา นเดียว แตมบี า น
เล็ ก หลายๆ หลั ง อาจแบ ง ได ต ามลั ก ษณะพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร ข องจั ง หวั ด เช น
สายเหนือ/ใต/ตะวันออก/ตะวันตก จึงยากที่จะมีใครสามารถควบคุมฐานเสียงไดหมด
ทั้งจังหวัด ส.ส. ของบางจังหวัดที่ไดรับเลือกตั้งเขาไปแบบยกทีม แมจะสังกัดพรรค
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เดียวกัน แตก็ไมเคยเปนเนื้อเดียวกัน กลาวคือ ในแตละจังหวัดประกอบดวยฐานเสียง
หลายระดับชั้นลดหลั่นลงไป โดยเขตเลือกตั้งนายก อบจ. ถือเปนเขตเลือกตั้งที่ใหญ
ที่สุดแลว รองลงมาคือเขตเลือกตั้ง ส.ส. (เขตละ 1 คน) เขตเลือกตั้ง ส.อบจ. (เขตละ
1 คน) เขตเลือกตั้งนายกเทศบาล/อบต. (เขตละ 1 คน) เขตเลือกตั้ง ส.ท. (เขตละ 6
คน) และเขตเลือกตั้ง ส.อบต. (เขตละ 1 คน) ตามลําดับ ยังมิพักเอยถึงเขตเลือกตั้ง
ผูใหญบานที่ก็เปนเขตเดียวกับ ส.อบต. ผูที่จะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้ง
นายก อบจ. ไดคือ ผูที่มีศักยภาพในการรวบรวมฐานคะแนนเหลานี้เขาดวยกันใหได
มากที่สุด
ตอคําถามที่วาแลวตกลง ส.อบจ. เปนฐานใหนายก อบจ. หรือนายก อบจ.
เปนฐานให ส.อบจ. และการเมืองทองถิ่นเปนฐานใหการเมืองระดับชาติ (ส.ส.) หรือ
การเมืองระดับชาติเปนฐานใหการเมืองทองถิ่น (นายก อบจ.) สรุปก็คือมันตองพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน
กรณีเชียงใหมนาสนใจ บางพื้นที่ตัวผูสมัคร ส.อบจ. สําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกนายก อบจ. มากกวาหวังพึ่ง ส.ส. เชน บางเขตเลือกตั้ง (ระดับ ส.ส.) ที่มีขาววา
ส.ส. เจาของพื้นที่ชวยคุณบุญเลิศที่มีฐานะเปนอดีตนายกดวย คุณบุญเลิศก็ไมไดชนะ
ในทุกอําเภอของเขตเลือกตั้งนี้ อําเภอที่ชนะไดคือ อําเภอที่ ส.อบจ. ของกลุมเชียงใหม
คุณธรรมของเขาชนะแคนนั้ ขณะทีอ่ าํ เภอทีถ่ อื เปนฐานเสียงหลักของ ส.ส. คนนัน้ แทๆ
คุณบุญเลิศกลับแพ แต ส.อบจ. ฝงคุณบุญเลิศก็ยังสามารถเอาชนะในเขตอําเภอนั้น
ไดอยู ขณะที่บางพื้นที่ก็ไมชัดเจน อาจเปนปจจัยรวม ระหวางผูสมัคร ส.อบจ. กับ
ผูสมัครนายก อบจ. ดังผลการเลือกตั้ง ส.อบจ. ทั้ง 5 เขตของ อ. เมืองเชียงใหม ซึ่งกลุม
เพื่อไทยชนะยกทีม ได ส.อบจ. หนาใหมที่สามารถเอาชนะ ส.อบจ. คนเดิมของกลุม
เชียงใหมคุณธรรมเขามาไดหลายคน แนนอนวายอมสัมพันธกับฐานคะแนนของวาที่
ผูสมัครนายกเทศมนตรีกับทีมผูสมัคร ส.ท. ในปกเดียวกันที่คอยเกื้อหนุนกันอยูดวย
ยิ่งไปกวานั้น นอกฐานเสียงที่แบงตามโซนแลว ยังมีฐานเสียงที่อิงตามกลุมคน อาทิ
นักศึกษา ชนชั้นกลาง คนเมือง (ที่หมายถึงคนที่พูดดวยภาษาพื้นถิ่น) คนชาติพันธุ
เกษตรกร กลุมผูสูงอายุ กระทั่งแฟนบอล ทําใหผูสมัครตองใชกลวิธีสื่อสารหาเสียง
ที่แตกตางกันไปในแตละกลุม
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การเมืองเรื่องฟุตบอล

เทาที่ลองไลดูรายชื่ออดีตนายก อบจ. (รวมทั้งทายาททางการเมือง) ที่มีสวน
ทําทีมฟุตบอลของจังหวัดมาอยางยาวนาน ทัง้ ในฐานะประธานสโมสรหรือมีตาํ แหนงอืน่
ไมมีใครประสบความลมเหลวจากการเลือกตั้งครั้งนี้เลยซักคน เชน วิทยา คุณปลื้ม
(ชลบุรี เอฟซี) วิวฒ
ั น นิตกิ าญจนา (ราชบุรี มิตรผล เอฟซี) สราวุธ ลิม้ อรุณรักษ (ประจวบ
เอฟซี) อนุสรณ นาคาศัย (ชัยนาท เอฟซี) สมเกียรติ กิตติธรกุล (กระบี่ เอฟซี) ในทาง
ตรงขาม นักการเมืองทีเ่ พิง่ หันมาทําบอล และลงเลือกตัง้ เปนครัง้ แรก กลุม นีต้ า งพายแพ
เกือบทัง้ สิน้ อาทิ วิสาระดี เตชะธีราวัฒน (เชียงราย ยูไนเต็ด) สุภวัฒน ศุภศิริ (แพร ยูไนเต็ด)
พล.ต.ต. กริช กิติลือ (ลําพูน วอรริเออร) จันทรเพ็ญ ประเสริฐศรี (อํานาจ ยูไนเต็ด)
ยกเวนเพียงคนเดียวคือ พิชัย เลิศพงศอดิศร ผูที่เคยมีประสบการณทําทีมทั้งเชียงใหม
เอฟซี และเจแอล เชียงใหม ยูไนเต็ด โดยเขาเพิ่งประกาศลาออกจากตําแหนงประธาน
สโมสรเชียงใหม ยูไนเต็ด กอนที่จะมีการรับสมัครเลือกตั้งนายก อบจ. ไมนาน
แนนอน ฟุตบอลไมใชปจ จัยสําคัญทีจ่ ะมาชีข้ าดผลการเลือกตัง้ ได แตฟตุ บอล
ก็ถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่นักการเมืองบางสวนเลือกใช เพื่อใหผูเลือกตั้งภาคภูมิใจ
ในจังหวัดของตน พรอมสั่งสมความนิยมใหกับตัวเอง โดยหวังแปรเปลี่ยนเปนคะแนน
เสียงกลับคืนเมื่อการเลือกตั้งมาถึง

นโยบายสําคัญจริงไหม

ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนทางโทรศัพทของ “นิดา โพล” เรือ่ ง “ไดเวลา
เลือกนายก อบจ.” จํานวน 1,329 ตัวอยาง (ซึ่งทําการสํารวจกอนหนาจะมีการเลือก
ตัง้ รวม 2 เดือน) สิง่ ทีป่ ระชาชนใชพจิ ารณาในการตัดสินใจเลือกนายก อบจ. พบวาสวน
ใหญ รอยละ 60.50 ระบุวาพิจารณาจากผลงานที่ผานมา รองลงมา รอยละ 38.07
ระบุวา พิจารณาจากนโยบายของผูส มัคร รอยละ 24.91 ระบุวา พิจารณาจากคุณสมบัติ
สวนบุคคล เชน อายุ การศึกษา อาชีพ มีเพียงรอยละ 8.58 แคนั้นที่ระบุวาพิจารณา
จากพรรคการเมือง/กลุมการเมืองที่สังกัด 16
“ไดเวลาเลือก นายก อบจ.,” NIDA Poll (18 ตุลาคม 2563), จาก https://nidapoll.nida.ac.th/survey_
detail?survey_id=176

16
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แมประชาชนไมนอยใหนํ้าหนักเรื่องนโยบาย แตเอาจริง ดวยขอจํากัดหลาย
อยาง เปนตนวานโยบายที่ถูกกําหนดตองอยูภายในขอบเขตอํานาจหนาที่ของ อบจ.
มิเชนนั้นก็อาจทําใหถูกรองเรียนไดวาหาเสียงเกินจริง อดีตนายกฯ ที่ลงสมัครเขาใจ
ถึงขีดความสามารถของ อบจ. มักเลี่ยงไปใชคําวา ‘ประสาน’ แทน ดวยทราบดีวาเปน
ภารกิจของหนวยงานอื่น ไมใชเรื่องที่ อบจ.จะทําไดเอง เชน รถไฟฟาขนสงมวลชน
ปายหาเสียงผูส มัครทีพ่ บเห็นไดทวั่ ไปจุดเนนจึงอยูท ตี่ วั ผูส มัครกับกลุม ทีส่ งั กัด โดยเปน
รูปคูขนาดใหญของผูสมัครนายกกับผูสมัครสมาชิกสภา หลายเวทีปราศรัยก็พูดเรื่อง
นโยบายนอยกวาที่ควรจะเปน นโยบายที่ใชหาเสียงมักเปนนโยบายกวางๆ ซึ่งไมได
ลงรายละเอียดที่เปนรูปธรรมนัก เชน ยกระดับคุณภาพชีวิต สงเสริมดานการศึกษา
ฟนฟูสภาพแวดลอม แกไขปญหาภัยแลง/นํ้าทวม ฯลฯ เพื่อมิใหเกิดขอผูกมัดจน
เกินไปหากไดรับเลือกตั้งแลวไมสามารถทําไดอยางที่รับปากไวกับประชาชน มีเพียง
คณะกาวหนาเทานัน้ ทีไ่ ดสรางชุดนโยบายทีจ่ บั ตองไดออกมา 42 แบบสําหรับ 42 อบจ.
ซึ่งมีแกนกลางรวมกันในประเด็นระบบขนสงสาธารณะ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว
และการแกไขปญหาทุจริตคอรัปชั่นดวยการดึงประชาชนเขามามีสวนรวมโดยใช
เทคโนโลยี ทวานโยบายกลับไมชวยใหผูสมัครของคณะกาวหนาประสบความสําเร็จ
ในการเลือกตั้งแตอยางใด พอแสดงใหเห็นวานโยบายยังคงไมใชเรื่องสลักสําคัญอะไร
อยางนอยก็กับการเลือกตั้งคราวนี้

ความพายแพของคณะกาวหนา

เพราะเลือกตัง้ ทองถิน่ ไมใชระบบจัดสรรปนสวนผสมแบบทีพ่ รรคอนาคตใหม
เคยเก็บเกีย่ วคะแนนทีไ่ ดรวมกันเพือ่ รับปนทีน่ งั่ กลับคืนมาจนได ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่
ไปมากถึง 50 ที่นั่ง แตระบบการเลือกตั้ง อบจ.เปนแบบที่มีผูชนะเพียงหนึ่งเดียว ไมวา
จะเปนกรณีนายก อบจ. หรือ ส.อบจ. ก็ตาม ตอใหไดคะแนนมากมายเพียงใด หากไม
มากพอจะเป น ที่ 1 คะแนนเหล า นั้ น ก็ ไ ม มี ค วามหมาย เป น คะแนนเสี ย งตกนํ้ า
อยางแทจริง
อีกขอสังเกตหนึง่ ทีไ่ ดยนิ บอยๆ คือ ถาจังหวัดไหนมีผสู มัครของพรรคเพือ่ ไทย
ลงชนกับผูสมัครจากคณะกาวหนาจะทําใหเกิดการตัดคะแนนกันเอง
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จากการสํารวจผลการเลือกตั้งใน 13 จังหวัดที่ทั้งสองพรรคนี้สงผูสมัคร
นายก อบจ. ลงแขงกัน พบเหมือนกันคือ โดยสวนใหญ 8 จังหวัด (นครปฐม นครพนม
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงหบรุ ี ระยอง หนองบัวลําพู ปราจีนบุร)ี ตอใหเอาคะแนน
มารวมกันก็ยังเอาชนะผูสมัครที่เปนคูแขงคนสําคัญไมได ตัวอยางเชนที่นครพนม
เพื่อไทยได 110,596 คะแนน รวมกับกาวหนาที่ได 50,012 คะแนน เทากับ 160,608
คะแนน ยังไงก็แพ ศุภพานี โพธิ์สุ ที่ได 161,933 คะแนน หรือที่ระยอง กาวหนาได
61,583 คะแนน รวมกับเพื่อไทยที่ได 8,715 เทากับ 70,298 คะแนน ยังคงแพ
ปยะ ปตุเตชะ ที่ได 158,413 คะแนน ตามดวยกลุมจังหวัดที่เพื่อไทยมีคะแนนมาเปน
ลําดับหนึ่ง 4 จังหวัด (อุดรธานี อุบลราชธานี มุกดาหาร แพร) เชนที่อุดรธานี เพื่อไทย
โดยวิเชียร ขาวขํา ได 325,933 คะแนน ชนะกาวหนาที่ได 185,801 คะแนน หรือที่
แพร เพือ่ ไทย อนุวธั วงศวรรณ ได 140,133 คะแนน ชนะกาวหนาทีไ่ ด 48,571 คะแนน
หนองคายจึงเปนเพียงจังหวัดเดียวทีพ่ อพูดไดวา มีการตัดคะแนนกันเอง เพราะหากนํา
คะแนนที่เพื่อไทยได 76,976 คะแนนมารวมกับที่กาวหนาได 50,702 คะแนนแลวได
มากถึง 127,678 คะแนน สามารถเอาชนะ ยุทธนา ศรีตะบุตร ที่ได 85,777 คะแนน
ไดเลย
ขอสังเกตดังกลาวจึงใชอธิบายไมไดเสมอไป สวนตัวผมเห็นวาการทํางาน
ในสภาตลอดปเศษที่ผานมาไดแบงกลุมคนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยกับอนาคตใหม
แยกออกจากกันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะบอกวาคนเลือกเพื่อไทยกับกาวหนา
เปนคนละกลุมกัน
ถึงกระนั้น การลงสนามทองถิ่นของคณะกาวหนา เอาเขาจริงก็คงไมไดหวัง
ทีจ่ ะชนะในตําแหนงนายก อบจ. แตเปนไปเพือ่ การรักษาฐานคะแนนเสียงชนชัน้ กลาง
และคนรุน ใหมของพรรคกาวหนาเอาไว เตรียมพรอมสําหรับการเลือกตัง้ ทัว่ ไปครัง้ หนา
และการเลือกตั้งเทศบาลกับ อบต. ซึ่งนาจะมีโอกาสไดที่นั่งมากกวา โดยเฉพาะพื้นที่
ตัวเมืองกับเขตทีม่ มี หาวิทยาลัยตัง้ อยู จากคะแนนทีไ่ ดรบั (2.6 ลานคะแนนตามคําแถลง
ของธนาธร จึงรุงเรืองกิจ) แสดงใหเห็นวาคณะกาวหนายังรักษาฐานคะแนนเสียง
ของอดีตพรรคอนาคตใหมเอาไวไดอยางคอนขางเหนียวแนน
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แมนคณะกาวหนาจะไมสามารถชนะการเลือกตัง้ ไดนายก อบจ. ของจังหวัดใด
แตก็ได ส.อบจ. เปนการชดเชย ดวยที่นั่งไมนอยคือ 57 คนจาก 20 จังหวัด โดยมีหลาย
จังหวัดที่ไดรับเลือกตั้งเขามาจํานวนมาก ไดแก อุดรธานี 10 คน ฉะเชิงเทรา 10 คน
ยโสธร 7 คน และหนองคาย 5 คน นอกนั้นไดจังหวัดละ 1-3 คน หวังวาคงไดเห็น
บทบาทของฝายคานที่แข็งขันในสภา อบจ. ของจังหวัดเหลานี้ เหมือนกับที่เคยเห็น
บทบาทของพรรคอนาคตใหมหรือพรรคกาวไกลในฐานะฝายคานในสภาผูแ ทนราษฎร
มาแลว ซึ่งที่ผานมาเราแทบไมเคยเห็นสภา อบจ. แสดงบทบาทในบางดาน เชน
เรียกสวนราชการตางๆ ที่มาตั้งอยูในจังหวัด กระทั่งผูวาราชการจังหวัดใหมาชี้แจง
ขอเท็จจริงได ทั้งที่กฎหมายไดใหอํานาจนี้ไวตั้งแตตน

นายกฯ เสียงขางนอย ฝายคานเสียงขางมาก

การเลือกตั้งนายก อบจ. กับสมาชิกสภา อบจ. พรอมกันเชนนี้เอื้อใหเกิด
สภาวะซึ่งฝายบริหารกับฝายสภาเปนคนละขั้วไดงายขึ้น แตกตางจากหลายครั้งที่ผาน
มาซึง่ นายก อบจ. มักชิงลาออกกอนครบวาระ ทําใหตอ งจัดการเลือกตัง้ นายก อบจ.กอน
เมือ่ รูผ ลนายกฯ กอน กลุม ทีไ่ มไดเปนฝายบริหารก็ไมสง ทีมลงสมัครแขงในการเลือกตัง้
ส.อบจ. ที่มีขึ้นภายหลัง คงมีแตฝงผูบริหารเทานั้นที่สงทีมลง จึงกลายเปนวาผูบริหาร
กับฝายสภามาจากกลุมเดียวกันทั้งหมด
หลายจังหวัดทีม่ กี ารแขงขันสูง และคะแนนสูสกี นั มาก ไมมที างทีเ่ สียงในสภา
จะถูกยึดกุมโดยกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว เชนที่เชียงใหม ผลที่ออกมาคือ
เสมอกัน 21 ตอ 21 ระหวางเพื่อไทยกับกลุมเชียงใหมคุณธรรม ที่อุบลราชธานี
เพื่อไทยได 17 คน ตามหลังกลุมอุบลคนดีที่ไดไป 21 คน นอกนั้นที่เหลือเปนกลุมอื่น
และผูสมัครอิสระรวมกันอีก 4 คน แสดงวาชาวบานหลายๆ พื้นที่ก็ไมไดเลือกแบบ
‘ยกทีม’ เหมือนที่ผูสมัครในตําแหนงนายกฯ พยายามรณรงค
การที่เสียงในสภากํ้ากึ่ง ตางฝายตางมีเสียงพอฟดพอเหวี่ยงกันเชนนี้ ปญหา
ที่ตามคือ เกมการเมืองเรื่องงบประมาณ อาจทําใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปถูกควํ่ากลางสภา จนนําไปสูกลไกตั้งกรรมการรวมพิจารณา ซึ่งยอมทําให
สถานการณยดื เยือ้ ในปแรกๆ กอนทีโ่ ดยธรรมชาติของการเมืองในปหลังๆ จะเริม่ มีการ
ยายไปอยูข วั้ เดียวกันกับฝายบริหารเพือ่ เรงสรางผลงานเตรียมลงเลือกตัง้ คราวในถัดไป
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จับตา กกต.

สถิติของทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นับแตป พ.ศ. 2543 ถึงป
พ.ศ. 2558 พบวา กกต. ไดมมี ติวนิ จิ ฉัยชีข้ าดเรือ่ งคัดคานการเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่
หรือผูบริหารทองถิ่นไปแลวเกือบ 1,800 เรื่อง แยกเปนใบแดงหรือสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 1,110 เรื่อง และใบเหลืองหรือสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 670
เรื่อง 17 การเลือกตั้งครั้งนี้ที่ดูเหมือนจะจบแลวตั้งแตเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบรอย
จึงยังไมจบงายๆ
รัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2560 ให กกต.มีอํานาจเต็มที่จะ “สั่งระงับการใชสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัครไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป” หรือที่ถูก
เรียกจนติดปากวา “ใบสม” หากพบวาผูชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นทุจริต
รูเห็นใหมีการทุจริต หรือรูแตไมยับยั้ง แตตองมีคําวินิจฉัยออกมา ‘กอน’ ประกาศ
ผลการเลือกตัง้ พรอมทัง้ ใหยกเลิกผลเลือกตัง้ และจัดเลือกตัง้ ใหม โดยไมมกี ารรับสมัคร
เลือกตัง้ ใหม ใหเฉพาะผูส มัครรายเดิมในเขตนัน้ กลับเขาสูก ารเลือกตัง้ ใหมอกี ครัง้ ยกเวน
ผูสมัครที่ถูกระงับสิทธิซึ่งโดนใบสม ในแงนี้คําวินิจฉัยของ กกต. เปนที่สุด ไมสามารถ
อุทธรณได แตถาเปนชวงหลังจากนั้นแลวตองไปจบที่ศาลอุทธรณ และตองกลาย
ไปเปน “ใบแดง” แทน
หลังผานพนการเลือกตั้ง อบจ. แคไมกี่วัน มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
การเลือกตั้งเขามายัง กกต. ไมตํ่ากวา 200 เรื่อง สวนใหญเปนเรื่องการใหทรัพยสิน
เพื่อจูงใจใหเลือกผูสมัครประมาณ 30-40 เรื่อง เรื่องปราศรัยหาเสียงใสราย หรือ
หลอกลวงตางๆ ประมาณ 20-30 เรื่อง นอกนั้นเปนเรื่องอื่นปนๆ กันไป 18
ประเด็นนี้จึงเปนอีกปจจัยชี้ขาดความเปนไปทางการเมืองของ อบจ. แตละ
แหงที่ไมอาจมองขามได
“ใบแดง-ใบเหลือง เครื่องมือกําราบทุจริตเลือกตั้ง,” สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (10 กันยายน 2558),
จาก https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=31&filename=
18
“ประเดิมรองทุจริตเลือกตั้ง อบจ.200 เรื่อง! เลขาฯ กกต.ชี้กํานัน-ผญบ.สวนสําคัญแกปญหา,” สํานักขาวอิศรา
(24 ธันวาคม 2563), จาก https://www.isranews.org/article/isranews-news/94487-isranfsews-721.html
17

65 ป อบจ. การเดินทางของประชาธิปไตย
ทองถิ่นระดับจังหวัด พ.ศ. 2498-2563
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การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ถือเปนจุดเริ่มตนในการสรางความเขมแข็งใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรวม ซึ่งตามมาดวยการเลือกตั้งทองถิ่นในรูปแบบอื่น
ทั้งเทศบาล อบต. ตลอดจนองคกรทองถิ่นรูปแบบพิเศษอยาง กทม. และเมืองพัทยา
แนนอน ประชาธิปไตยไมใชแคการเลือกตัง้ ทองถิน่ ซึง่ ถูกกดทับมานานจะตองไมพอใจ
เพียงแคนี้ กาวเดินตอไปคือ การเรงรัดผลักดันใหมีการกระจายอํานาจโดยเพิ่ม
ความเปนอิสระใหแกทองถิ่นมากยิ่งขึ้นในทุกมิติ หลังหยุดชะงักไปโดยสิ้นเชิงนับแตมี
การรัฐประหารเปนตนมา.
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มองอุบลราชธานี

ผ่ า นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี พ.ศ. 2561-2564

กับการเลือกตั้งนายก อบจ. 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ตอนที่ 1)

อ.ปฐวี โชติอนันต 1

ประเด็นหลักในการนําเสนอ

1. นโยบายหาเสียงของผูสมัครนายก อบจ.อุบลราชธานีถูกกําหนดใหอยูใน
กรอบของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาอีสานใต แผนพัฒนาจังหวัดที่ออก
โดยกระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาทองถิ่นที่ตองลอตามแผนตางๆ ขางตน
จึงไมแปลกที่นโยบายของแตละคนที่ออกมาจะคลายกัน
2. นโยบายทีอ่ อกมาจึงไมมเี รือ่ งของการแกไขความขัดเเยงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่
โดยเฉพาะการแยงชิงทรัพยากรของรัฐกับประชาชน
3. สภาวะการกระจายอํานาจที่ผานมา สะทอนใหเห็นวาทองถิ่นถึงแมไดมี
การกระจายอํานาจจริงแตเปนอํานาจทีถ่ กู รัฐรวมศูนยกาํ หนดขอบเขตมาใหทาํ แตงาน
สราง ซอม ปรับปรุง แกไข หรือการพัฒนานโยบายใหมๆ หรือ นวัตกรรม (Innovation)
ใหมๆของตนเองที่ถูกกําหนดโดยแผนและโครงสรางของรัฐสวนกลาง
อย า งไรก็ ต าม ถ า อยากรู  ว  า ท อ งถิ่ น มี อํ า นาจและอิ ส ระมากแค ไ หน
ไมใชเพียงดูเรื่องของการสรางนโยบาย หรือ นวัตกรรมใหมๆ (Innovation) เทานั้น
แตตองดูไปถึงทองถิ่นสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในพื้นที่ไดมากนอยเพียงใด

อาจารยประจําหลักสูตรการปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
E-mail: pataweechotanan@gmail.com
1

มองอุบลราชธานีผานแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
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สิง่ เหลานีจ้ ะเปนตัวสะทอนความสัมพันธทางอํานาจระหวางทองถิน่ กับรัฐสวนกลางวา
ทองถิ่นเปนการปกครองทองถิ่นโดยรัฐ (State Local Government) หรือ เปนการ
ปกครองทองถิ่น (Local government) ที่ทองถิ่นทําเพื่อประชาชนในพื้นที่
4. การกระจายอํานาจทีเ่ กิดขึน้ เปนการกระจายในขอบขายของ อปท. เทานัน้
การมีอาํ นาจในการตัดสินใจทีร่ ฐั เปนผูก าํ หนดไมไดกระจายสูป ระชาชน ดังนัน้ สถาบัน
ทองถิ่นจึงไมไดถูกทําใหเปนพื้นที่ที่กลุมตางๆ มีอํานาจในทองถิ่นเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาความความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชน เชน ปญหาการรุกไลที่
ของประชาชน ปญหาเขือ่ นปากมูล ปญหาความขัดเเยงทางดานอุดมการณทางการเมือง
เปนตน ปญหาความขัดเเยงเหลานีจ้ งึ ถูกซุกไวใตพรม หรือโยนไปทีก่ ารเมืองระดับชาติ
แทนทีท่ อ งถิน่ อบจ. ซึง่ มองภาพรวมของจังหวัดควรจะเปดเวทีในการพูดคุย ออกนโยบาย
เพื่อแกไขปญหา
5. การที่พรรคการเมืองระดับชาติ หรือ กลุมการเมืองระดับชาติลงมา
เชื่อมตอกับการเลือกตั้งทองถิ่นอาจจะเปนภาพสะทอนใหเห็นถึงสถานะและบทบาท
ของพรรคและกลุมการเมืองในระดับชาติที่จะมีตอการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งตอไป
ภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ ป ด ให หั ว คะแนนในท อ งถิ่ น มี อํ า นาจในการต อ รองกั บ
พรรคการเมืองไดมากขึ้น

เกริ่นนํา

ในขณะที่การเมืองระดับชาติกําลังรอนแรงจากการเรียกรองของประชาชน
ผูรักประชาธิปไตยที่ตองการใหนายกฯประยุทธ จันทรโอชา ลาออกจากตําแหนง
เรียกรองใหมกี ารแกไขรัฐธรรมนูญและการปฏิรปู สถาบันพระมหากษัตริยใ หอยูภ ายใต
รัฐธรรมนูญ ตามขอเรียกรองของกลุมคณะราษฎร การเมืองในระดับทองถิ่นก็มีความ
รอนแรงไมแพกัน ภายหลังเครือขายรณรงคเพื่อประชาธิปไตยทองถิ่น (คปท.) ซึ่งมี
นักวิชาการ 105 คน เรียกรองรวมลงชื่อและออกแถลงการณใหรัฐบาลจัดการเลือกตั้ง
ทองถิ่นภายใน พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผานมา
ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ไดประกาศ
ใหมีการจัดการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (นายก อบจ.) และสมาชิก
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สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.) ขึ้นภายใน 60 วัน กกต.ไดมีการกําหนดให
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปนวันเลือกตัง้ นายก อบจ. และ ส.อบจ. ซึง่ เปนการเลือกตัง้
ทองถิน่ ครัง้ แรกในรอบ 6 ปทผี่ า นมา ภายหลังจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
ที่ทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในพ.ศ. 2557
คณะรัฐบาลทหารไดประกาศใช ม.44 ปลดผูบ ริหารทองถิน่ บางทาน และใหขา ราชการ
ประจําปฏิบัติงานแทน ที่สําคัญคือการไมอนุญาตใหมีการจัดการเลือกตั้งในระดับ
ทองถิ่นและใหผูบริหารทองถิ่นในระดับตางๆ ดํารงตําแหนงตอไป
การปกครองทองถิ่นของประเทศไทยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ 1.ระดับบน
(Upper Tier) นั่นคือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ที่ทําหนาที่ดูแลในระดับ
นโยบายหรือภาพรวมในการพัฒนาจังหวัดและชวยสนับสนุนการทํางานของทองถิ่น
ในระดับลาง 2. ระดับลาง (Lower Tier) ซึ่งไดแก เทศบาลทําหนาที่ดูแลพื้นที่เมือง
และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ทําหนาที่ดูแลในพื้นที่เขตชนบท
จังหวัดอุบลราชธานี เปนอีกพื้นที่การเมืองหนึ่งที่นาสนใจของประเทศไทย
ในการเลือกตัง้ ทองถิน่ ในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากลักษณะของจังหวัด
อุบลราชธานีจะเปนจังหวัดใหญในบริเวณภาคอีสาน มีทรัพยากรจํานวนมากและเปน
พื้นที่การคาชายแดนที่สําคัญที่รัฐใหความสนใจในเรื่องของการพัฒนาแลว ภายใน
จังหวัดอุบลราชธานียงั มีเรือ่ งของความขัดแยงทีเ่ กิดจากการพัฒนาของรัฐและการตอสู
ทางการเมืองของคนในพื้นที่กับอํานาจรัฐซึ่งมีมาตลอดนับตั้งแต การเกิดขึ้นของกบฏ
ผีบญ
ุ ทีต่ อ งการตอตานการขยายอํานาจของสยาม การเกิดขบวนการเสรีไทย การตอตาน
การสรางเขือ่ นปากมูล การตอสูใ นเรือ่ งของทีด่ นิ และการตอสูข องคนเสือ้ แดงทีต่ อ ตาน
เผด็จการซึ่งถูกจับเขาคุก ขมขู และปรับทัศนคติจํานวนมาก ในสวนของการปกครอง
ทองถิ่นนั้น นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีโดนคําสั่ง ม.44 จาก
คณะรักษาความสงบแหงชาติใหหยุดการปฏิบัติหนาที่และใหรองปลัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดซึ่งเปนเจาหนาที่ราชการของรัฐทํางานแทน
เมื่อมีการประกาศใหมีการเลือกตั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ. ในการเลือกตั้ง
รอบนีม้ ผี สู มัครชิงตําแหนง นายก อบจ. 7 ทาน และผูช งิ ตําแหนง ส.อบจ ทาน 281 ทาน
จากพืน้ ทีเ่ ขตเลือกตัง้ ทัง้ หมด 42 เขต 2,950 หนวยเลือกตัง้ มีประชาชนผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้
1,433,346 คน
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มากกวานัน้ การเลือกตัง้ ในรอบนีพ้ รรคการเมืองระดับชาติ เชน พรรคเพือ่ ไทย
และกลุมการเมืองในระดับชาติ เชน กลุมกาวหนา มีการประกาศสนับสนุนผูสมัคร
นายก อบจ. อยางเปนทางการ หรือ ผูสมัครนายก อบจ. ทองถิ่นบางทานมีการใชโลโก
และชื่อของพรรคพลังประชารัฐในการหาเสียง แตทําในนามกลุมทองถิ่นที่ตนสังกัด
ปรากฎการณดงั กลาวทําใหการเลือกตัง้ ทองถิน่ รอบนีแ้ ตกตางจากการเลือกตัง้ ทองถิน่
ที่ผานมา เนื่องจากพรรคการเมือง หรือกลุมการเมืองระดับชาติไดมีการสนับสนุน
ผูสมัคร อบจ. อยางชัดเจนอยางที่ไมเคยมีมากอนในอดีต
เมื่อลองสังเกตการณวิธีการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครชิงตําแหนงนายก
อบจ.ใชกันมีทั้งหมด 4 ชองทาง คือ 1. Facebook 2. รถแห 3. การเดินลงพื้นที่
4. การติดปายหาเสียงตามที่ตางๆ การหาเสียงสวนใหญของผูสมัครมีนโยบายที่
คลายกันอยางมาก โดยผูสมัครใหความสําคัญกับการสรางและซอมถนน ขุดคูคลอง
ทําไฟฟา ทําอินเตอรเน็ต พัฒนาโรงเรียน และการเนนใหประชาชนเลือกคนดี
มีคุณธรรม ทํางานโปรงใส
คําถามที่เกิดขึ้นคือ 1. เมื่อผูสมัครมีนโยบายคลายกันแลวจะเลือกใคร?
2. ทําไมนโยบายถึงไดออกมาคลายกันซึ่งตางจากการเลือกตั้งในระดับชาติที่แตละ
พรรคการเมืองมีการเสนอนโยบายตางๆ ออกมาแขงกันใหประชาชนไดพิจารณา
เปนจํานวนมาก? 3. การเลือกตั้งอบจ.เชื่อมตอกับการเมืองระดับชาติอยางไร?
1. เมื่อผูสมัครมีนโยบายคลายกันแลวจะเลือกใคร?
สําหรับคําถามแรก ผูเขียนไดลองสอบถามจากนักศึกษาที่เรียนวิชาการ
บริหารทองถิ่นเบื้องตน และวิชาโครงสรางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอีสานกับ
ผูเ ขียน มีนกั ศึกษารวมกันประมาณ 80 คน สิง่ ทีพ่ บคือ เมือ่ มีนโยบายหาเสียงทีค่ ลายกัน
ผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะเลือกคนที่เขารูสึกวาเขามีความใกลชิด สนิท และชวยเหลือเขาได
ถึงแมนโยบายจะคลายกันแตการเขาถึงของประชาชนทีม่ ตี อ นักการเมืองมีความสําคัญ
อยางมากในการเลือกตั้ง นักศึกษาบางสวนกลาววาเขาเลือกเพราะอุดมการณทาง
การเมืองซึ่งผูสมัครมีการประกาศชัดเจนวาสังกัดพรรคการเมืองฝายไหน และมี
ความคิดการเมืองแบบใด
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2. ทําไมนโยบายถึงไดออกมาคลายกันซึง่ ตางจากการเลือกตัง้ ในระดับชาติ
ที่แตละพรรคการเมืองมีการเสนอนโยบายตางๆ ออกมาแขงกันใหประชาชนได
พิจารณาเปนจํานวนมาก?
สิ่งที่ผูเขียนคนพบจากการศึกษาคือ การที่ผูสมัครนายก อบจ. มีนโยบาย
ที่ไมแตกตางกันนั้นมีปจจัยดังตอไปนี้
ปจจัยที่หนึ่ง รัฐไทยเปนรัฐที่รวมศูนยอํานาจอยางมากและการปกครอง
ทองถิน่ ถูกควบคุมโดยขาราชการสวนภูมภิ าคมาอยางยาวนาน ถึงแมจะมีการกระจาย
อํานาจที่ถูกกําหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มีการใหประชาชนเลือกผูนําทองถิ่น
และถายโอนภาระงานมาใหทองถิ่นทํา อยางไรก็ตาม การทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นยังคงมีปญหาอยางมากทั้งในเรื่องอํานาจของผูบริหารที่อยูภายใตการ
ควบคุมของขาราชการภูมิภาค ความขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณและบุคลากร
มากกวานั้น ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557 ที่ใหการกระจาย
อํานาจตองชะงัก โดยเฉพาะการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 ที่รัฐบาลทหารไดมีการขยาย
อํานาจของรัฐลงมาควบคุมทองถิ่นและพยายามเปลี่ยนทองถิ่นใหมีความเปนราชการ
มากยิ่งขึ้น จากการไมใหมีการเลือกตั้งทองถิ่น ปลดผูบริหารทองถิ่น แตงตั้งขาราชการ
และตัดขาดการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
ปจจัยที่สอง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นที่ขาดความมีอิสระ สําหรับ
องคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
การจัดทําดังกลาวมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แตสิ่งที่พบคือ
การจัดแผนตองลอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
และแผนพัฒนาภูมภิ าคของอีสานใต รวมถึงแผนพัฒนาจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อประชาชนแสดงความเห็นไปแลว สิ่งที่ถูกเสนอขึ้นไป ถาเขาตามกรอบแนวทาง
ของแผนที่ถูกกําหนดมาแลวขางตน ประเด็นตางๆ ที่ประชาชนเปนผูเสนอจะถูกบรรจุ
ลงไปในแผนพัฒนาทองถิน่ ของ อบจ. เชน สงเสริมการปลูกขาว สงเสริมการคาชายแดน
ทําถนน ไฟฟาใหดี สงเสริมประเพณี เปนตน สวนประเด็นที่ประชาชนเสนอถาไมตรง
ในสิ่งที่ถูกกําหนดนมาก็ไมไดรับการบรรจุลงไป ทั้งในเรื่องของปญหานํ้าทวมที่ไปไกล
กวาการสรางคูคลอง ทําฝายกันนํา้ ความขัดแยงในเรือ่ งทีด่ นิ ซึง่ เปนความขัดแยงทีเ่ กิด
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มาจากการพัฒนาของรัฐที่มาจากอดีต รวมถึงความขัดแยงที่เกี่ยวของกับอุดมการณ
ทางการเมืองที่แตกตางกัน
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นของ อบจ. 2 ที่เกิดขึ้นมีลักษณะไปใน
ทางการกําหนดจากบนสูลาง (Top-down) มากกวา และมองไมเห็นปญหาของพื้นที่
จริงๆ ดูไดจาก แผนพัฒนาทองถิ่นอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2564 ที่มี 5 ยุทธศาสตร
ในการพัฒนา ดังนี้
1. การบริหารจัดการทรัพยากร อบจ. มี 114 โครงการ วงเงิน 166,046,820
บาท ซึ่งสวนใหญเปนเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ และสงเสริมพัฒนา
บุคลากร
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี 114 โครงการ วงเงิน 681,644,265 บาท
เนนโครงการปองกันยาเสพติด การจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนตามแนวพระราชดําริ สงเสริมเกษตรพอเพียง
3. การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน มี 284 โครงการ วงเงิน 1,705,032,300
บาท ซอมแซมถนน ปรับปรุงการคมนาคม
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 84 โครงการ วงเงิน 625,156,000 บาท
การปรับปรุงโรงกีฬา พัฒนาคุณภาพผูสูงอายุ ใสใจคนพิการ สงเสริม
การมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย ทํานุบํารุงศาสนา
5. การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว วงเงิน 310,458,700 บาท
ทีใ่ หความสําคัญกับเรือ่ งของการสงเสริมการทองเทีย่ วการคาชายแดน
เมื่อลองพิจารณาดูโครงการที่จัดทําในแผนพัฒนาทองถิ่นตองทําให
สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด คือ “เมืองนาอยูท นั สมัย ประตูสกู ารคาการลงทุน
ทองเทีย่ วหลายมิติ เกษตรสูส ากล” ทีอ่ อกกโดยกลุม ยุทธศาสตรจงั หวัดและกลุม จังหวัด
ทีม่ กี ระทรวงมหาดไทยเปนผูด แู ล สิง่ ทีพ่ บคือ ในเรือ่ งของการพัฒนาเมืองนาอยูท นั สมัย
และเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการพูดถึงผังเมืองนํ้าทวม แตพอโครงการ
2
ดูแผนพัฒนาทองถิน่ 4 ปเพิม่ เติมไดท่ี สํานักงานองคการบริหารจังหวัดอุบลราชธานี. 2560. แผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ 
พ.ศ. 2561-2564. สืบคน 20 พฤศจิกายน 2563, จากhttp://www.ubon.go.th/webdatas/articles/ArticleFile6565.pdf?fbclid=IwAR2C8NMawVPGhZai1bFKdrKkdj75Apj4UQxZkKlR1h9kekRXGPvrKwoSpI0
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และตัวชี้วัดที่ออกมา เนนไปทางสุขภาพ ตรวจหาเบาหวาน สวนการพัฒนาดานอื่นๆ
เนนในเรื่องการสงเสริม พัฒนาบุคคลากร และพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนตน
ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธของรัฐและสังคมกับ
การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีผานการเลือกตั้งครั้งนี้ไดดังตอไปนี้
ประการที่หนึ่ง แผนพัฒนาทองถิ่นที่เกิดขึ้นถูกล็อคใหลอกับแผนยุทธศาสตรแหงชาติ 20 ป แผนพัฒนาภูมิภาค และแผนพัฒนาจังหวัดที่สวนกลางกําหนด
มาแลว กระบวนการรับฟงความเห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ จังหวัด
อุบลราชธานี ซึง่ องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําขึน้ ดังกลาวไดผา นการมีสว นรวมของ
ประชาชนเปนเพียงแคตราแสตมปสรางความชอบธรรมที่แสดงใหเห็นวาแผนพัฒนา
ทองถิ่นอุบลราชธานีของ อบจ. ผานความเห็นชอบของประชาชนแลวเทานั้น
ประเด็นที่สอง สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงพลวัตของอํานาจของทองถิ่น
ถึงแมรัฐไทยจะมีการกระจายอํานาจแตอํานาจสวนใหญถูกกระจุกไวในขอบเขตที่รัฐ
สวนกลางกําหนดเทานั้น อํานาจไมไดถูกกระจายออกไปใหกับกลุมอื่นๆ ในการเขามา
มีสว นรวมในการพัฒนาหรือแกไขปญหาความขัดแยงในพืน้ ทีผ่ า นองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ ซึง่ เปนสถาบันทางการเมืองทีใ่ กลชดิ กับคนในพืน้ ที่ ดังนัน้ การทํางานของ อบจ.
สวนใหญจึงอยูในขอบเขตอํานาจของสวนกลางและสวนภูมิภาคโดยเฉพาะภายใต
การปกครองของกระทรวงมหาดไทยทีเ่ ปนผูบ งั คับบัญชาโดยตรงของผูว า ราชการจังหวัด
ที่มีอํานาจเหนือกวานายก อบจ. ทั้งๆ ที่ อบจ. เปนองคกรปกครองทองถิ่นขนาดใหญ
นายก อบจ. มาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน แตลกั ษณะของงานทีท่ าํ เปนงานประจํา
มากกวาการวางนโยบายในการพัฒนาหรือนําจังหวัดไปขางหนา หรือแกไขปญหาความ
ขัดแยงดังที่ไดจะไดกลาวในประเด็นถัดไป
ประการทีส่ าม แผนพัฒนาทองถิน่ ทีเ่ กิดขึน้ จึงไมไดมองเห็นปญหาในพืน้ ที่
ที่มีความหลากหลาย แตผูมีอํานาจเลือกที่จะบรรจุสิ่งที่กรอบการพัฒนาตองการ
ยกตัวอยาง อุบลราชธานีเปนจังหวัดนํ้าทวม แตแผน อบจ. แทบไมพูดเรื่องนํ้าทวม
จากการสอบถามเจาหนาที่ อบจ. พบวาตอนนี้ อบจ.มีเรืออยูแ ค 4 ลํา ชวงนํา้ ทวมทําได
แคสนับสนุนเพราะพืน้ ทีใ่ นการทํางานมีจาํ กัด หรือปญหาความขัดแยงในเรือ่ งของทีด่ นิ
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ที่รัฐมีปญหากับชาวบาน อบจ.ไมไดมีอํานาจอะไรที่จะเขาไปชวยเหลือชาวบานที่
ถูกฟองรองจากทางภาครัฐในการไลออกจากพื้นที่
มากกวานั้น ในเรื่องของความขัดแยงทางการเมือง อบจ.ซึ่งเปนตัวแทน
ของประชาชนควรจะมีบทบาทในการไกลเกลี่ยความขัดแยงหรือเขาไปชวยเหลือ
แตสิ่งที่พบคือไมมีอํานาจจะทําได เพราะแผนไมไดกําหนด และตองปลอยใหเปนการ
เผชิญหนากันระหวางรัฐกับประชาชน สิง่ เหลานีจ้ งึ สะทอนใหเห็นถึงสภาวะการกระจาย
อํานาจของไทยที่ผานมานั้น สถาบันทองถิ่นมีหนาที่หลักคือ การสราง ปรับปรุง ซอม
และแกไขโครงสรางพื้นฐาน หรือทํางานที่ถูกถายโอนมาจากสวนภูมิภาค แตไมไดเปน
พื้นที่ที่ประชาชนกลุมตางๆจะใชเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ในทองถิ่น หรือการวางนโยบายในการพัฒนาหรือนําจังหวัดไปขางหนา
ประเด็นทีส่ ี่ ยิง่ ชวงรัฐประหาร พ.ศ. 2557 นายก อบจ. อุบลราชธานีถกู
ม.44 หามปฎิบัติงาน สิ่งที่เกิดขึ้นคือการทํางานของผูที่รักษาการแทน เปนขาราชการ
ทีม่ าจากการแตงตัง้ ซึง่ เพียงแคทาํ หนาทีต่ ามกรอบแผนงาน และนโยบายทีท่ างสวนกลาง
และภูมิภาคกําหนดเทานั้น ไมจําเปนตองมีการริเริ่มอะไรใหม เพราะกรอบคิดของ
ขาราชการกับนักการเมืองตางกัน ขาราชการทําตามทีก่ ฎหมาย และเจานายของตนสัง่
เพียงพอแลว ไมจําเปนตองทําอะไรมาก 2-4 ปก็ยายไปดํารงตําแหนงในที่ใหม
แตนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมี
ความหลากหลาย ตองคิดและพัฒนาโครงการใหมๆ เพื่อตอบโจทยคนในพื้นที่มาก
เทาที่จะเปนไปได
ประเด็นที่หา การไลเช็คบิลนักการเมืองโดยเฉพาะคดีทุจริต คําวาทุจริต
นี้ เราสามารถมองไดหลายมุม กลาวคือ นักการเมืองยักยอกเงิน เอาผลประโยชน
เขาตนเอง หรือวาเขาตองการทํานโยบายหรือโครงการเพื่อตอบสนองคนในพื้นที่
แตกฎหมายจํากัดอํานาจเขาไวไมสามารถทําโครงการ หรืออนุมตั เิ งินได แตเขาตองทํา
เพราะเปนประโยชนหรือแกไขปญหาใหกบั ประชาชน จึงถูกเหมารวมวาทุจริต สิง่ เหลานี้
ตองกลับไปตัง้ คําถามกับกฎระเบียบทีอ่ อกมาโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย สตง. ปปช.
วาระเบียบตางๆ โดยฉพาะการใชจา ยเงินของทองถิน่ ทีอ่ อกมานัน้ ชวยใหทอ งถิน่ ทํางาน
รับใชประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ หรือลดศักยภาพทองถิ่นใหทองถิ่นทํางานยาก
ยิ่งขึ้นซึ่งมีผลทําใหผูนําทองถิ่นไมกลาทําอะไรเพราะกลัวถูกฟองรองวาผิดระเบียบ
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ปายหาเสียงผูสมัครลงรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี

ตาราง เบอร รายชือ่ ผูส มัคร และนโยบายผูล งสมัครรับเลือกตัง้ นายก อบจ. อุบลราชธานี 3
เบอร รายชื่อผูสมัคร และนโยบายผูลงรับเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด อุบลราชธานี
เบอร
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อผูสมัคร

นโยบายหลัก
เพิ่มอํานาจใหประชาชน เพิ่มสวัสดิการพื้นฐานให
ประชาชน พัฒนาระบบบริการสาธารณะ สิง่ แวดลอม
นายเชษฐา ไชยสัตย
ตองดี เศรษฐกิจในชุมชนตองดี มีพื้นที่สาธารณะใน
การเรียนรู
นางสาวนายกแอนสมปรารถนา มุ  ง การบ า น ก า วข า มการเมื อ ง แก เ จ็ บ แก แ ล ง
วกรัยเจิดเจริญ
แกจน
นายบัณฑิต วิลามาศ
โคลานตัว ปญหากินอยากปากแหง เกษตรคูณ 2
นายเชิดศักดิ์ (ตีเ๋ ล็ก) โภคกุลกานนท ถนนดี มีนํ้าใช เจ็บไขดูแล
สุขภาพดี ถนนดี เกษตรดี ใหเครือ่ งมือการเกษตร ทอง
นายกานต กัลปตินันท
เที่ยวดี การศึกษาดี
นายถนอม คะตะวงษ
มุงสรางสรรค จริงใจพัฒนา เพื่อชาวอุบลฯ
นายพรวิชัย มิ่งวงษ
สงเสริมคนดี คนเกง คนกลา คนมีธรรมภิบาล

ขอมูลในตารางถูกปรับปรุงมาจาก อีสานเดลี่. 2563. อุบลราชธานี-ศึกชิงนายก อบจ.อุบล ใครเปนใครในสมรภูมิ
เดือด จับตาไฟตลา งตา มีลม ชาง. สืบคน 29 พฤศจิกายน 2563, จาก https://www.esandailyonline.com/61542
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ประเด็นสุดทาย เมือ่ กลับมาพิจารณานโยบายในการหาเสียงเลือกตัง้ นายก
อบจ.อุบลราชธานี สิ่งที่พบคือ ใบหาเสียงแตละคนมีแคเลขผูสมัคร รูปหลอๆ สวยๆ
คําคมเทๆ และนโยบายที่เกี่ยวกับการซอมถนน
ทําไฟฟา ทําคลองชลประทาน การกีฬา การรักษาพยาบาล การทําตลาด
การศึกษา การเกษตร เปนตน แตไมมีเรื่องการแกไขปญหาความขัดแยงในพื้นที่
สิง่ เหลานีไ้ มใชเรือ่ งแปลก เมือ่ เราลองพิจารณาโครงสรางของรัฐไทย ความเปลีย่ นแปลง
ทางการเมือง และแผนการพัฒนาตางๆ ทีผ่ า นมา นักการเมืองทําอะไรไมไดมากไปกวา
นี้เพราะถูกควบคุมโดยแผนของสวนกลาง และแผนของสวนภูมิภาค ยิ่งในชวง
รัฐประหารที่ผูนําทองถิ่นโดน ม.44 ใหหยุดการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นตกอยูในอํานาจของขาราชการที่ถูกแตงตั้งมา แนนอนทีเดียววาแผนพัฒนา
ทองถิน่ ของ อบจ. จึงไมแตกตางจากแผนทีส่ ว นกลางและสวนภูมภิ าคกําหนดมาขางตน
สิง่ เหลานีจ้ งึ สะทอนออกมาในการหาเสียงผูส มัครชิงตําแหนงนายก อบจ. อุบลราชธานี
ที่มีความคลายกันและไปไมไกลจากการ สราง ซอม ปรับปรุง แกไข และสงเสริม
หรื อ การเลื อ กคนดี มี ศี ล ธรรม ซึ่ ง ต า งจากการเมื อ งระดั บ ชาติ ที่ เ สนอนโยบาย
เอาใจประชาชนกันอยางเต็มที่
3. การเลือกตั้งอบจ.เชื่อมตอกับการเมืองระดับชาติอยางไร?
คําถามที่สามผูเขียนมีความพยายามที่จะวิเคราะหความเชื่อมโยงและ
บทบาทของการเมืองระดับชาติที่เชื่อมตอกับการเมืองทองถิ่น เนื่องจากการเลือกตั้ง
รอบนี้ พรรคการเมืองระดับชาติ เชน พรรคเพื่อไทยลงมาเลนการเมืองทองถิ่นโดยสง
ผูส มัครในนามพรรคถึง 25 จังหวัด รวมทัง้ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกาวหนาซึง่ มีความ
เกี่ยวของกับพรรคอนาคตใหมที่ถูกยุบไปลงมาเลนการเมืองทองถิ่น โดยนายธนาธร
จึงรุงเรืองกิจ อดีตหัวหนาพรรค และลูกพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองลงมาชวย
ผูสมัครหาเสียง สุดทายพรรคพลังประชารัฐที่ถึงแมจะไมสงผูสมัครลงในนามพรรค
แตผสู มัครบางคนตัง้ กลุม โดยใชโลโก ตราสัญลักษณของพรรคซึง่ ทําใหคนในพืน้ ทีท่ ราบ
วาเปนคนของพรรคพลังประชารัฐสงลงแขงขัน
ขอสังเกตความเชื่อมโยงของการเลือกตั้ง อบจ. กับการเมืองระดับชาติ
ดังตอไปนี้

48

A Decade of PAOs

1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553-2563)

1. ระบบการเลือกตั้งระดับชาติแบบที่เปนอยูไดทําลายกติกาทองถิ่น
บางอยาง คือ หัวคะแนนบางคนที่อาจจะเปนเบอร 2 หรือ 3 ในการเลือกตั้งทองถิ่น
ถายายพรรคอาจจะไดเปน ส.ส.ปารตี้ลิสตของพรรคนั้นๆ ในการเลือกตั้งระดับชาติ
ครัง้ ตอไป เนือ่ งจากกติกาการเลือกตัง้ ทีก่ าํ หนดในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 กําหนด
ใหมีการนับเสียงตางๆ ในทุกพื้นที่และนํามาจัดสรร ส.ส. ในระบบปารตี้ลิสต
2. พรรคเพือ่ ไทยเลนเกมสทแี่ นใจวาสามารถคุมฐานเสียงและหัวคะแนน
ไดใน 25 จังหวัด สวนจังหวัดอืน่ ทีไ่ มสง มีความเปนไปได คือ 1. จังหวัดนัน้ มีนกั การเมือง
ทองถิ่นเจาเกาคุมไวอยูแลว 2. นักการเมืองเจาเกาที่ลงแขงกับคนอื่นๆ อาจจะเปน
หัวคะแนนของเพื่อไทย เพราะถาสงใครในนามพรรคอาจจะขัดแยง และกอใหเกิดการ
ยายขางตอนเลือก ส.ส. เพราะเขามีคะแนนอยูในมือ
3. พรรคพลังประชารัฐคลายเพือ่ ไทย การเกิดพลังประชารัฐมาจากหลาย
กลุมรวมกัน ถาไปทุมหรือไปผูกกับคนใดคนหนึ่งจะทําใหเกิดความแตกแยกในระดับ
ภาพรวมในการเลือกตั้ง ส.ส. สมัยตอไปได
4. เมื่อดูการเลือกตั้ง อบจ. อุบลราชธานี เบอร 5 นายกานต กัลปตินันท
ประกาศตัววาพรรคเพื่อไทยสนับสนุน แตเบอร 4 เปนอดีต ส.ส. ผูสมัครพลังประชารัฐ
เขต 7 ลงสมัครนายก อบจ. ในนามกลุมอุบลคนดี แตคนในพื้นที่รูวาเปนคนของ
พลังประชารัฐ สวนเบอร 2 นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ คนในพืน้ ที่
บอกวามีความสัมพันธกับทางนายพรชัย โควสุรัตน อดีตนายก อบจ. อุบลราชธานี
ซึ่งใหการสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้ง ส.ส. รอบที่ผานมา
5. สําหรับ คณะกาวหนา เอาอดีตหัวหนาพรรค นายธนาธร จึงรุง เรืองกิจ
มาผูกกับผูส มัคร และสงลงในนามกลุม คณะกาวหนา เกมสทคี่ ณะกาวหนาเลนดูเหมือน
จะออกไปเชิงนโยบายพัฒนาทองถิ่น แตถามองใหลึกไปกวานั้นสิ่งที่คณะกาวหนาทํา
คือการเมืองเชิงอุดมการณเพื่อหวังไดคะแนนจากคนรุนใหม และชนชั้นกลางในเมือง
6. สถานะของพรรคเพือ่ ไทยตอนนี้ อยูก าํ้ กึง่ ระหวางพรรคพลังประชารัฐ
กับพรรคกาวไกลเพราะตัวเองไมไดเปนรัฐบาล อีกทัง้ นโยบายหาเสียงก็โดนพลังประชารัฐ
เลียนแบบ การหาเสียงจึงเนนไปทีก่ ารวิจารณการทํางานของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา
และนําทีมงานของพรรคในระดับชาติลงมาชวยสนามทองถิน่ ใหถงึ ทีส่ ดุ พรรคเพือ่ ไทย
จะเอาทีมเศรษฐกิจของพรรคซึ่งเคยสรางผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตมาชวย
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พัฒนาเศรษฐกิจในทองถิน่ ถาไดคนของเพือ่ ไทยเปนนายก อบจ. มากกวานัน้ ถาเพือ่ ไทย
ไดเปนรัฐบาลในระดับชาติและนายก อบจ. เปนของเพื่อไทย การทํางานในการพัฒนา
เศรษฐกิจจะยิ่งงายมากขึ้น ดูไดจากการที่ทีมพรรคเพื่อไทยหาเสียงในอุบลฯ วา ถา
เกรียง กัลปตินันท เปน รมว. มหาดไทย จะลงมาชวยนอง (นายกานต กัลปตินันท)
ที่เปนนายก อบจ. ในการทํางาน คําถามคือ ในทางกลับกันถาเพื่อไทยไมไดเปนรัฐบาล
ละ? อบจ. จะเปนอยางไรภายใตรัฐที่รวมศูนย กึ่งเผด็จการ ระบบราชการเปนใหญ
ตอนนีเ้ ราจึงเห็นเพือ่ ไทยขายผลงานเกา และวิจารณรฐั บาล แตความไมชดั เจน
ทางการเมืองของเพื่อไทยทําใหคนไมแนใจวาจะเอาอยางไรในเรื่องจุดยืนในการสูกับ
เผด็จการซึ่งกาวหนาและกาวไกลชัดเจนกวา
7. สถานะพลังประชารัฐ ออกนโยบายระดับชาติ เพือ่ เอาใจและปลอยให
แตละกลุมใชบารมีอิทธิพล และความอิงแอบกับพรรคในหาเสียง เพราะสรางและ
คุมนโยบาย กลไกรัฐได ถือเปนจุดแข็งที่เพื่อไทยไมมี
8. สถานะกาวไกลเลนเกมสเชิงอุดมการณนําหนา เก็บฐานเสียงคน
รุนใหมและชนชั้นกลางในเมือง ผานการใชกลุมกาวหนาในการลงชวยผูสมัครหาเสียง
เราแทบไมสามารถปฏิเสธไดวาระหวางพรรคกาวไกลกับกลุมกาวหนามีความสัมพันธ
ทางการเมืองกัน การเลือกตั้งรอบนี้ผูเขียนมองวาถาผูสมัครจากคณะกาวหนาไมได
นายก อบจ. ไมไดเสียหายเทาไร แตการทําแบบนีจ้ ะสงผลดีในการเลือก ส.ส. ของพรรค
กาวไกลในรอบหนา เพราะความชัดเจนของพรรคที่มีมากกวาพรรคเพื่อไทย และได
ขยายฐานมวลชนออกไป
9. การเมืองทองถิ่นรอบนี้ ตัวชี้ขาดอาจจะไปอยูที่ กกต. อีกครั้งในเรื่อง
การฟองรองที่พรรคการเมืองหรือ ส.ส. เขามามีสวนในการหาเสียง มากกวานั้น
ถาสังเกตใหดี กฎหมายที่ กกต. ออกมานัน้ สวนใหญจะเปนไปในลักษณะของการไลจบั ผิด
ผู  ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง มากกว า ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนออกมาใช เ สี ย งในการเลื อ กตั้ ง
ยกตัวอยางเชน การไมมีการเลือกตั้งลวงหนา หรือ การจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย
ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนชวงวันที่อยูระหวางวันหยุดยาวในชวงตนเดือน
ธันวาคม และใกลจะถึงวันปใหมทเี่ ปนชวงหยุดยาวประจําปอกี ชวงหนึง่ สิง่ เหลานีท้ าํ ให
ประชาชนทีไ่ มอยูใ นพืน้ ทีเ่ ลือกตัง้ ลังเลทีจ่ ะเดินกลับภูมลิ าํ เนาเนือ่ งจากไดเดินทางกลับ
บานชวงหยุดยาวกอนหนาวันเลือกตั้งแลว หรือรอกลับชวงปใหมทีเดียว เพราะการ
เดินทางแตละครัง้ มีคา ใชจา ยทีส่ งู สําหรับพนักงานเงินเดือน และผูใ ชแรงงานหาเชากินคํา่
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10. อาจารยพชิ ญ พงษสวัสดิ์ แหงคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณฯ วิเคราะห
วาการเลือกตั้งทองถิ่นรอบนี้ไมใชเรื่องการวัดวาการเมืองใหมหรือเกาใครจะอยูตอไป
แตวัดวาใครจะคุมฐานเสียงและหัวคะแนนไมใหยายไดไหมซึ่งมีผลกับการเลือก ส.ส.
ในสมัยหนา ภายใตกติกานี้รอดูกันตอไปครับ
จากทีก่ ลาวมา สิง่ เหลานีท้ าํ ใหเราตองกลับมาตัง้ คําถามกับ อบจ. วาจะวาง
บทบาทอยางไรในรัฐที่รวมศูนยอํานาจและเปนรัฐกึ่งเผด็จการเชนนี้ อยางไรก็ตาม
การเลือกตั้งนายก อบจ. รอบนี้ ผูเขียนเห็นวาจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดตางๆ เนื่องจากประชาชนสามารถเลือกผูนําของเขา
เองได และมีชองทางในการติดตอกับผูนําของเขา
สิ่งสําคัญตอนนี้คือ สถาบันการศึกษา กกต. ตองจัดเวทีเปดโอกาสให
ผูสมัครไดแถลงวิสัยทัศน ใหประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกไดรับฟงขอมูลและนโยบายของ
ผูส มัครไดมากทีส่ ดุ เพือ่ ใหพวกเขามีขอ มูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนน และสงเสริม
ใหประชาชนมาเลือกตั้งทองถิ่นใหมากที่สุด
ประชาชนกลุม ตางๆ ทัง้ ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอืน่ ๆ ควรออก
มาสงเสียงใหกับผูสมัครนายก อบจ. วาตองการอะไร อยาปลอยใหผูสมัครเสนอมา
อยางเดียว เราตองหาความรูแ ละขอมูลของผูส มัครแตละคน วิจารณ และเสนอความเห็น
ใหเขาไปทําเพราะเขาเปนตัวแทนของประชาชน กลุมตางๆ ในจังหวัดตองสงเสียงวา
ตองการอะไร มีปญ
 หาอะไร มีความขัดแยงอะไรในจังหวัดเพือ่ ใหผสู มัครรับไปพิจารณา
ออกเปนนโยบาย หรือจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ยิ่งในรัฐที่รวมศูนยอํานาจและเปนกึ่งเผด็จการเชนนี้ ประชาชนตอง
ชวยกันออกมาสรางอํานาจของตนเอง ออกมายืนยันสิทธิและเสรีภาพผานการเลือกตัง้
สิง่ เหลานีจ้ ะชวยทําใหการกระจายอํานาจ การพัฒนาประชาธิปไตยทองถิน่ เขมแข็งขึน้
และการพัฒนาจังหวัดของ อบจ. จะไปไดไกลกวาเรื่องของ สราง ซอม ปรับปรุง แกไข
และสงเสริม หรือการทํางานประจําที่หนวยงานสวนภูมิภาคถายโอนมาใหเหมือน
ที่ผานมา
1 ธันวาคม 2563
แกไขเพิ่มเติม 18 ธันวาคม 2563

มองอุบลราชธานีผานแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
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มองอุบลราชธานีภายหลังการเลือกตั้ง อบจ.
20 ธันวาคม 2563 (ตอนที่ 2)
อ. ปฐวี โชติอนันต 4

ผลการเลือกตั้ง อบจ. อุบลราชธานี

ณ ตอนนีป้ ระชาชนในหลายจังหวัดคงไดรกู นั แลววาใครทีไ่ ดมาเปนนายก อบจ.
และ ส.อบจ. จังหวัดของตนเอง พรรคเพื่อไทยที่สงผูสมัครลงในนามพรรค 25 จังหวัด
ผลที่ออกมาคือ พรรคเพื่อไทยไดนายก อบจ. 9 จังหวัด ประกอบดวยภาคเหนือ
4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร และนาน ในภาคอีสาน 4 จังหวัด
ประกอบดวย อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร และมุกดาหาร สวนกลุมกาวหนาที่สง
ผูสมัครถึงแมจะไมไดนายก อบจ. แตได ส.อบจ. ถึง 57 คน 5

(ภาพที่ 1 : ที่มา : เพจคนอุบลพัฒนา) 6
อาจารยประจําหลักสูตรปกครอง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี E-mail: pataweechotanan@gmail.com
สวนกลุม กาวหนาทีส่ ง ผูส มัครถึงแมจะไมไดนายก อบจ. แตได ส.อบจ. ถึง 57 คน สูงสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 คน
โดยจังหวัดทีไ่ ด ส.อบจ. มากทีส่ ดุ คือ อุดรธานี 10 คน ยโสธร 7 คน หนองคาย 5 คน รอยเอ็ด 3 คน สกลนคร 2 คน
หนองบัวลําภู 2 คน บึงกาฬ 1 คน มุกดาหาร 1 คน รองลงมาคือภาคตะวันออก ได ส.อบจ. 11 คน ไดแก ฉะเชิงเทรา 10 คน
ชลบุรี 1 คน ภาคกลาง ได ส.อบจ. 9 คน ไดแก อุตรดิตถ 3 คน สมุทรปราการ 1 คน สมุทรสาคร 1 คน นนทบุรี 3 คน
อางทอง 1 คน ภาคเหนือ ได ส.อบจ. 3 คน ไดแก ลําพูน 2 คน พะเยา 1 คน และภาคใต ได ส.อบจ. 1 คน คือ ภูเก็ต
6
คนอุบลพัฒนา. 2563. ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.อุบล เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/%E0%B8
%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%
4
5
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ที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังจากที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งอยาง
ไมเปนทางการในชวงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลําดับที่ 1 คือ ผูส มัครหมายเลข 5
นายกานต กัลปตินันท ผูสมัครจากพรรคเพื่อไทย ได 288,567 คะแนน ลําดับที่ 2
หมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท ได 269,435 คะแนน ลําดับที่ 3 หมายเลข 2
นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ได 131,362 คะแนน ลําดับที่ 4
หมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย ได 100,164 คะแนน ลําดับที่ 5 6 และ 7 คือ หมายเลข
3 นายบัณฑิต วิลามาศ ได 24,904 คะแนน หมายเลข 6 นายถนอม คะตะวงศ
ได 10,348 คะแนน และหมายเลข 7 นายพรวิชัย มิ่งวงษ ได 7,189 คะแนน 7
บทความนี้นําคะแนน ผลคะแนนของผูสมัครที่ลงในนามพรรคการเมือง และ
กลุมการเมืองที่มีความสัมพันธกับพรรคการเมืองมาเปรียบเทียบกับคะแนนการ
เลือกตั้งใหญเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 การเปรียบเทียบดังกลาวมีเหตุผลสําคัญ
คือ การเลือกตั้งนายก อบจ. เปนการเลือกตั้งที่มีเขตการเลือกตั้งทั้งจังหวัด และมีการ
สงผูสมัครลงในนามพรรคการเมืองและกลุมการเมือง ตัวเลขของผูมาใชสิทธิ์ในการ
เลือกตั้ง ส.ส. และนายก อบจ. เปนภาพรวมของพรรคการเมืองในระดับจังหวัดที่จะ
สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพรรคการเมืองระดับชาติและการเมืองทองถิน่ ได

E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-102466571644709/photos/pcb.140388241185875/14038701
4519331 (วันที่คนขอมูล 25 ธันวาคม 2563)
7
คนอุบลพัฒนา. 2563. ผลเลือกตั้งนายก อบจ. อุบล. เขาถึงไดจาก (วันที่คนขอมูล 25 ธันวาคม 2563)
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ตารางที่ 1 : รายชื่อพรรคการเมืองและคะแนนรวมที่ไดจากการเลือก ส.ส. จังหวัด
อุบลราชธานี 24 มีนาคม 2562 8
รายชือ่ พรรคการเมืองและคะแนนรวมทีจ่ ะไดจาการเลือก สส. จังหวัดอุบลราชธานี 24 มีนาคม 2562
ลําดับ

สังกัดพรรค คะแนนรวมจาก สส. ทัง้ จังหวัด บัตรเสีย บัตรไมประสงคเลือก

1

เพื่อไทย

347,617

2

อนาคตใหม

112,230

3

พลังประชารัฐ

257,357

4

ประชาธิปตย

97,286

5

อื่นๆ

135,025

จํานวนผูม สี ทิ ธิ
1,433,296
เลือกตัง้
จํานวนผูม าใชสทิ ธิ
1,038,618
เลือกตัง้
เปอรเซ็นผูม าใชสทิ ธิ์ 74.87%

58770

11167

5.66%

1.08%

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2562. ขอมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร พ.ศ. 2562. หนา57, 85
เขาถึงไดจาก https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201002121233.pdf (วันที่คน
ขอมูล 25 ธันวาคม 2563)
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ตารางที่ 2 : รายชือ่ ผูส มัคร เครือขายทางการเมืองและความสัมพันธกบั พรรคการเมืองและ
คะแนนเลือกตัง้ รวมในการเลือกตัง้ นายก อบจ. อุบลราชธานี 20 ธันวาคม 2563 9
รายชือ่ ผูส มัคร เครือขายทางการเมืองและความสัมพันธกบั พรรคการเมือง และคะแนนเลือกตัง้ รวม
ในการเลือกตัง้ นายก อบจ. อุบลราชธานี 20 ธันวาคม 2563
เบอรผูสมัคร
1
2
3
4
5

บัตรไม
เครือขายทางการเมืองและความ คะแนน บัตรเสีย ประสงค
เลือก
สัมพันธกบั พรรคการเมือง
รวม
ผูส มัครคนใด

รายชื่อ

กุลมกาวหนา, กลุมเคลื่อนไหว
ทางการเมืองบางกลุมในอุบล
นายชิดชัย วรรณสถิตย,
น.ส. นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ
เพจอุบลวันนี้
และนายพรชัย โควสุรัตน
อดีตผูส มัคร ส.ส.
นายบัณฑิต วิลามาศ
พรรคอนาคตใหม
ผูก องใหญเมืองเหนือเปนทอนํา้
นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท
เลีย้ ง, กลุม อุบลคนดี,
นายสุพล ฟองงาม, ส. เขมราฐ
นายเกรียง กัลปตินันท
นายกานต กัลปตินันท
พรรคเพื่อไทย
และกุลมเสื้อแดงบางสวน
นายเชษฐา ไชยสัตย

100,164
131,362
24,904
269,435
288,567

6

นายถนอม คะตะวงษ

N/A

10,348

7

นายพรวิชัย มิ่งวงษ

อดีตผูส มัคร ส.ส.พรรค
ประชาธิปไตยใหม

7,189

จํานวนผูม ี
สิทธิเลือกตัง้
จํานวนผูม าใช
สิทธิเลือกตัง้
เปอรเซ็น
ผูม าใชสทิ ธิ์

907,073
831,969

42,010

33,094

63.00%

4.63%

3.65%

ตารางที่ 2 จัดทําจากขอมูลใน แบบสรุปรายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง (อยางไมเปนทางการ) และการนับคะแนนเลือก
ตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี (เอกสารอัดสําเนา) และขอมูลจากการลงพื้นที่สอบถามคนในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีถึงเครือขายทางการเมืองและความสัมพันธกับพรรคการเมือง

9

มองอุบลราชธานีผานแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561-2564

55

เมื่อนําผลคะแนนของผูสมัครที่ลงในนามพรรคการเมือง และกลุมการเมืองที่มีความ
สัมพันธกับพรรคการเมืองมาเปรียบเทียบกับคะแนนการเลือกตั้งใหญเมื่อวันที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2562 พบวา
1. พรรคเพื่อไทย ตอนเลือก ส.ส. จาก 10 เขต เพื่อไทยได 7 เขต ในจังหวัด
อุบลราชธานี คะแนนรวมจาก ส.ส. ทุกคนได 347,617 คะแนน แตตอนเลือกนายก
อบจ. ซึง่ มีเขตการเลือกตัง้ ทัง้ จังหวัด พรรคเพือ่ ไทยสงนายกานต กัลปตนิ นั ท หมายเลข
5 ลงรับสมัครในนามพรรคได 288,567 คะแนน
2. สําหรับพรรคอนาคตใหม ในการเลือกตัง้ ส.ส. พรรคอนาคตใหม ไดคะแนน
รวม 112,230 คะแนน เมื่อพรรคอนาคตใหมถูกยุบ อดีตหัวหนาพรรค นายธนาธร
จึงรุงเรืองกิจ และสมาชิกพรรคที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ป ไดมาตั้งกลุมกาวหนา
และสงผูสมัครลงในนามกลุมไดคะแนนเสียง 100,164 คะแนน
3. สําหรับพรรคพลังประชาชารัฐ ในการเลือกตัง้ อบจ. รอบนี้ ถึงแมไมไดสง
ผูสมัครนายก อบจ. และ ส.อบจ. อยางเปนทางการ แตนายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท
อดีตผูลงสมัคร ส.ส. พรรคพลังประชารัฐเขต 7 ลงในนามกลุมอุบลคนดี คนในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีรูกันดีวาผูสมัครคนดังกลาวเปนกลุมการเมืองที่มีความสัมพันธ
อยางดีกับทางพรรคพลังประชารัฐ ผานทางนายสุพล ฟองงาม กรรมการบริหารพรรค
พลังประชารัฐ ผูก องใหญภาคเหนือ กลุม อุบลคนดี และ ส.เขมราฐ ซึง่ ทําธุรกิจกอสราง
พรรคพลังประชารัฐ ตอนเลือกตั้ง ส.ส. จาก 10 เขตได 1 เขต คะแนน
รวมจากการเลือก ส.ส. ทัง้ จังหวัด 257,357 คะแนน แตเมือ่ เลือกนายก อบจ. หมายเลข
4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท ไดคะแนนรวมทั้งจังหวัด 269,435 คะแนน คะแนน
ของหมายเลข 4 เพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับคะแนนรวมในการเลือกตัง้ ส.ส. ของพรรค
พลังประชารัฐ 12,078 คะแนน
4. นางสาวนายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ หมายเลข 2 จากกลุม
คุณธรรม จากการสอบถามคนในพื้นที่พบวาหมายเลข 2 มีเครือขายทางการเมือง
กับทางนายพรชัย โควสุรัตน อดีตนายก อบจ. อุบลราชธานีซึ่งถูก ม.44 ใหหยุด
ปฏิบตั งิ าน และภายหลังไดเขาปฏิบัติงานตามคําสั่ง ม.44 และนายชิดชัย วรรณสถิตย
อดีต รมต.สมัยทักษิณ ชินวัตรซึ่งภายหลังยายไปพรรคพลังประชารัฐ

56

A Decade of PAOs

1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553-2563)

ขอสังเกตภายหลังจากการเลือกตั้ง อบจ. อุบลราชธานี 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 : การเมืองทองถิ่น และการพัฒนาประชาธิปไตย

เมื่อผลคะแนนการเลือกตั้งออกมา ผูเขียนมีขอสังเกตตอปรากฏการณ
การเลือกตั้งอบจ.จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ 11 ประการ ที่จะชี้ใหถึงพลวัตและ
ความสัมพันธของการเมืองทองถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีกับการพัฒนาประชาธิปไตย
ทองถิ่นและประชาธิปไตยในระดับชาติ
ประการแรก คะแนนเสียงในภาพรวมของพรรคเพื่อไทยในการเลือกนายก
อบจ. อุบลราชธานีลดลง จากคะแนนรวมตอนเลือก ส.ส. 59,050 คะแนน ระดับเกือบ
หกหมืน่ คะแนนถือวาคอนขางมากในการเลือกตัง้ (โปรดดูตารางที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบ)
เหตุผลทีค่ ะแนนของพรรคเพือ่ ไทยหายประมาณครึง่ แสน มีการตัง้ ขอสังเกตวา
มี 2 สาเหตุสําคัญ คือ 1) ระบบการเลือกตั้งที่ไมมีการเลือกตั้งลวงหนา และการ
เลือกตัง้ นอกเขต มากกวานัน้ การเลือกตัง้ นายก อบจ. ถูกจัดขึน้ ในระหวางชวงวันหยุด
2 ชวง คือ ชวงตนเดือนธันวาคม (วันที่ 10-13 ธันวาคม) และชวงปใหม จากบทความ
เรื่อง Thailand’s 2019 Elections : A State of Democratic Dictatorship?
แตงโดย Duncan MacCargo และ Saownee T. Alaexander 10 ไดชใี้ หเห็นวาในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผูใชสิทธิ์เปนนักศึกษาและแรงงาน
ซึ่งสวนใหญเลือกพรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม และการเลือกตั้งลวงหนาดังกลาว
มีผูลงทะเบียนขอใชสิทธิ์ 19,245 คน และมีผูที่มาใชสิทธิ์ลวงหนา 17,107 คน คิดเปน
รอยละ 86.90 (โปรดดูตารางที่ 1และ 2 เปรียบเทียบ)
การที่ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนักศึกษาที่ไปเรียนหนังสือและแรงงานที่ออกไป
ทํางานในจังหวัดอื่นที่หางไกล การเดินทางกลับมาเลือกตั้งมีตนทุนคาใชจายที่สูงมาก
และที่ สํ า คั ญ วั น หยุ ด ช ว งต น เดื อ นธั น วาคมอาจจะเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลํ า เนาแล ว
หรือมีแผนที่จะกลับชวงปใหม หลายคนไมอยากเดินทางหลายรอบและตองเสีย
คาใชจายมาก
10
Duncan MacCargo and Saownee T. Alaexander. 2019. Thailand’s 2019 Elections: A State of Democratic Dictatorship?. ASIA POLICY 14(8) retrieved December 25 2020 from https://thaipolitics.leeds.
ac.uk/wp-content/uploads/sites/87/2019/12/McCargo-Alexander_Thailands-2019-elections.pdf.
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สาเหตุที่ 2) การเลือกตั้ง ส.ส.และ การเลือกตั้ง อบจ.มีความแตกตางกัน ใน
การเลือกตั้ง ส.ส.มีผูที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,433,296 คน มีผูมาใชสิทธิ์ 1,038,618 คน นับ
เปนรอยละ 72.46 สวนการเลือกตั้ง อบจ.มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,439,177 คน มีผูมาใช
สิทธิ์เลือกตั้ง 907,073 คิดเปนรอยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบผูที่มาใชสทิ ธิ์ระหวางการ
เลือกตั้ง ส.ส.และอบจ. การเลือกตั้ง อบจ.มีผูมาใชสิทธิ์นอยลงประมาณ 131,545 คน
(โปรดดูตารางที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบ)
นอกจากความไมสะดวกที่ไมมีการจัดใหมีการเลือกตั้งลวงหนาและนอกเขต
แลว สิ่งสําคัญคือการที่คนไมเดินทางกลับมาเลือกตั้งนั้นเปนเพราะวาตัวเขาที่ทํางาน
อยูนอกจากจังหวัดอุบลราชธานีไมไดรับผลกระทบหรือเกี่ยวของอะไรกับการทํางาน
ของอบจ. สวนในการเลือกตัง้ ส.ส. นัน้ การทีเ่ ขายอมเดินทางกลับมาเลือกตัง้ นัน้ สาเหตุ
ทีส่ าํ คัญคือ จํานวน ส.ส. มีสว นสําคัญทีจ่ ะกําหนดวาพรรคการเมืองใดจะไดเปนรัฐบาล
และกระแสการเมืองเชิงอุดมการณที่รอนแรงภายหลังการรัฐประหาร
ในชวงทายของการหาเสียงของหมายเลข 5 นัน้ จะมีลกั ษณะของการหาเสียง
ในรูปแบบรองขอใหประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ทํางานที่อื่นเดินทางกลับมาเลือกตั้ง
และรูปแบบการหาเสียงอีกอยางหนึ่งคือ การเชิญชวนใหเลือกในเชิงอุดมการณทาง
การเมืองกับพรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตย
ประการที่สอง คะแนนเสียงในภาพรวมของพรรคพลังประชารัฐในการเลือก
ส.ส. เมื่อเปรียบเทียบกับ หมายเลข 4 คะแนนเพิ่มขึ้น 12,078 คะแนน การที่คะแนน
ของหมายเลข 4 เพิม่ ขึน้ นัน้ (โปรดดูตารางที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบ) มีเหตุผลสําคัญคือ
เหตุผลแรกคือ นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท เปนนักการเมืองที่มีความสด
ยังไมมีบาดแผลทางการเมือง หรือประวัติทางการเมืองที่ไมดี
เหตุผลที่สอง คือ ตระกูลโภคกุลกานนท เปนนักการเมืองเกา พอของเขาเปน
ส.ส. ในจังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยและเคยเปนรัฐมนตรีในสมัยทักษิณ ชินวัตร ทําให
มีผลงานและเครือขายฐานเสียงในพื้นที่
เหตุผลทีส่ าม คือ กลไกของรัฐและเครือขายทางการเมืองสนับสนุน เนือ่ งจาก
เปนผูสมัครที่ถือวาเปนคนของพรรคพลังประชารัฐที่ครองอํานาจรัฐอยูตอนนี้ทําให
ไดเปรียบดานเครือขายในกลไกของรัฐในการเขาถึงประชาชน
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เหตุผลที่สุดทาย คือ นโยบายของรัฐบาลประยุทธ จันทรโอชา เปนสิ่งที่ชวย
หนุนใหกบั ผูส มัครเพราะในชวงใกลเลือกตัง้ รัฐบาลมักจะมีนโยบายการแจกหรือใหสทิ ธิ์
กับประชาชนอยางมาก เชน การเลือกตัง้ อบจ. มีขนึ้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 รัฐบาล
มีการเปดลงทะเบียนเพื่อใชสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่ง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
เหตุผลตอมาคือ การลงคะแนนเสียงเชิงยุทธศาสตรของประชาชน (strategic voting)
ที่มองวาเขาเปนฝงเดียวกับรัฐบาล ซึ่งถาไดเขาไปทํางานการเมืองมีโอกาสที่จะนํา
งบประมาณและโครงการเขามาใหคนในพื้นที่มากกวา
ประการทีส่ าม ความพายแพของผูส มัครหมายเลข 4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท
เกิดขึน้ จากการตัดคะแนนกันเองกับผูส มัครหมายเลข 2 นางสาวนายกแอนสมปรารถนา
วิกรัยเจิดเจริญ ในการเลือกนายก อบจ. รอบนี้ ผูส มัครหมายเลข 4 และผูส มัครหมายเลข
2 ถูกมองวาเปนเครือขายของพรรคพลังประชารัฐทั้งคู โดยที่หมายเลข 2 นั้นไมได
เปดเผยอยางโจงแจงเหมือนหมายเลข 4 จากการพูดคุยกับทีมงานของทางพรรค
เพื่อไทยที่ลงหาเสียงเลือกตั้ง ทางพรรคเพื่อไทยคอนขางมั่นใจมากวาทางหมายเลข 5
ที่ พ รรคสนั บ สนุ น จะชนะการเลื อ กตั้ ง เนื่ อ งจากหมายเลข 2 และหมายเลข 4
มีฐานเสียงคะแนนทับกันจะตัดคะแนนกันเองในที่สุด
ประการทีส่ ี่ สําหรับหมายเลข 1 นายเชษฐา ไชยสัตย ทีล่ งในนามกลุม กาวหนา
เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนที่พรรคอนาคตใหมได ตอนเลือกตั้ง ส.ส. ลดลงประมาณ
12,066 คะแนน แตในภาพรวมถือวารักษาฐานคะแนนเสียงได พรรคกาวไกลซึ่งเปน
พรรคที่สืบทอดอุดมการณทางการเมืองจากพรรคอนาคตใหม ถาสามารถรักษาฐาน
คะแนนตรงนี้ไวได การเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งหนาอาจจะไมได ส.ส.พื้นที่ เพราะคะแนน
แตละพืน้ ทีย่ งั ไมสามารถสูผ สู มัครจากพรรคเพือ่ ไทย และกลุม การเมืองทีม่ คี วามสัมพันธ
กับพรรคพลังประชารัฐได แตคะแนนรวมที่ไดในระดับหลักแสนสามารถทําใหได ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อถึง 2 คน ดูตัวอยางไดจากนายไพบูลย นิติตะวัน ที่ไดคะแนนรวมจาก
การเลือกตั้งในแบบระบบบัญชีรายชื่อ (Party List) 4.5 หมื่นคะแนนแตยังไดรับการ
จัดสรรเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)
นอกจากนี้ เมื่อลองนําคะแนนของผูสมัครหมายเลข 3 นายบัณฑิต วิลามาศ
ซึ่งเปนอดีตผูสมัคร ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม ลงในนามกลุมอนาคตชาวอุบล
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ไดคะแนน 24,904 คะแนน ถาพิจารณาคะแนนของกลุมกาวหนาที่หายไปอาจจะเปน
คะแนนที่เปนฐานเสียงสวนบุคคลของนายบัณฑิต วิลามาศ มากกวานั้น การที่ไมมีการ
เลือกตั้งนอกเขตเปนอีกผลหนึ่งที่ทําใหคะแนนของกลุมกาวหนาลดลง
การทีผ่ สู มัครจากกลุม กาวหนาไดคะแนนถึงหลักแสนและไดคะแนนใกลเคียง
กับคะแนนรวมที่ ส.ส. อนาคตใหมไดรบั นัน้ ดร.ประเทือง มวงออน แหงคณะรัฐศาสตร
ม. อุบลราชธานี กลาววาในการเลือกตัง้ ครัง้ นี้ กลุม กาวหนาและพรรคกาวไกลสามารถ
“ตั้งมั่น” ในจังหวัดอุบลราชธานีไดแลว 11
ประการที่หา หลายคนผูรักประชาธิปไตยอาจจะผิดหวังกับผลการเลือกตั้ง
หลายคนพูดเปนเสียงเดียวกันวา การเลือกตั้งทองถิ่นยังไมพนจากระบบอุปถัมภ
มีบานใหญ บานเล็กหรือจักรกลการเมือง (Machine Politics) ในการสรางและระดม
ฐานคะแนนเสียง ผานการซือ้ เสียงและการอุปถัมภกนั ในพืน้ ทีซ่ งึ่ เปนการเมืองแบบเกา
ประชาชนยังไมเลือกนักการเมืองที่มีอุดมการณทางการเมือง หรือเลือกนักการเมือง
จากนโยบาย ซึ่งนักวิชาการหลายคนเรียกวาการเมืองแบบใหม นอกจากนี้เริ่มมีการ
สรางวาทกรรมในเลือกตัง้ ของชาวบานวาโงทเี่ ลือกนักการเมืองทองถิน่ จากการขายเสียง
อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาในเรือ่ งของเงินทีม่ ผี ลตอการซือ้ เสียงการเลือกตัง้
นั้น จากงานเรื่อง การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2562 จังหวัดอุบลราชธานี ของอาจารยประเทือง มวงออน 12
ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ส. ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวาเงินไมใชปจจัย
หลักในการเลือกตั้งอีกตอไปแลวโดยเฉพาะการเลือกตั้งในระดับชาติ
ในสวนของการเมืองทองถิ่น เงินไมใชปจจัยหลักในการชนะการเลือกตั้ง
ทองถิน่ เชนกัน เพราะจากการเก็บขอมูลในพืน้ ทีพ่ บวาผูส มัครหลายทานมีการแจกเงิน
ซึ่งมีจาํ นวนมูลคาอยูที่ 100-300 บาทตอคน ที่สําคัญผูที่แจกเงินจํานวนมากไมไดชนะ
การเลือกตั้งครั้งนี้
ประเทือง มวงออน.2563. มองอุบลภายหลังการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563. เขาถึงไดจาก https://www.
facebook.com/polsciubu/videos/1062461497500966 (วันที่คนขอมูล 25 ธันวาคม 2563)
12
ประเทือง มวงออน. 2563. ความเคลือ่ นไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร 2562
จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพ: สํานักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกลา.
11
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ประเด็นสําคัญคือ ในมุมมองของชาวบานผูม สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ความหมายในการ
รับเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไป การรับเงินซื้อเสียงไมใชเรื่องของการรับมาแลวตองเปน
บุญคุณและตองตอบแทนในการเลือกผูสมัครคนนั้นหรือคนที่ใหเงินมากที่สุดเหมือน
เมือ่ กอนแตเขามองวาเงินเปนเพียงสินนํา้ ใจ คาเสียเวลา คานํา้ มันทีต่ อ งไปฟง หรือออก
ไปเลือกตั้งมากกวา
สิง่ เหลานีส้ ะทอนใหเห็นวา นักการเมืองหนาเกา บานใหญทมี่ จี กั รกลการเมือง
ตองมีการปรับตัว กลาวคือ ไมใชเพียงการจายเงินซื้อเสียงแลวจะชนะการเลือกตั้ง
แตถา ตลอดเวลาทีผ่ า นมานักการเมืองเหลานีไ้ มลงพืน้ ที่ ไมไปงานศพ งานแตง งานบุญ
งานขึ้นบานใหม เปดราน เปดตลาด หรือพูดงายๆ ไมมาใหประชาชนเห็นหนา หรือทํา
กิจกรรมรวมกับเขา หรือมีประวัติไมดี มันมีความเปนไปไดสูงที่ประชาชนจะไมเลือก
แตจะไปเลือกอีกคนที่ลงพื้นที่พบปะและทํากิจกรรมรวมกับเขามาโดยตลอด
การเมืองแบบเกาหรือระบบเกาไมไดจะมืดมนไปเสียหมด มันมี function ที่
ตองปรับตัวเขาหาประชาชน ดูแลคนในพื้นที่ และยิ่งถามีการเลือกตั้งเปนปกติทุก 4 ป
มีนกั การเมืองหนาใหมๆ เขามาแขงขัน บานใหญ บานเล็ก กลไกการเมืองยิง่ ตองเขาหา
และดูแลประชาชนมากขึ้นไปอีก
ประการทีห่ ก ในเรือ่ งการเลือกตัง้ ของประชาชนทีม่ ตี อ นักการเมืองทีส่ มั พันธ
ใกลชิดกับพรรคหรือกลุมการเมือง ถามองจากมุมมองประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
การเลือกของเขามีลักษณะของการคิดคํานวณ (Calculation) มีเหตุผล (Rationale)
และมีลักษณะการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร (Strategic Voting) กลาวคือ
ประชาชนบางกลุม ทีอ่ าศัยอยูใ นเมืองและไมมคี วามจําเปนตองพึง่ พาทางดาน
เศรษฐกิจ หรือการจัดการทรัพยากรจากรัฐ มีแนวโนมที่จะเลือกผูสมัครจากกลุม
กาวหนาที่มีจุดยืนและนโยบายทางการเมืองชัดเจน แตยังไมมีโอกาสไดพิสูจนผลงาน
ประชาชนบางกลุมที่อาศัยอยูในพื้นที่นอกเมือง หรือตองพึ่งพิงการเขาถึง
ทรัพยากรจากนักการเมืองทองถิ่นมีแนวโนมสูงที่จะเลือกคนที่ใกลชิดกับเขา คนที่เขา
สามารถพึ่งพา และเขาหาไดงาย เขาจะดูวาผูสมัครคนใดสามารถทําประโยชนใหเขา
ไดเพราะการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอํานาจจํากัด นโยบายของ
ผูสมัครแตละคนที่คลายกัน ชาวบานเลือกคนที่เขารูสึกสนิท ใกลชิด เขาถึงงาย จึงเปน
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อีกเหตุผลสําคัญในการเลือกเขาไปทํางาน เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทํางาน
ใกลชิดประชาชน เราจึงจะเห็นปายหาเสียง ประเภท ใชงานงาย เขาถึงงาย เปนที่พึ่ง
ของประชาชน
มากกวานัน้ ถาประชาชนรูจ กั ผูส มัครหรือเครือขายผูส มัครมากกวา 1 หมายเลข
และมีการแจกเงินใหกับประชาชน สิ่งที่ประชาชนผูรับเงินทําคือ การแบงคะแนนเสียง
คนในครอบครัวใหผูสมัครแตละคนเพื่อรักษาความสัมพันธกับนักการเมืองเหลานั้นไว
สุดทาย ประชาชนบางกลุมที่ไมเพียงแตพิจารณาถึงเรื่องความใกลชิดของ
ผูส มัครเทานัน้ แตมกี ารคิดคํานวณถึงโอกาสและความเปนไปไดของผูน าํ ทองถิน่ ทีเ่ ขาไป
ทํางานจะสามารถทํางานไดมากนอยแคไหนภายใตบรรยากาศการเมืองที่เปนอยู
กลาวใหถงึ ทีส่ ดุ การพิจารณาถึงความเชือ่ มตอระหวางนักการเมืองทองถิน่ กับนโยบาย
และผลงานของรัฐบาลที่ออกมาซึ่งคอนขางไปในทางประชานิยม
จากทีก่ ลาวมา การเลือกของประชาชนนัน้ มีการตัดสินใจหลายระดับ ทัง้ จาก
ตัวผูสมัคร ผลงานที่ผานมา อุดมการณทางการเมือง และความสัมพันธระหวางพรรค
หรือกลุมการเมืองกับผูสมัคร สิ่งเหลานี้ถูกนํามาคิดคํานวณผานการเลือกตั้งทั้งสิ้น
แตการเลือกของแตละคนจะวางอยูบนเงื่อนไขและบริบทที่ตางกัน
ประการที่เจ็ด เมื่อพิจารณาผูสมัคร ส.อบจ. พบวา มี ส.อบจ. ที่ลงสมัคร
ในนามพรรคเพื่อไทยไดรับเลือกตั้งเขามาทํางาน 17 คนจาก 42 คน สวนจาก ส.อบจ.
ที่ลงในนามกลุมอุบลคนดี หมายเลข 4 ไดรับเลือกตั้งเขามา 21 คน จากกลุมหมายเลข
2 ไดรับเลือกตั้งเขามา 1 คน และสวนผูสมัครอิสระไดรับเลือกตั้งเขามา 3 คน
ตัวเลขดังกลาวชี้ใหเห็นวา ผูสมัครจากพรรคเพื่อไทยไมไดเปนเสียงขางมาก
ใน ส.อบจ. ประเด็นที่สําคัญคือ ถากานต กัลปตินันท ไดเขาปฏิบัติงานในฐานะ
นายก อบจ. อาจจะตองทํางานหนักเพราะฝายสภาเปนคนละขาง (ดูไดจากภาพที่ 2)
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(ภาพที่ 2: ที่มา: เพจคนอุบลพัฒนา) 13

นอกจากนี้ การประกาศตัวลงในนามพรรคและใชนโยบายของพรรคเพือ่ ไทย
โดยนําความรูระดับชาติมาพัฒนาทองถิ่นจะเกิดขึ้นไดมากนอยแคไหนตองรอดูตอไป
เพราะนอกจาก จํานวน ส.อบจ. ที่นอยกวาแลว ยังตองติดกับกลไกของสวนภูมิภาค
และรัฐบาลกลางที่มาจากพรรคพลังประชารัฐอีกดวย
ประการที่แปด นายก อบจ. คนใหม คงตองหาทางสรางความสมานฉันทขึ้น
ในจังหวัดเพราะคะแนนที่ออกมาชนะกันประมาณ 20,000 คะแนน สิ่งนี้เปนความ
ทาทายของนายก อบจ. คนใหมวาจะมีความสามารถในการดึงทุกฝายเขามารวมกัน
พัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีเพียงใด เพราะเมื่อการเลือกตั้งจบลง นายก อบจ. ไมใช
ตัวแทนของคนกลุม ใดกลุม หนึง่ อีกตอไป แตเปนตัวแทนของคนทัง้ จังหวัดซึง่ มีหนาทีใ่ ห
บริการและดูแลประชาชนที่อยูในจังหวัดอยางทั่วถึง
คนอุบลพัฒนา. 2563. 42 เขต ส.อบจ. อุบล. เขาถึงไดจาก https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0
%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%
92%E0%B8%99%E0%B8%B2-102466571644709/photos/pcb.140388241185875/140387044519328/
(วันที่คนขอมูล 25 ธันวาคม 2563)

13

มองอุบลราชธานีผานแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561-2564

63

ประการที่เกา ภายหลังจากรัฐประหาร ทองถิ่นไมมีการเลือกตั้งมา 6 ป
ความทาทายทีส่ าํ คัญของนายก อบจ. และ ส.อบจ. คือ จะทําอยางไรใหสถาบันทองถิน่
เปนฟนเฟองที่สําคัญในการกระจายอํานาจและการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะระยะ
เวลา 6 ปที่ผานมา รัฐสวนกลางขยายอํานาจลงมาในทองถิ่นและควบคุมทองถิ่นอยู
ตลอด เมื่อทองถิ่นมีผูแทนของตนเองแลวสิ่งสําคัญคือ นายก อบจ. ที่เปรียบเสมือนกับ
ผูว า ราชการจังหวัดทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน และ ส.อบจ. ทีเ่ ปนตัวแทนของ
ประชาชนแตละเขตจะตองทํางานหนักในการชวยกันขยายอํานาจของทองถิ่นใหเพิ่ม
มากขึ้น (ลดอํานาจภูมิภาค) นายก อบจ. ควรที่ตองทําหนาที่มากกวาแคโครงการ
ในดานการพัฒนา แตควรเปนตัวกลางในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางรัฐ
สวนกลางกับประชาชน (ปาไม ที่ดิน เขื่อน) แสดงผลงานใหเห็นวาในอีก 4 ปขางหนา
อุบลราชธานีจะเปนอยางไรตอไป
สวน ส.อบจ. นั้นความทาทายที่สําคัญคือ นอกจากจะตรวจสอบการทํางาน
ของนายก อบจ. แลว สิ่งสําคัญคือ การตรวจสอบการทํางานของหัวหนาหนวยงาน
สวนภูมิภาคในการดําเนินโครงการตางๆ ในพื้นที่ตามอํานาจที่มี สิ่งเหลานี้เปนภารกิจ
ที่ทาทายการทํางานของ อบจ. ในรัฐที่รวมศูนยอํานาจมาอยางยาวนาน
ประการที่สิบ ในการเลือกตั้งรอบนี้ มีทั้งสื่อระดับชาติ และสื่อทองถิ่น
ใหความสนใจการเลือกตัง้ ทองถิน่ ในรอบ 6 ป อบจ. บางแหง 8 ป ในจังหวัดอุบลราชธานี
มีการจัดดีเบตประชันวิสัยทัศนของผูสมัคร มีการวิเคราะหการหาเสียงของผูสมัคร
รวมถึงการติดตามสัมภาษณผูสมัคร สิ่งเหลานี้ถือวาเปนนิมิตรหมายที่ดีที่จะทําให
ประชาชนไดรับรูขาวสารของผูสมัครมากขึ้นเพื่อใชในการตัดสินใจ และภายหลังการ
เลือกตั้งเราจะไดเห็นสื่อทองถิ่นรวมกับนักวิชาการทําการวิเคราะหผลการเลือกตั้ง
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ
ประการสุดทาย ถึงแมวาในการเลือกตั้ง อบจ. นี้จะมีประชาชนมาใชสิทธิ์
นอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้มีเหตุผลมาจากระบบเลือกตั้งที่ไม
เอื้ออํานวยและการไมมีความสัมพันธกับพื้นที่เหมือนการเลือก ส.ส. อยางไรก็ตาม
จํานวนคนที่มาเลือกตั้ง อบจ. มีสูงถึง 900,000 กวาคน หรือประมาณรอยละ 63
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อยางไรก็ตาม ภายหลังการเลือกตั้ง ประชาชนควรที่จะเก็บใบปลิวหาเสียง
และนโยบายของผูสมัครที่ไดเปนนายก อบจ. หรือผูที่ไดเปน ส.อบจ. ในเขตพื้นที่ใหดี
เพราะนั่นคือสัญญาที่เขาใหกับประชาชน หลังจากนั้น เมื่อเวลาผาน 1 ป 2 ป หรือ
ครบเทอม ตองจัดตั้งวงสนทนามาพูดคุยกันวาสัญญาที่ใหไวอะไรทําได หรือไมได หรือ
แคราคาคุย สิ่งสําคัญตองมีการทวงถามและตรวจสอบทั้งนายก อบจ. และ ส.อบจ.
จากกลุมตางๆ ของภาคประชาชน
ในการจัดวงคุยหรือการดําเนินการตรวจสอบการทํางาน ภาคประชาชนจะ
จัดเองผานทางออนไลน หรือสื่อสํานักขาวทองถิ่น หรือระดับชาติจะชวยก็ได ยิ่งเปน
สถาบั น การศึ ก ษายิ่ ง ดี เ ยี่ ย มในการเป น ตั ว กลางประเมิ น ผลงานของผู  นํ า ท อ งถิ่ น
วาโครงการไหนทําไมไดเพราะอะไร อยางไร ติดขัดตรงไหน ผูว า ไมเซ็น ??? สวนผูส มัคร
ที่ผิดหวังจากการเลือกตั้งรอบนี้ก็ตองพิสูจนตัวเอง ลงทํางานในพื้นที่มากขึ้น ไมใชจะ
เลือกตั้งแลวคอยโผลมา ไมมีผลงานอะไรเปนชิ้นเปนอัน

บทสงทาย : อุปสรรค และความทาทายของ อบจ. กับ ฝนที่ตองไปใหถึง

การเลือกตั้ง อบจ. อุบลราชธานีเปนเพียงสนามการเลือกตั้งหนึ่งที่สะทอนให
เห็นวาการเมืองทองถิ่นมันมีพลวัตและความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมตอกับการเมือง
ระดับชาติ และการเมืองทองถิ่นก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันไปในแตละพื้นที่
ในชวง 20 ปที่ผานมา ประเทศไทยภายหลังการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2540 มีการเกิด
รัฐประหารขึน้ ถึง 2 ครัง้ คือ ในพ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะในครัง้ หลังทําให
อํานาจของรัฐสวนกลางและภูมิภาคขยายลงมาและครอบงําทองถิ่นอยางมาก
รัฐบาลทีส่ บื ทอดอํานาจจากเผด็จการประกาศใหมกี ารเลือกตัง้ ทองถิน่ (อบจ.)
อยางรวดเร็ว ซึ่งกอนหนานั้นมีการบายเบี่ยงมาตลอด สงผลใหนักการเมืองเตรียมตัว
ไมทนั และยิง่ ในชวงทีม่ รี ฐั บาลเผด็จการ การทํางานของนักการเมืองบางพรรค บางคน
ทํางานไดยากเพราะถูกจับจองจากฝายความมัน่ คง โดยเฉพาะการรวมกลุม ชาวบานใน
พืน้ ที่ ทําใหไมสามารถสรางผลงานเพือ่ มัดใจคนในพืน้ ทีไ่ ดทนั นักการเมืองทีม่ ฐี านเสียง
เครือขายการเมืองและจักรกลการเมือง (Machine politics) ที่มีอยูกอนจึงไดเปรียบ
อยางมากในการเลือกตัง้ ยิง่ ไปกวานัน้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทีม่ นี ายกทองถิน่ โดน

มองอุบลราชธานีผานแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
พ.ศ. 2561-2564
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มาตรา 44 ใหหยุดปฏิบัติงาน และตองใหขาราชการเขามาปฏิบัติงานแทน อยางเชน
อบจ. อุบลราชธานี สงผลใหเกิดการตัดความสัมพันธและความรับผิดชอบระหวาง
นักการเมืองกับประชาชน และการพัฒนาประชาธิปไตยโดยเฉพาะในเรื่องของการ
ตรวจสอบการทํางาน
การเลือกตั้งทองถิ่นในรอบนี้ถึงแมจะมีอุปสรรคในเรื่องระบบการเลือกตั้ง
แตสิ่งสําคัญคือ การเลือกตั้งทองถิ่นที่ถูกเรียกวาเปนสนามบมเพาะประชาธิปไตย
ทําใหประชาชนในหลายพื้นที่ตื่นตัว และทบทวนผลงานที่นักการเมืองไดทําในชวงที่
ผานมา อีกทั้งประชาชนไดจุดประกายความฝน และเรียนรูทางการเมือง ถามีการ
เลือกตั้งแบบปกติทุก 4 ป มีการแขงขันการเสนอนโยบาย ประชาชนมีความตื่นตัว
สิ่งเหลานี้จะชวยเปนแรงผลักใหการเมืองระดับประเทศคอยๆ เปลี่ยน โดยเริ่มการ
เปลี่ยนแปลงจากการเมืองในชีวิตประจําวันผานการสรางอํานาจและชองทางตอรอง
ระหวางประชนผูมีอํานาจนอย กับบานใหญ จักรกลการเมือง และระบบราชการ
ในรัฐรวมศูนยได
ตราบใดที่มีการเลือกตั้งอยางตอเนื่อง สื่อทํางาน ภาคประชาชนคนรุนใหม
ที่เขมแข็ง และนักการเมืองทองถิ่นที่เพิ่งเริ่มตนเสนทางการเมืองและยังไมมีผลงาน
เริ่ ม ทํ า งานลงพื้ น ที่ อ ย า งจริ ง จั ง ตั้ ง แต ต อนนี้ สิ่ ง เหล า นี้ จ ะยิ่ ง ช ว ยเสริ ม สร า งให
ประชาธิปไตยในทองถิ่นเขมแข็งและเปนรากฐานที่สําคัญของประชาธิปไตยที่จะเกิด
ขึ้นในระดับชาติได
ในปหนา พ.ศ. 2564 จะเปนปทมี่ คี วามสําคัญตอการเมืองทองถิน่ และการเมือง
ไทยอีกปหนึ่ง กลาวคือ จะเปนปที่ครบรอบ 30 ป การเรียกรองใหมีการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัดโดยตรงของประชาชน จะเปนปที่ประเด็นปญหาการเมืองระดับชาติ
โดยเฉพาะเรื่องการแกไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในสังคม
อยางกวางขวาง และเปนปที่จะมีการเลือกตั้งทองถิ่นเกิดขึ้นอีก คือ การเลือกตั้งระดับ
เทศบาลและ อบต. (ถาไมเกิดการรัฐประหารขึ้นเสียกอน) นี่เปนโอกาสอันดีที่ผูรักใน
ประชาธิปไตยและสนใจในการเมืองทองถิ่นจะชวยกันออกไปรณรงคในเรื่องการแกไข
รัฐธรรมนูญ การกระจายอํานาจลงสูท อ งถิน่ เพิม่ อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
เพิ่มอํานาจใหกับประชาชนในการตรวจสอบการทํางานของทองถิ่นและราชการ
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สวนภูมิภาค รวมถึงการไปใหถึงฝงฝนที่เคยฝนไว คือ การจัดสถาบันการเมืองใหม
ในอดีตเคยมีการเสนอในเรือ่ งของการเลือกตัง้ ผูว า ราชการจังหวัดโดยตรง จังหวัดจัดการ
ตนเอง หรือการบริหารจัดการทองถิ่นที่ไปไกลกวาเรื่องของจังหวัดแตเปนในลักษณะ
ของการจัดการทองถิ่นในระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองตางๆที่เติบโตขึ้น เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น
ทีส่ าํ คัญคือการแกไขปญหาความขัดแยงตางๆทีเ่ กิดขึน้ จากการแยงชิงทรัพยากรระหวาง
รัฐกับประชาชนในทองถิ่น และปญหาที่เกิดขึ้นขามพื้นที่ เชน หมอกควัน นํ้าทวม
ไฟปา การจัดการปา แรงงานขามชาติ โรคระบาด เปนตน สิง่ เหลานีถ้ อื ไดวา เปนปญหา
ที่กําลังทาทายสังคมไทยอยูในตอนนี้
สุดทายฝนจะเปนจริงไดหรือไมนั้น
ก็ขึ้นอยูกับประชาชนผูรักประชาธิปไตยและรักทองถิ่นทุกคน
เหมือนดั่งคํากลาวที่วา “บานเมืองดีไมมีขาย อยากไดตองรวมกันสราง”
22 ธันวาคม 2563

บทบาทสภา อบจ. ในการตรวจสอบ

หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
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บทบาทสภา อบจ.

กับการตรวจสอบราชการส่วนกลางและภูมิภาค
อลงกรณ อรรคแสง 1

เมื่อมีการเลือกตั้งทองถิ่น เรามักจะใหความสนใจหรือใหความสําคัญกับ
การเลือกตัง้ นายกฯ หรือฝายบริหารทองถิน่ สนใจวามีใครลงสมัครแขงขันบาง ผูส มัคร
แตละคนนําเสนอนโยบายอะไรบาง โดยเรามักจะละเลยหรือไมคอยสนใจสภาทองถิ่น
ทั้งที่เมื่อถึงเวลาเขาคูหาเราจะไดบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งกาเลือกนายกฯ อีกใบหนึ่ง
เลือกสมาชิกสภาทองถิ่น
ในความเปนจริงแลวสภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาท อํานาจ
หนาที่และความสําคัญไมนอยกวาฝายบริหาร เปนองคกรที่ทําอํานาจหนาที่ในทาง
นิติบัญญัติ ทั้งอํานาจในการตรากฎหมายหรือขอบัญญัติทองถิ่น และอํานาจหนาที่ใน
การตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร
นอกจากการทําหนาที่ในการถวงดุลตรวจสอบการทํางานในองคกรคือตรวจ
สอบนายก อบจ. แลว เมือ่ พิจารณากฎหมายเราจะพบวาสภา อบจ. ยังมีอาํ นาจในการ
ตรวจสอบหนวยงานราชการทั้งสวนภูมิภาคและสวนกลางที่ตั้งอยูในจังหวัดอีกดวย
แตที่ผานมาเราถูกทําใหติดกับดักของการทําใหสนใจแตในองคกรปกครอง
ทองถิ่น ตกหลุมพรางภาษาการเมือง เปนภาษาที่เชิดชูบางอยาง แตปดบังอําพราง
ซอนเรนบางอยาง
รัฐทําใหเราไปสนใจในองคกรปกครองทองถิ่นที่มีอํานาจหนาที่ งบประมาณ
บุคลากรทีจ่ าํ กัด ไมมบี ทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะทีใ่ กลชดิ ชีวติ ประจําวันของ
พีน่ อ งประชาชน ทีส่ ดุ จึงไมแปลกใจทีท่ าํ ใหประชาชนไมคอ ยสนใจการปกครองทองถิน่
1

รองศาสตราจารย ดร. ประจําวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ในขณะที่ราชการสวนภูมิภาคและราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในจังหวัด เปนผู
มีบทบาทหลักในการจัดทําบริการสาธารณะที่ใกลชิดกับประชาชน อาทิ โรงพยาบาล
โรงเรียน ตํารวจ ประปา ไฟฟา ไฟสองสวาง มหาวิทยาลัย ที่ดิน อุทยาน ปาไม
นํ้าบาดาล ถนนหนทาง กํานัน ผูใหญบาน พระ อสม. กรมเจาทา ตรวจคนเขาเมือง
สรรพกร สรรพสามิต ฯลฯ
เราจะพบวา จังหวัด หนวยงานภูมภิ าคในจังหวัด ราชการสวนกลางในจังหวัด
มีอํานาจหนาที่ในการจัดบริการสาธารณะและใชอํานาจปกครองจํานวนมาก แต
กลับไมถูกตรวจสอบ ไมมีความเชื่อมโยง ไมมีความสัมพันธ หรือไมมีความรับผิด
ชอบกับพืน้ ทีม่ ากนักหรือไมมเี ลย ยายมาแลวก็ยา ยไป บางครัง้ ก็ทงิ้ ปญหาไวมากมาย
ภายใตบริบทของความพยายามกระจายอํานาจ สงเสริมการมีสวนรวม
สงเสริมมีสวนในการตัดสินใจของประชาชน มุงเนนสงเสริมการบริหารงานที่เปนแนว
ระนาบมากขึ้น ลดการบริหารแบบแนวดิ่งใหนอยลง (Governance) จึงเปนที่มาของ
การที่เราจําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารราชการและการจัดบริการ
สาธารณะที่เปนอยู
เรามีการพูดถึงขอเสนอหลายอยางเพื่อสงเสริมการกระจายอํานาจ อาทิ
การเลือกตัง้ ผูว า ราชการจังหวัด จังหวัดจัดการตนเอง หรือกรณีผมหลายปทผี่ า นมามัก
จะพูดถึงการทุบราชการสวนภูมิภาค
แตขอเสนอดังกลาวเปนเรื่องที่เปนไปไดยากมาก เพราะเกี่ยวของกับการ
แกกฎหมายพระราชบัญญัติมากมายมหาศาล ภายใตบริบทที่สภาผูแทนราษฎรไมมี
ความตอเนื่อง และมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งและคอนขางมีแนวคิดอนุรักษ
นิยม
ฉะนั้ น ผู  เ ขี ย นเลยคิ ด ว า เราควรจะสร า งตั ว เชื่ อ มหรื อ อะไรสั ก อย า งเพื่ อ
ตรวจสอบการทํางานของหนวยงานราชการเหลานี้ ประเด็นคือเราพูดถึงเรื่องการ
กระจายอํานาจ เรามักพูดถึงเรือ่ งเรือ่ งจังหวัดจัดการตนเอง เราพูดถึงเรือ่ งการเลือกตัง้
ผูว า ราชการจังหวัด เรือ่ งเหลานีเ้ ราก็ยงั คงตองผลักดันกันตอไป แตเรือ่ งเหลานีไ้ ปพัวพัน
กับกฎหมายหลายรอยฉบับ เพราะสมมุติเราเลือกตั้งผูวาฯ ไดแลว คําถามตอมาคือ
หนวยงานราชการสวนภูมิภาคที่ตั้งอยูในจังหวัดราว 30-40 หนวยงาน หนวยงาน

บทบาทสภา อบจ. ในการตรวจสอบ

หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค

69

เหลานีพ้ วกเขาถือกฎหมายคนละฉบับกับผูว า ฯ แตละหนวยงานมีสถานภาพและอํานาจ
หนาทีต่ ามกฎหมายของหนวยงานใครหนวยงานมัน ถาเลือกตัง้ ผูว า ฯ อยางเดียว คําถาม
คือผูวาที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไมมีอํานาจในการจัดการบริการสาธารณะ เชน
โรงพยาบาล โรงเรียน ถนนหนทาง ผังเมือง สิ่งแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจ การดูแล
จัดการปาไมลําธาร คําถามคือแลวมีผูวาที่มาจากการเลือกตั้งจะมีประโยชนอันใด
ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเสนอนอกจากการผลักดันการจัดการตนเองหรือการเลือกตั้ง
ผูวาฯ คือ “เราตองสรางกลไกในการเชื่อมสวนภูมิภาคกับสวนกลางในจังหวัดกับพี่
นองประชาชนในพื้นที่”
บทความชิน้ นีจ้ งึ เปนความพยายามทีจ่ ะศึกษาโครงสรางกฎหมายทีเ่ ปนอยู
สามารถทําอะไรไดบางที่สามารถนําไปสูกระจายอํานาจที่มากขึ้น สงเสริมการมี
สวนรวม สงเสริมมีสวนในการตัดสินใจของประชาชน มุงเนนสงเสริมการบริหาร
งานทีเ่ ปนแนวระนาบมากขึน้ ลดการบริหารแบบแนวดิง่ ใหนอ ยลง (Governance)
โดยพยายามเสนอการใชกลไกที่มีอยูโดยเฉพาะกลไกองคการบริหารสวนจังหวัด
เพือ่ ใหเกิด ความเชือ่ มโยง ความสัมพันธ หรือความรับผิดชอบกับพืน้ ทีห่ รือแตละทองถิน่

1) ทศวรรษของการกระจายอํานาจที่เต็มไปดวยการรวมศูนยที่มากขึ้น

หลังการไดมาซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่หลายคนกลาววาเปนรัฐธรรมนูญ
ที่กอใหเกิดการกระจายอํานาจอยางกาวกระโดด เพราะมีการบัญญัติถึงการกระจาย
อํานาจและการปกครองทองถิ่นไวอยางกวางขวาง มีหมวดที่วาดวยการปกครอง
ทองถิ่นโดยเฉพาะคือหมวดที่ 9 และมีมาตราที่บัญญัติไวหมวดดังกลาวถึง 9 มาตรา
ตั้งแตมาตรา 282-290 กอใหเกิดกฎหมายลูกหรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับ
การปกครองทองถิ่นตามมาหลายฉบับ อาทิ
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
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- พระราชบั ญ ญั ติ ว  า ด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ ถอดถอนสมาชิ ก สภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
- พระราชบัญญัติวาดวยเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542
- รวมถึงมีการแกไขพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทั้ง เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด และเมืองพัทยาให
มีสมาชิกสภาทองถิน่ และผูบ ริหารทองถิน่ ทีม่ าจากการเลือกตัง้ เพือ่ ใหเปนประชาธิปไตย
มากขึ้น
แตทวาในการศึกษาเรื่องการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น เราไม
สามารถพูดถึงหรือศึกษาเฉพาะการปกครองทองถิน่ เทานัน้ เพราะจะไมสามารถทําให
เราเห็นภาพหรือสถานภาพที่แทจริงของการปกครองทองถิ่นได เพราะการปกครอง
ทองถิ่นไทยตั้งหรือดํารงอยูทามกลางการบริหารราชการสวนกลางและราชการสวน
ภูมภิ าค ในแตละพืน้ ทีแ่ ตละทองถิน่ หรือแตละอณูของประเทศไทยมีหนวยการปกครอง
ทีล่ งไปใชอาํ นาจหรือจัดทําบริการสาธารณะทับซอนกันหลายหนวยงานทัง้ 1) หนวยงาน
ราชการสวนกลาง อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย อุทยาน หนวยงานทางทหาร 2) หนวย
งานราชการสวนภูมิภาค อาทิ จังหวัด อําเภอ และแขนขาที่เรียกวาการปกครอง
ทองที่ไดแกตําบลและหมูบาน 3) หนวยงานราชการสวนทองถิ่นทั้ง องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา ดังนั้นในการศึกษาการ
กระจายอํานาจและการปกครองทองถิน่ ไทย เราจําเปนตองศึกษาหรือพิจารณาองคกร
ทีก่ ลาวมาเหลานีด้ ว ยจึงจะทําใหเราเห็นภาพหรือสถานภาพทีแ่ ทจริงของการปกครอง
ทองถิ่นไทย
หนึ่งในมิติที่ผูเขียนหยิบยกมาพิจารณาหรือการวิเคราะหถึงการตราพระราช
บัญญัตใิ นชวงทศวรรษทีห่ ลายฝายกลาววาคือทศวรรษของการกระจายอํานาจ แตเมือ่
เราลองพิจารณากฎหมายแลวจะพบวาในทศวรรษเดียวกันนี้ตั้งแต พ.ศ. 2540-2549
รัฐไทยมีการตรากฎหมายเพือ่ เพิม่ อํานาจใหกบั ราชการสวนกลางและภูมภิ าคมากกวา
การกระจายอํานาจหลายเทา
ผูเ ขียนไดทาํ การวิเคราะหการขยายตัวหรือการเพิม่ ขึน้ ของอํานาจหนาทีต่ าม
กฎหมาย โดยพิจารณาผานพระราชบัญญัติที่มีการตราขึ้นระหวางป พ.ศ. 2540
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ซึง่ เปนปทมี่ กี ารประกาศใชรฐั ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับ
ที่กลาวกันวากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการกระจายอํานาจและการปกครอง
ทองถิ่นไทยขนานใหญ จนถึงป พ.ศ. 2549 ซึ่งเปนปที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว
สิ้นสุดลง รวมระยะเวลาเปนหนึ่งทศวรรษพอดิบพอดี
เมือ่ เริม่ ลงมือรวบรวมพระราชบัญญัตใิ นชวงเวลา 10 ปดงั กลาว พบวาในชวง
หนึ่งทศวรรษนั้น รัฐไทยมีการตราพระราชบัญญัติออกมาประกาศใชจํานวนกวา 436
ฉบับ พิจารณาตามรายปไดดังนี้
พ.ศ.
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
รวม

จํานวนพระราชบัญญัติที่ประกาศใช
35
68
96
65
25
35
32
31
32
17
436 ฉบับ
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และเมื่อทําการพิจารณาพระราชบัญญัติแตละฉบับ ผูเขียนไดแยกประเภท
จัดหมวดหมูของกฎหมายทั้ง 436 ฉบับ พบวามาสามารถจัดออกไดเปน 15 ประเภท
หมวดหมูกฎหมายดังตอนี้
1. พระราชบัญญัติจัดตั้งหนวยงานราชการและอํานาจหนาที่ขึ้นใหม
2. พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มอํานาจหนาที่ใหหนวยงานเดิมที่มีอยู
3. พระราชบัญญัติยกฐานะหนวยงานเดิมที่มีอยูใหใหญขึ้น
4. พระราชบั ญ ญั ติ ตั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม อํ า นาจหน า ที่
รัฐวิสาหกิจ
5. พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ องคกรอิสระหรือแกไขเพิม่ เติมอํานาจหนาทีอ่ งคกร
อิสระ
6. พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรศาลหรือแกไขเพิ่มอํานาจหนาที่ศาล
7. พระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา
8. พระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายแพงและพาณิชย
9. พระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินหรือโอนที่ราชพัสดุ
10. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม
11. พระราชบัญญัติที่กําหนดความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชน
12. พระราชบัญญัติที่กําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน
13. พระราชบัญญัติที่เปนกฎหมายระหวางประเทศ
14. พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายเกา
15. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
15.1 พระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วของกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ โดยตรง
15.2 พระราชบัญญัติที่มีการเพิ่มอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
15.3 พระราชบัญญัตมิ กี ารกลาวถึงองคกรปกครองทองถิน่ บางเล็กนอย
15.4 พระราชบัญญัติมีการแตงตั้งผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เขาไปเปนกรรมการ
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1. พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้
หนวยงานราชการใหม
และอํานาจหนาใหมให 5
แกสวนกลาง

6 17 6

5

8

4

7

1

รวม

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

แมผูเขียนจะจัดหมวดหมูของพระราชบัญญัติไวเปน 15 ประเภทดังที่กลาว
มาแลว แตในสวนนี้ผูเขียนจะขอนําเสนอขอมูลเพียง 7 ประเภทพระราชบัญญัติ
พรอมจํานวนที่มีการตราในแตละป พิจารณาไดจากตารางดังตอไปนี้

2 61

2. พระราชบัญญัติเพิ่ม
อํานาจหนาที่ใหหนวย
งานราชการส ว นกลาง 6 21 26 25 13 11 16 12 14 10 154
เดิมที่มีอยู
3. พระราชบั ญ ญั ติ ย ก
ฐานะหนวยงานราชการ
ส ว นกลางเดิ ม ที่ มี อ ยู  ใ ห
ใหญขึ้น

-

3

-

1

-

-

2

4

-

4. พระราชบั ญ ญั ติ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ องค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น
โดยตรง

-

1 11 2

-

1

5

-

1

1 22

5. พระราชบั ญ ญั ติ เ พิ่ ม
อํานาจหนาทีใ่ หแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

-

-

2

5

-

2

2

3

-

3 17

6. พระราชบัญญัตทิ มี่ กี าร
กลาวถึงองคกรปกครอง
ทองถิ่นบาง

-

-

1

-

-

2

1

2

-

1

9

7. พระราชบัญญัตทิ มี่ กี าร
แต ง ตั้ ง ผู  แ ทนองค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เขาไปเปนกรรมการ

-

-

1

1

-

-

3

2

-

-

15

-

10

74

A Decade of PAOs

1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553-2563)

จากตารางจะเห็นวาในบรรดาพระราชบัญญัติ 436 ฉบับ นั้น เปนพระราช
บัญญัติที่เปนการจัดตั้งหนวยงานราชการใหมและใหอํานาจหนาใหมใหแกสวนกลาง
กวา 61 ฉบับ เปนพระราชบัญญัตเิ พิม่ อํานาจหนาทีใ่ หหนวยงานราชการสวนกลางเดิม
ที่มีอยูแลว 154 ฉบับ และเปนพระราชบัญญัติยกฐานะหนวยงานราชการสวนกลาง
เดิมที่มีอยูใหใหญขึ้นอีก 10 ฉบับ
เมื่อรวมกันแลวจะเห็นวาเปนกฎหมายที่ทําใหอํานาจหนาที่ของราชการ
สวนกลางเพิ่มขึ้นรวมเปน 225 ฉบับ คิดเปนรอยละ 51.6 หรือมากกวาครึ่งหนึ่งของ
พระราชบัญญัติที่ตราออกมาทั้งหมด
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นรวมกัน
ทุกประเภทแลวพบวามีอยูด ว ยกัน 63 ฉบับ คิดเปนรอยละ 14.45 ของพระราชบัญญัติ
ทั้งหมด
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติที่เพิ่มอํานาจหนาที่ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะพบวามีเพียง 17 ฉบับ คิดเปนรอยละ 3.9 ซึ่งเทียบไมไดเลยกับราชการ
สวนกลางทีอ่ าํ นาจหนาทีเ่ พิม่ ขึน้ กวารอยละ 51.6 ในการนีย้ งั ไมไดพดู ถึงรายละเอียด
ของพระราชบัญญัติที่อํานาจหนาที่ของสวนกลางเพิ่มขึ้นในเนื้อหาสาระจํานวนมาก
ในขณะที่ อํ า นาจหน า ที่ ที่ เ พิ่ ม ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ช า งเป น ภารกิ จ
ที่กระจอยรอย
จํานวน
รอยละ
พระราชบัญญัตเิ พิม่ อํานาจใหแกราชการสวนกลาง 225 ฉบับ
51.6
พระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ พิ่ ม อํ า นาจหน า ที่ ใ ห อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น

17 ฉบับ

3.9

จากอํานาจหนาที่ที่ใหญโตและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ของราชการสวนกลาง
ฉะนั้นจึงมีความสําคัญและความจําเปนเปนอยางยิ่งที่เราตองสรางกลไกความสัมพันธ
ทางอํานาจอะไรบางอยางขึ้นมาระหวางสรางการตรวจสอบ สรางการมีสวนรวม
สรางความเปนเจาของ สรางความรับผิดชอบ ระหวางราชการสวนกลางและภูมิภาค
กับพี่นองประชาชนในพื้นที่
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2) อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของสภา อบจ. ในการตรวจสอบราชการ
สวนกลางและภูมิภาคในทองถิ่น

ความพยายามออกแบบใหสภา อบจ. ทําหนาที่ในการกํากับดูแลการทํางาน
ของราชการสวนภูมภิ าคเกิดขึน้ มาตัง้ แตป พ.ศ. 2476 แลว สภาจังหวัดกําเนิดมาพรอม
กับสภาเทศบาลใน พ.ร.บ. จัดระเบียบเทศบาล 2476 โดยถูกบัญญัตไิ วในมาตราทายๆ
ของกฎหมาย สภาจังหวัดเมื่อแรกกําเนิดถูกกําหนดใหมีหนาที่ในการใหความคิดเห็น
ตอคณะรัฐมนตรี มีปญหาอะไรในทองถิ่นก็สงมาใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ ตอมา
กฎหมายเกี่ยวกับสภาจังหวัดไดรับการปรับปรุงแกไขอีกหลายครั้ง ในป พ.ศ. 2481,
2498, 2540 และแกไขเพิ่มเติมในป 2562 และแมจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
หลายครั้ง แตอํานาจหนาที่ของสภา อบจ. ในการทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของ
ราชการส ว นกลางและภู มิ ภ าคในพื้ น ที่ ยั ง คงอยู  ต ลอดมา โดยสามารถพิ จ ารณา
พัฒนาการของอํานาจหนาที่ดังกลาวในกฎหมายแตละฉบับไดดังตอไปนี้
2.1) พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 2
มาตรา 55 สภาจังหวัดมีอํานาจหนาที่ปรึกษาหารือในกิจการตอไปนี้
1. ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณซึ่งตั้งทางจังหวัดและสอบสวน
การคลังทางจังหวัดตามระเบียบซึง่ จะไดมพี ระราชกฤษฎีกากําหนดไว
2. แบงสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลระหวางบรรดาเทศบาลในจังหวัด
2.2) พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พุทธศักราช 2481 3
มาตรา 23 ในการประชุมสภาจังหวัดสมาชิกสภายอมมีสิทธิตั้งกะทู
ถามกรมการจังหวัดในขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได
แตกรมการจังหวัดยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ
ยั ง ไม ค วรเป ด เผย เพราะเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย หรื อ ประโยชน สํ า คั ญ
ของจังหวัด
“พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476” (2477, 24 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 51.
หนา 82.
3
“พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พุทธศักราช 2481” (2482, 1 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 56. หนา 187.
2
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มาตรา 24 กรมการจังหวัดมีหนาที่ไปประชุมสภาจังหวัด และมีสิทธิ
แสดงความเห็นในสภาได แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา 25 ใหสภาจังหวัดมีอํานาจหนาที่ ดั่งตอไปนี้
1. ตรวจและรายงานเรื่องงบประมาณซึ่งตั้งทางจังหวัดและสอบสวน
การคลังทางจังหวัด ตามระเบียบซึ่งไดมีกฎกระทรวงกําหนดไว
2. แบงสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาลระหวางบรรดาเทศบาลในจังหวัด
3. เสนอแนะนําและใหคาํ ปรึกษาตอคณะกรมการจังหวัดในกิจการของ
จังหวัด ดังตอไปนี้
(ก) การรักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(ข) การประถมศึกษาและอาชีวะศึกษา
(ค) การปองกันโรค การบําบัดโรค การจัดตัง้ และบํารุงสถานการณ
พยาบาล
(ง) การจัดใหมีและบํารุงทางบกทางนํ้า
(จ) การกสิกรรมและขนสง
(ฉ) การเก็บภาษีอากรโดยตรงซึ่งจะเปนรายไดสวนจังหวัด
(ช) การเปลีย่ นแปลงเขตตหมูบ า น ตําบล อําเภอและเขตตเทศบาล
4. ใหคําปรึกษาในกิจการที่คณะกรมการจังหวัดหรือรัฐบาลรองขอ
มาตรา 26 สภาจังหวัดอาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกสภาหรือมิไดเปน
สมาชิ ก ก็ ต าม มี จํ า นวนตั้ ง แต ส ามถึ ง ห า นายตั้ ง ขึ้ น เป น คณะกรรมการ
สภาจังหวัด มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบและรายงานเรื่องงบประมาณซึ่งตั้ง
ทางจั ง หวั ด และสอบสวนการคลั ง ทางจั ง หวั ด ตามระเบี ย บซึ่ ง จะได มี ก ฎ
กระทรวงกําหนดไวและใหกรรมการคณะนี้ มีอาํ นาจหนาทีไ่ กลเกลีย่ ขอแตกตาง
ระหวางเทศบาล ทัง้ ใหมอี าํ นาจหนาทีอ่ ยางอืน่ ตามทีจ่ ะไดมกี ฎหมายกําหนดไว
นอกจากที่บัญญัติไวในวรรคกอน สภาจังหวัดอาจเลือกสมาชิกสภา
ตั้งเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกหรือมิได
เปนสมาชิกก็ตามเปนคณะกรรมการวิสามัญ เพือ่ กระทํากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนขอความใดๆ อันอยูในวงงานของสภา แลวรายงานตอสภา
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คณะกรรมการทีต่ งั้ ขึน้ ตามมาตรานี้ อาจเรียกบุคคลใดๆ มาชีแ้ จงแสดง
ความเห็นในกิจการที่กระทําหรือพิจารณาอยูนั้นได
2.3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.2498 4
มาตรา 25 สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถามผูวาราชการจังหวัดใน
ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหนาที่ได แตผูวาราชการจังหวัด
ยอมทรงไวซึ่งสิทธิที่ไมตอบเมื่อเห็นวาขอความนั้นๆ ยังไมควรเปดเผย
เพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของจังหวัด หรือเกี่ยวกับ
นโยบายราชการบริหารสวนกลาง
นอกจากตัง้ กระทูใ นสภาแลว สมาชิกสภาจังหวัดยอมมีสทิ ธิสอบถาม
ขอเท็จจริงตอผูวาราชการจังหวัดเกี่ยวกับงานในหนาที่ของราชการ
สวนภูมิภาค คําสอบถามและการตอบใหบันทึกหรือทําเปนหนังสือเสนอ
กระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของกับงานนั้น โดยผานทางผูวาราชการภาค
มาตรา 26 ผูว า ราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ซึง่ กระทรวงทบวงกรมสงมาประจําจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน มีหนาที่ไปประชุมสภาจังหวัด และมีสิทธิแสดงความเห็น
เกี่ยวกับการงานในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบในสภาได แตไมมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
หมวด ๒
คณะกรรมการสภาจังหวัด
มาตรา 27 สภาจังหวัดมีอาํ นาจเลือกสมาชิกเปนคณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาและมีอํานาจเลือกบุคคลที่เปนสมาชิกสภา หรือมิไดเปนสมาชิก
ก็ตาม เปนคณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวน
ขอความใดๆ อันอยูในวงงานของสภา แลวรายงานตอสภา
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498” (2498, 8 กุมภาพันธ). ราชกิจจานุเบกษา. เลม
72. หนา 176.

4
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2.4) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 5
(กฎหมายปจจุบัน)
มาตรา 32 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเสนอขอสอบ
ถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดให
ผูวาราชการจังหวัดชี้แจงขอเท็จจริงใดๆ อันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของราชการสวนภูมิภาคและ
ใหหัวหนาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินซึง่ มาปฏิบตั หิ นาทีใ่ นเขตจังหวัดชีแ้ จงขอเท็จจริงใดๆ อันเกีย่ วกับ
งานในหนาที่ได
ทัง้ นี้ ใหผวู า ราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยราชการดังกลาวชีแ้ จง
ดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ภายในเวลาอันสมควรก็ได
ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิที่จะ
ไมตอบคําถามเมื่อเห็นวาขอเท็จจริงนั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติหรือเกีย่ วกับนโยบายของการบริหารราชการสวนกลางทีย่ งั ไมสมควร
เปดเผย
มาตรา 33 สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจเลือกสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการสามัญ และมีอํานาจ
เลือกบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรวมเปน
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ
อันอยูในวงงานของของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงานตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตทงั้ นีก้ จิ การหรือการสอบสวนดังกลาว
ตองมิใชเรื่องที่สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถาม
ตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 32
“พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540” (2540, 31 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม 114
ตอนที่ 62 ก. หนา 1.

5
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ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งคณะกรรมการสามัญประจํา
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดชุดหนึง่ เพือ่ ทําหนาทีใ่ หความเห็นชอบในการ
ออกขอบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา 57
จากบทบัญญัตใิ นกฎหมายทีย่ กมาขางตนแสดงใหเห็นอํานาจทีม่ หี นาทีท่ ตี่ อ ง
ทําของสภา อบจ. บทบาทของทานไมไดมีเพียงการทําหนาที่ในการตรวจสอบนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดเทานั้น ทานสามารถเรียกทุกหนวยงานราชการที่ตั้งอยู
ในจังหวัดทั้งราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หนวยการ
ปกครองทองที่ มีชแี้ จงขอเท็จจริงใดๆ อันเกีย่ วกับงานในหนาทีไ่ ด นับเปนอํานาจหนาที่
และบทบาทในการทํางานดานตรวจสอบที่กวางขวางและสําคัญเปนอยางยิ่ง

3) อํานาจหนาที่และงบประมาณของผูวาราชการจังหวัดและหนวยงาน
ราชการที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัด

ในหัวขอนีผ้ เู ขียนจะพยายามชีใ้ หเห็นวาเหตุใดหนวยงานราชการสวนภูมภิ าค
และสวนกลางที่ตั้งสํานักงานอยูในพื้นที่จังหวัดจึงตองถูกตรวจสอบ โดยจะชี้ใหเห็นถึง
อํานาจหนาที่ที่ตามกฎหมายที่มีอยูอยางกวางขวางตราไวในพระราชบัญญัติจํานวน
มากมายมหาศาล รวมถึงงบประมาณจํานวนมากที่ถูกใชถูกบริหารผานหนวยเหลานี้
จริงอยูแมหนวยงานเหลานี้จะถูกตรวจสอบโดยหลายหนวยงาน เชน สํานักงานตรวจ
เงินแผนดิน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริต สํานักงานผูต รวจการแผนดิน
ศาลปกครอง เปนตน แตหนวยงานเหลานี้ก็มีขอจํากัดในแงงบประมาณและบุคลากร
ไมไดมหี มู ตี ามีแขนมีขาตรวจสอบทุกพืน้ ที่ ในขณะที่ อบจ. มีอยูใ นทุกจังหวัด มีสมาชิก
สภาที่มาจากทุกอําเภอ ดังนั้นหากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีความเอางาน
เอาการในการทําภารกิจและสวมบทบาทในการทําหนาที่ตรวจสอบนี้ จะทําใหการใช
อํานาจและการใชงบประมาณของประเทศชาติเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
มีอภิบาล มีธรรมาภิบาล ตอบสนองความเปนอยูข องพีน่ อ งประชาชนในพืน้ ทีไ่ ดตรงจุด
และโปรงใสมากยิ่งขึ้น
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1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553-2563)

3.1) อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูวาราชการจังหวัด
ผูว า ราชการจังหวัดคือคนทีก่ ระทรวงมหาไทยแตงตัง้ สงออกมาปกครอง
จังหวัดตางๆ ผูว า ราชการจังหวัดถือกฎหมายหรือมีอาํ นาจตามกฎหมายกวา 126 ฉบับ
(เทาที่ผูเขียนรวบรวมได) กลาวไดวาผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในมือมหาศาล
และในการกลับกันก็แสดงวาสภา อบจ. ก็มีอํานาจในการตรวจสอบในมือมหาศาล
เชนเดียวกัน กฎหมายที่ใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดบางสวนพิจารณาไดจากรายชื่อ
กฎหมายดังตอไปนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชื่อพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477
พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497ประมวลกฎหมายที่ดิน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม
พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิน่ หรือผูบ ริหารทองถิน่ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชกําหนดควบคุมสินคาตามชายแดน พ.ศ. 2524
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัตริ กั ษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัตวิ า ดวยการลงคะแนนเสียงเพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิน่ หรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550
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65
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พระราชบั ญ ญั ติ ส  ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติสํารวจการกักตุนโภคภัณฑ พ.ศ. 2497

3.2) อํานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค
ที่ตั้งอยูในจังหวัด
ในการบริหารงานการสวนภูมิภาคนั้น เรามักจะนึกถึงแตผูราชการ
จังหวัด หรือนายอําเภอ แตในความเปนจริงแลว ผูวาราชการจังหวัดไมไดบริหารหรือ
ใชอาํ นาจเพียงผูเ ดียว ในแตละจังหวัดจะประกอบดวยหนวยงานราชการระดับจังหวัด
ซึ่งเปนตัวแทนกรมในกรุงเทพฯ ลงมาใชอํานาจ ใชงบประมาณ ทําโครงการในพื้นที่
จํานวนมาก โดยแตละจังหวัดจะมีหนวยงานดังกลาวอยูประมาณ 30-40 หนวยงาน
ขึ้นอยูกับขนาดของแตละจังหวัด พิจารณาไดดังตอไปนี้
1. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
2. สํานักงานคลังจังหวัด
3. สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
4. สํานักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
5. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
6. สํานักงานเกษตรจังหวัด
7. สํานักงานสหกรณจังหวัด
8. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
9. สํานักงานประมงจังหวัด
10. สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
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11. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
12. สํานักงานพลังงานจังหวัด
13. สํานักงานพาณิชยจังหวัด
14. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
16. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
17. สํานักงานขนสงจังหวัด
18. สํานักงานสถิติจังหวัด
19. สํานักงานบังคับคดีจังหวัด
20. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
21. เรือนจําจังหวัด
22. สํานักงานแรงงานจังหวัด
23. สํานักงานจัดหางานจังหวัด
24. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
25. สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
26. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
27. สํานักงานพัฒนาชุมชน
28. สงเสริมการปกครองทองถิ่น
29. สํานักงานจังหวัด
30. ที่ทําการปกครองจังหวัด
3.3) อํานาจหนาทีต่ ามกฎหมายของหนวยงานราชการสวนกลางทีต่ งั้ อยู
ในจังหวัด
ในพืน้ ทีแ่ ตละจังหวัด นอกจากมีหนวยงานราชการสวนภูมภิ าคทีล่ งมา
ตัง้ สํานักงานใชอาํ นาจ ใชงบประมาณและทําโครงการแลว ยังมีตวั แทนหรือแขนขาของ
กรมจากกรุงเทพฯ ลงมาตัง้ สํานักงาน มาใชอาํ นาจ มาใชงบประมาณ โดยตรงไมขนึ้ ตอ
ผูว า ราชการจังหวัดซึง่ เห็นหัวหนาในการบริหารราชการสวนภูมภิ าค หนวยงานราชการ
สวนกลางนี้ในจังหวัดขนาดใหญอาจมีหนวยงานเหลานี้ลงมาตั้งสํานักงาน 200-300
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หนวยงาน และแนนอนเมือ่ มาตัง้ สํานักงานอยูใ นจังหวัด ดังนัน้ สภา อบจ. จึงมีอาํ นาจเชิญ
มาชีแ้ จงขอเท็จจริงได ตัวอยางของหนวยงานราชการสวนกลางทีต่ งั้ อยูใ นจังหวัดไดแก
กระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงานที่ตั้งในจังหวัด
- ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต
- บานพักเด็กและครอบครัว
- ศูนยเรียนรูและพัฒนาสตรีและครอบครัว
- ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
- ศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
- สถานสงเคราะหเด็ก
- สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กและครอบครัวภาคฯ
- ศูนยบริการบุคคลออทิสติก
- สํานักงานเคหะชุมชน
- สํานักงานตํารวจภูธรภาค
- กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
- ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
- กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค
- สํานักงานตํารวจสันติบาล
- ตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
- กองกํากับการตํารวจทางหลวง
- กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค
- ศูนยขาวสารตลาดแรงงาน
- วิทยาลัยการสาธารณสุข
- วิทยาลัยพยาบาล
- สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
- ศูนยอนามัย
- ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
- สํานักงานปองกันควบคุมโรค
- สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาค

86

A Decade of PAOs

1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553-2563)

กระทรวง
สํานักงานที่ตั้งในจังหวัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ - สํานักชลประทาน
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต
- สํานักปศุสัตวเขต
- ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว
- ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคฯ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
- ศูนยวิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร
- ศูนยสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
- ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
- ศูนยบริหารศัตรูพืช
- สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต
- สถานีพัฒนาที่ดิน
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ศูนยวิจัยขาว
- ศูนยเมล็ดพันธุขาว
- สํานักงานหมอนไหมเฉลิม
- ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรม
- ศูนยวิจัยพืชไร
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
- นิคมสหกรณ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ - สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค
และสิ่งแวดลอม
- สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค
- ศูนยสํารวจอุทกวิทยา
- สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต
- สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ
- สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
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กระทรวง
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา
สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม
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สํานักงานที่ตั้งในจังหวัด
- สํานักศิลปากร
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
- สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด
- วิทยาลัยเทคนิคตางๆ
- วิทยาลัยการอาชีพตางๆ
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาตางๆ
- สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน
- สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาและ
โรงเรียนในสังกัด
- ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
- สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด
- มหาวิทยาลัยกีฬาแหงชาติ
- โรงเรียนกีฬาจังหวัด
- สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
- ศูนยประสานขาวกรองแหงชาติภาค
- สํานักประชาสัมพันธเขต
- สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
- สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้า
- สํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขา
- สํานักงานทางหลวง
- ศูนยสรางทาง
- แขวงทางหลวง
- สํานักงานทางหลวงชนบท
- แขวงทางหลวงชนบท
- ทาอากาศยาน
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กระทรวง
กระทรวงยุติธรรม

สํานักงานที่ตั้งในจังหวัด
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัด
- สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค
- เรือนจํากลาง
- ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ
- สํานักงานบังคับคดี
- สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
- ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต
- สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเขต
- สํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ทีย่ กตัวอยางมาขางตนเปนเพียงบางสวนเทานัน้ เปนตัวอยางจากบาง
กระทรวง หากสมาชิกสภา อบจ. มีความมุงมั่นแข็งขันในการทําหนาที่ตัวแทนของ
พี่นองประชาชนในพื้นที่จริง จําเปนตองไปคนหาขอมูลวาจังหวัดของทานมีหนวยงาน
ราชการอะไรตั้งอยูบาง เพื่อจะไดทําหนาที่ตรวจสอบติดตามอยางรอบดานและ
ครอบคลุมในการรักษาผลประโยชนของพีน่ อ งประชาชน ทานในฐานะสมาชิกสภา อบจ.
ทีม่ อี าํ นาจตามกฎหมาย สามารถเรียกหนวยงานเหลานีม้ าชีแ้ จงและเอาไปขยายผลตอ
ได แมนทานอาจจะไมมีอํานาจในการใหคุณใหโทษกับตัวหัวหนาสํานักงานหรือ
ผูวาราชการจังหวัดได แตทานสามารถเอาไปขยายผลตอได เชน สามารถนําขอมูล
ที่ไดรับการชี้แจงไปแจงขาวตอพี่นองประชาชนในพื้นที่ได หรือนําประเด็นไปขยายผล
กดดันในโลกโซเชียลมีเดียหรือสื่อมวลชนได ฉะนั้นการที่หนวยงานราชการสวนกลาง
และสวนภูมิภาคที่ตั้งอยูในพื้นที่อํานาจหนาที่มีมหาศาล นั่นหมายความวาสมาชิก
สภา อบจ. ก็มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบมหาศาลดวยเชนกัน
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3.4) งบประมาณในจังหวัด
นอกจากสมาชิกสภา อบจ. จะมีอาํ นาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ
การใช อํ า นาจของหน ว ยงานราชการส ว นกลางและภู มิ ภ าคที่ ตั้ ง อยู  ใ นจั ง หวั ด
แลวยังสามารถตรวจสอบงบประมาณที่ถูกใชและบริหารโดยหนวยงานเหลานี้อีกดวย
งบประมาณ อบจ.
อบจ.ที่มีงบระดับเกินพันลานบาท 10 อันดับแรก ขอมูลปงบประมาณ 2563
ลําดับ

อบจ.

งบประมาณ (บาท)

1

ชลบุรี

4,143,479,700

2

นครราชสีมา

3,855,275,300

3

ระยอง

2,745,504,200

4

สมุทปราการ

2,495,794,100

5

นนทบุรี

2,455,051,600

6

เชียงใหม

2,232,615,800

7

ขอนแกน

2,200,920,300

8

อุบลราชธานี

1,797,837,900

9

สงขลา

1,768,267,460

10

ศรีสะเกษ

1,742,303,200

เมื่อพิจารณางบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด หลายทาน
อาจจะรูส กึ วาเปนงบประมาณทีส่ งู มาก แตเมือ่ เราลองพิจารณางบประมาณของหนวย
งานราชการสวนกลางและภูมิภาคในแตละจังหวัดแลว ตองกลาววางบประมาณ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นดูเล็กไปเลย อาทิเชน
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ตารางแสดงหนวยงานจัดซื้อ จํานวนโครงการและมูลคาโครงการรวมจังหวัดขอนแกน
ระหวาง พ.ศ.2560-2563
ขอนแกน

2563

2562

2561

2560

รวม 4 ป

หนวยงานจัดซื้อ

2,992

2,984

2,982

2,969

11,927 หนวยงาน

จํานวนโครงการ

125,304

11,5641

103,389

58,896

403,230 โครงการ

มูลคาโครงการรวม 18,914.29 16,153.42 17,785.37 12,296.32 65,149.40 ลานบาท

ตารางแสดงหนวยงานจัดซื้อ จํานวนโครงการและมูลคาโครงการรวมจังหวัดเชียงใหม
ระหวาง พ.ศ.2560-2563
เชียงใหม

2563

2562

2561

2560

รวม 4 ป

หนวยงานจัดซื้อ

3,498

3,495

3,481

3,470

13,944 หนวยงาน

จํานวนโครงการ

142,794

131,050

119,307

80,373

473,524 โครงการ

มูลคาโครงการรวม 21,320.89 21,724.91 19,617.21 14,709.49 77,372.50 ลานบาท

ตารางแสดงหนวยงานจัดซื้อ จํานวนโครงการและมูลคาโครงการรวมจังหวัดสงขลา
ระหวาง พ.ศ.2560-2563
สงขลา

2563

2562

2561

2560

รวม 4 ป

หนวยงานจัดซื้อ

2,159

2,158

2,157

2,146

8,620 หนวยงาน

จํานวนโครงการ

94,005

89,761

79,437

48,127

311,330 โครงการ

มูลคาโครงการรวม 16,199.40 18,350.96 20,421.87 11,808.79 66,781.02 ลานบาท

บทบาทสภา อบจ. ในการตรวจสอบ
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ตารางแสดงหนวยงานจัดซื้อ จํานวนโครงการและมูลคาโครงการรวมจังหวัดชลบุรี
ระหวาง พ.ศ.2560-2563
ชลบุรี

2563

2562

2561

2560

รวม 4 ป

หนวยงานจัดซื้อ

1,522

1,514

1,512

1,509

6,057 หนวยงาน

จํานวนโครงการ

97,906

93,502

81,818

46,242

319,468 โครงการ

มูลคาโครงการรวม 26,100.66 24,907.48 21,496.09 15,099.46 87,603.69 ลานบาท

ตารางแสดงงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัดขึ้นตอผูวาราชการจังหวัดโดยตรง
(งบประมาณ ป 2564)
จังหวัด

งบประมาณจังหวัดที่ขึ้นตอผูวาราชการจังหวัดโดยตรง

เชียงใหม

396,112,400 บาท

ขอนแกน

373,039,700 บาท

สงขลา

307,300,000 บาท

ชลบุรี

294,195,000 บาท

จากตารางงบประมาณขางตนแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความจําเปน
อยางวาเหตุใดตองตรวจสอบจังหวัดและหนวยงานราชการทีต่ งั้ อยูใ นจังหวัด ยกตัวอยาง
เชนเมือ่ เราพิจารณางบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรปี  2563 ทีไ่ ดรบั
งบประมาณสูงที่สุดในประเทศคือ 4.14 พันลาน แตเทียบไมไดเลยกับงบประมาณที่
ถูกใชโดยราชการกลางและภูมภิ าคในชลบุรที มี่ มี ลู คาสูงกวา 2.61 หมืน่ ลาน ซึง่ คิดเปน
6.29 เทาของงบประมาณ อบจ. ชลบุรี
เพราะฉะนั้นหากสมาชิกสภา อบจ. มีความมุงมั่นแข็งขันในการทําหนาที่
ตัวแทนของพี่นองประชาชนในพื้นที่จริง นอกจากการทําหนาที่ตรวจสอบการใชงบ
ประมาณของ นายก อบจ. แลว จําเปนตองใหความสําคัญ และทุม เทกับการตรวจสอบ
การใชงบประมาณของหนวยงานราชการสวนกลางและภูมภิ าคทีต่ งั้ อยูใ นจังหวัดอีกดวย
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หากสมาชิกสภา อบจ. อยูครบวาระ 4 ป และขยันทําหนาที่ตรวจสอบ
ยกตัวอยางสภา อบจ.เชียงใหมจะมีอาํ นาจในการใชงบประมาณของหนวยงานระหวาง
พ.ศ.2560-2563 กวา 13,944 หนวยงาน และมีอํานาจในการตรวจสอบโครงการการ
ใชเงินภาษีประชาชนกวา 473,524 โครงการ รวมมูลคาโครงการมากกวาเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันลานบาท
สมาชิกสภา อบจ. หรือพี่นองประชาชนที่สนใจวาในจังหวัดของทานมี
หนวยงานใดบางจัดทําโครงการ หนวยงานใดบางจัดซือ้ จัดจาง หรือหนวยงานเหลานัน้
ใชเม็ดเงินภาษีของเราไปเทาไหร ทานสามารถหาขอมูลไดงายๆ เพียงเขาเว็บไซท
“ภาษีไปไหน” ตามลิ้งนี้ https://govspending.data.go.th/
ภาพแสดงหนาตาเว็บไซทภาษีไปไหน?

บทบาทสภา อบจ. ในการตรวจสอบ
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4) กลาวโดยสรุปและขอเสนอแนะ

จากที่กลาวมาขางตนกลาวโดยสรุปคือ อบจ. ตั้งอยูทามกลางการบริหาร
ราชการสวนราชกลางและสวนภูมิภาคที่ใหญโตมาก ทั้งในแงของอํานาจหนาที่
ตามกฎหมาย งบประมาณ และบุคลากร และขณะเดียวกันกฎหมายไดใหอํานาจ
แกสภา อบจ. ในการตรวจสอบการใชอาํ นาจหนาทีต่ ามกฎหมาย ตรวจสอบงบประมาณ
และตรวจสอบบุคลากรของราชการสวนราชกลางและสวนภูมิภาคที่ใหญโตมากนั้น
ไวดวย
ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับองคการบริหารสวนจังหวัด เราไมควรสนใจหรือ
ใหความสําคัญกับเพียงแคตัวนายก อบจ. พวกเราจําเปนตองสนใจและใหความสําคัญ
ของการทําหนาทีข่ องทีส่ ภา อบจ.ดวย นัน้ คือเปาประสงคหลักของบทความชิน้ นีค้ อื ใน
ขอเสนอ “การสรางกลไกในการเชื่อมสวนภูมิภาคกับสวนกลางในจังหวัดกับพี่นอง
ประชาชนในพืน้ ที”่ โดยผูเ ขียนมีขอ เสนอแนะเพือ่ ยกระดับการทําหนาทีข่ องสภา อบจ.
ดังตอไปนี้
1) เสนอวาในการเลือก อบจ. นอกจากใหความสําคัญตัวผูสมัครนายกฯ
แลว เราจําเปนตองใหความสําคัญในการเลือก สมาชิกสภา อบจ. ดวย เราตองเลือก
คนทีจ่ ะเขาไปทําหนาทีต่ รวจสอบราชการสวนภูมภิ าคและสวนกลาง เปน “การตรวจสอบ
ทั้งการใชอํานาจ” และ “ตรวจสอบการใชงบประมาณ” ใครหาเสียงแบบนี้เลือกเลย
ตองกาวขามการหาเสียงประเภททีว่ า “มุง มัน่ ตัง้ ใจ” “คนรุน ใหม หัวใจเพือ่ ประชาชน”
“หัวใจพัฒนา สรางศรัทธาประชาชน” มันเปนการหาเสียงที่นามธรรมจนเกินไป
2) เสนอใหสภา อบจ. ตองตั้ง “คณะกรรมการสามัญ” เพื่อตรวจสอบ
ติดตาม นายก อบจ. ราชการสวนภูมภิ าค และราชการสวนกลางในพืน้ ที่ สภา อบจ.
จําเปนตองพิจารณาวาในจังหวัดของตนเองนัน้ พีน่ อ งประชาชนประสบปญหาอะไรบาง
แลวตั้งคณะกรรมการสามัญใหครอบคลุมประเด็นปญหาเพื่อศึกษาปญหาดังกลาว
ใหรอบดาน ปญหาใดทีเ่ กีย่ วของกับหนวยงานราชการใดก็เชิญหนวยงานนัน้ มารับทราบ
ปญหา มาชี้แจงและหาทางออกรวมกัน แลวแจงความคืบหนาใหพี่นองประชาชน
ไดทราบความคืบหนา

บทบาทสภา อบจ. ในการตรวจสอบ

หนวยราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค

95

3) เสนอใหสภา อบจ. ตั้ง “กรรมการวิสามัญ” เพื่อสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนในการตรวจสอบทั้งนายก อบจ. ราชการสวนภูมิภาค และ
ราชการสวนกลางในพื้นที่ ผูเขียนเสนอใหตั้งกรรมการวิสามัญใหมากๆ เพื่อสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ กฎหมายอนุญาตใหสภา อบจ. แตงตั้งบุคคล
ที่ไมไดเปนสมาชิกสภาสามารถดํารงตําแหนงกรรมการวิสามัญได ประโยชนดานหนึ่ง
คือการเกิดชองทางในการมีสวนรวมของประชาชน ประโยชนอยางที่สองคือการเพิ่ม
กําลังหนุนในการศึกษาและตรวจสอบทั้งนายก อบจ. ราชการกลางและภูมิภาค
ในจังหวัด
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1 ทศวรรษ

การปกครองท้องถิ่นไทย (2553-2563):
อบจ. กับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ปี
(วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563)
ธเนศวร เจริญเมือง 1

การปกครองทองถิ่นระดับเมือง, จังหวัดและ อบจ. ในหวง 122 ป
(พ.ศ. 2435-2557)

1. การตกเปนรัฐกึ่งเมืองขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําให
สยามกลายเปนรัฐศักดินา ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกตางอยางมากจากรัฐอืน่ ๆ โดยรอบ
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากรัฐโดยรอบไดตกเปนอาณานิคมของชาติตะวันตกในชวงเวลาไลเลีย่ กันนัน้
ลักษณะเฉพาะทีส่ าํ คัญ เชน การไมมภี ยั ตางชาติเขามาคุกคามกดขีข่ ดู รีด
โดยตรงเชนรัฐอื่นๆ ทําใหคนสยามนับแตนั้นขาดความรูสึกชาตินิยม ขาดความตื่นตัว
ทางการเมือง คุนชินกับระบอบการปกครองแบบเดิมที่เคยกดขี่ขมเหงและเอารัด
เอาเปรียบประชาชนผูเปนไพรทาสมายาวนานในประวัติศาสตร ขาดการเคลื่อนไหว
ทางการเมือง การจัดตัง้ กลุม หรือชมรมทางการเมือง การไมมปี ญ
 ญาชนจํานวนมากออก
ไปเรียนรูจ ากประเทศลาอาณานิคมโดยตรง เพราะสยามมิไดตกเปนเมืองขึน้ ของชาติใด
การขาดประสบการณทางการเมืองทีก่ ลาวมาจึงแตกตางจากรัฐทีต่ กเปนอาณานิคมโดยรอบ
กลาวโดยรวม ผลกระทบที่สําคัญยิ่งของรัฐสยามที่เปนกึ่งเมืองขึ้น 5 ดาน คือ
การพัฒนาทางการเมืองที่ลาชา 3 ดาน ไดแก 1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการ
เมืองที่ลาชา, 2. การพัฒนาประชาธิป ไตยที่ลาชา 3. การกระจายอํานาจที่ลาชา,
สวนผลกระทบอีก 2 ขอ คือ 4. ความออนแอของทุนชาติ (National capitalism) และ
5. การเติบโตของทุนนิยมนายหนา (Comprador capitalism) ผลกระทบของขอ 4
และ 5 โดยเฉพาะขอ 4 ทําใหความลาชาของ 3 ขอแรกมีอุปสรรคมากขึ้น และถูก
พลังเการอยรัดมากขึ้น

1 ทศวรรษ การปกครองทองถิ่นไทย (2553-2563)

อบจ. กับการเลือกตั้งทองถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ป
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2. การดิน้ รนของชนชัน้ ปกครองชุดเกาเพือ่ มิใหตกเปนรัฐเมืองขึน้ สงผลให
ชนชั้นปกครอง กระชับอํานาจมากขึ้น ดานหนึ่งเรงสรางสยามรัฐเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยและสรางรัฐรวมศูนยอํานาจเต็มรูปทีละขั้นๆ อีกดานหนึ่ง เพื่อสรางความ
เขมแข็ง หวังปกปองตนเองจากการที่จะตองตกเปนเมืองขึ้น ซึ่งจะทําใหตนเองและ
กลุมของตนเองตองสูญสิ้นอํานาจในการปกครอง ถูกชาตินักลาอาณานิคมเขามา
ปกครองสยามโดยตรงแทนที่ ดังกรณีองั กฤษเขายึดครองอินเดีย และพมา ญีป่ นุ เขายึด
ครองเกาหลี สถาบันกษัตริยถูกยกเลิก และในภายหลังไดโฆษณาโออวดตนเองวา
เปย มดวยความสามารถจึงไมตกเปนเมืองขึน้ ของชาติตะวันตก ขณะเดียวกัน อีกดานหนึง่
คือ ผลการถูกสัญญาเอาเปรียบจาก 15 ชาติ ทําใหสยามสูญเสียการผูกขาดการคา
โดยรัฐ เก็บภาษีนําเขาไดในอัตราที่ตํ่า รายไดของรัฐจึงเสื่อมทรุดลง จึงตองแสวงหา
รายไดเพิ่มเปนการเรงดวน
วิธกี ารสําคัญคือสรางอํานาจรัฐใหแข็งแกรงยิง่ ขึน้ จะไดระดมรายไดจาก
ทุกๆ ทองถิ่นมาเพิ่มความแข็งแกรงและประสิทธิภาพในการบริหารงานใหแกตนเอง
ดําเนินนโยบายลาอาณานิคมภายใน (Internal colonialism) โดยเฉพาะการยกเลิก
ฐานะประเทศราชของลานนาและปาตานี ใหเปนสวนหนึ่งของรัฐสยาม เปนการเพิ่ม
อํานาจของสยามเขาไปในดินแดนทัง้ 2 ใหมากขึน้ มีการแตงตัง้ พืน้ ทีน่ อกพระนครเปน
มณฑลเทศาภิบาล และแตงตั้งขาหลวงไปปกครอง ใหประจําการตามหัวเมืองใหญๆ
ป พ.ศ. 2417 แตงตัง้ ขาหลวงครัง้ แรกในดินแดนประเทศราช (ลานนา) เรียกวา ขาหลวง
3 หัวเมือง (เชียงใหม-ลําพูน-ลําปาง) ตอจากนัน้ ก็คอ ยเพิม่ อํานาจของสวนกลางเขาไป
มากขึ้นๆ จนยกเลิกฐานะประเทศราชของลานนาในป พ.ศ. 2442 ยกเลิกฐานะ
ประเทศราชของปาตานีในป พ.ศ. 2445 และยกเลิกตําแหนงเจาหลวงในลานนาไดที
ละเมืองจนหมดสิ้นไปในป พ.ศ. 2482 นโยบายลาอาณานิคมภายในสงผลสําคัญ
หลายดาน เชน รัฐบาลสยามเก็บภาษีอากรในเขตประเทศราช สามารถสรางรายไดเพิม่
อีกเปนจํานวนมาก ใชนโยบายรวมศูนยอํานาจบริหารทุกๆพื้นที่ดวยอํานาจเบ็ดเสร็จ
เด็ ด ขาด และนโยบายดั ง กล า วมิ ไ ด แ ตกต า งจากนโยบายล า อาณานิ ค มของชาติ
มหาอํานาจแตอยางใด นั่นคือ การยกเลิกสถาบันการปกครองแบบเดิม คือ ระบอบ
ราชาธิปไตย เชนที่อินเดีย พมา และเกาหลีประสบ 2
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3. ขณะที่ชาติลาอาณานิคมสถาปนาระบบการปกครองแบบสมัยใหมขึ้น
ในอาณานิคม สยามที่เปนกึ่งเมืองขึ้นในความเปนจริง กลับไดรับการยกยองจากชาติ
ตะวันตกทางการทูตวาเปนมิตรประเทศ ผูนําสยามไดไปเยือนชาติตะวันตก ไดนําเอา
ระบบการปกครองของตะวันตกมาใชแตเพียงรูปแบบ คือมีคณะรัฐมนตรี มีนายก
รัฐมนตรี มีสภา แตทงั้ หมดมาจากการแตงตัง้ ภายใตระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยและ
ยังไดหยิบยืมรูปแบบการปกครองทองถิ่นของตะวันตกมาใช เรียกวา “สุขาภิบาล”
เริ่มตนที่กรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2440 และเมืองอื่นๆทั่วประเทศเริ่มในป พ.ศ. 2448
แตนั่นก็เปนเพียงเปลือกนอก เพราะผูบริหารของทองถิ่นก็คือขาราชการที่รัฐเปน
ผูแตงตั้ง คนในทองถิ่นไมมีสวนรวมใดๆ ไมมีแมแตการประชุมปรึกษาหารือ หรือขอ
ความคิดเห็นจากคนในทองถิ่น ไมวาจะเปนการแตงตั้งผูบริหาร (ประธานกรรมการ
สุขาภิบาล) หรือกรรมการสุขาภิบาล
อนึ่ง ขณะที่เมืองในตะวันตกหรือในเอเชียเติบโตขึ้นมาจากการคาขาย
ทีห่ นาแนน และตามมาดวยการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมเริม่ ตนทีอ่ งั กฤษในทศวรรษที่ 1770
แตเมืองของสยามคือที่อยูของผูปกครองและพอคาชาวจีน ทุนนิยมแหงชาติที่ออนแอ
และเติบโตอยางเชื่องชา การคาที่ตางชาติเขามามีบทบาทครอบงําจึงไมอาจสราง
เศรษฐกิจในประเทศใหแข็งแกรง พึ่งตนเองได สามารถเติบโตขึ้นและรวมตัวกันจน
สามารถสรางระบบการบริหารทองถิ่นของตนเองได ดวยอํานาจทองถิ่นที่เปนอิสระ
(Local autonomy) เหมือนในตะวันตก 3
คณะราษฎรตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปลี่ยนระบบ “ขาหลวง” มาเปนระบบ
“ผูวาฯ” และ “จังหวัด – อําเภอ” ลงไปเปนขั้นๆ ทั้งหมดก็เปนขาราชการที่แตงตั้ง
จากสวนกลาง โดยการสถาปนาระบบบริหารราชการแผนดินเปน 3 ชั้น คือ ระบบ
บริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น นี่คือโมเดลของฝรั่งเศสที่
จักรพรรดินโปเลียน (ค.ศ. 1804-1814, 1815) จัดตั้งขึ้นเพื่อใหหนวยราชการ
สวนภูมิภาคควบคุมการปกครองระดับทองถิ่นไว ผูนําคณะราษฎรหลายคนซึ่งจบจาก
ฝรั่งเศส จึงไดนําเอาโมเดลนี้มาใชในสยาม ตั้งแตป พ.ศ. 2475
เราจะเห็นวารัฐใชกลไกที่สําคัญในการควบคุมทองถิ่นคือ สวนภูมิภาค
(ผูว า ฯ นายอําเภอ และตํารวจ รวมทัง้ กํานัน และผูใ หญบา น ซึง่ รัฐถือวาเปนการปกครอง
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สวนทองที่ ไมใชสวนทองถิ่น) อยางไรก็ตาม ขณะที่ฝรั่งเศสพยายามควบคุมทองถิ่น
หลังการปฏิวตั ใิ นป ค.ศ. 1789 (พ.ศ. 2332 หรือ 7 ปหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร)
เนื่องจากทองถิ่นเติบโตและเขมแข็งขึ้นอยางมาก ไทยเรากลับนําสวนภูมิภาคมาใช
สงผลใหสวนภูมิภาคกลายเปนเครื่องมือของรัฐที่กดทับและควบคุมทองถิ่นซึ่งออนแอ
อยูแลวตั้งแต พ.ศ. 2435 ใหออนลาเสื่อมทรุดลงไป และสงผลใหทองถิ่นพัฒนา
อยางลาชาในแทบทุกๆดานในระยะยาว
4. ตั้งแตป พ.ศ. 2476 รัฐบาลคณะราษฎร ตั้งสภาจังหวัด แตก็เปนเพียง
คณะที่ปรึกษา มีบทบาทเพียงใหคําแนะนําการบริหารงาน และเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารสวนภูมิภาคนําโดยผูวาฯ แตงตั้ง ในระดับเมือง มีการจัดตั้งเทศบาล ใหนายก
เทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยสภาเทศบาล แตก็ถูกคุมโดยผูวาฯ
5. พ.ศ. 2498 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกฯ กลับจากการเยือนสหรัฐ
ไดไปเห็นการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็งที่นั่นจึงกลับมาจัดตั้ง อบจ. ใหเปนองคกร
ปกครองทองถิ่นระดับจังหวัดเปนครั้งแรก ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.)
แตกลับเสียทาปลอยใหขาราชการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งผูวาฯ เปนนายก อบจ.
คือควบ 2 ตําแหนง ไมตางอะไรจากการปกครองทองถิ่นในสมัยรัชกาลที่ 5 สุดทาย
ภายใตระบบเผด็จการทหารตั้งแตป พ.ศ. 2500 ส.จ. เลือกตั้งก็ถูกยุบ กลายเปน ส.จ.
ระบบแตงตั้ง 4
6. พ.ศ. 2500-2535 ขาราชการสวนภูมิภาคครอบงํา อบจ. ไดหมด มี ส.จ.
ที่มาจากการเลือกตั้งเปนเพียงครั้งคราว และมีบทบาทในตรวจสอบการทํางานของ
นายกฯ อบจ. นอยมาก เพราะนายกฯ อบจ. เปนคนเดียวกันกับ ผูวาฯ - ผูวาฯ ที่มี
อํานาจ แตตองโยกยายแทบทุกปในทุกๆ จังหวัด เพราะคําสั่งจากสวนกลาง อบจ.
ในชวงเวลาดังกลาวที่ผูวาฯ โยกยายทุกๆ ปเรื่อยมา ก็คือ อํานาจอยูกับสวนกลางและ
สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นก็ถูกดองไว 5
7. พ.ศ. 2518 ในยุครัฐบาลเลือกตั้ง มีการออกกฎหมายใหเลือกตั้งผูวาฯ
กรุงเทพฯ แตกลับมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2528 อนึ่ง ในป
พ.ศ. 2518 นายไกรสร ตันติพงศ ส.ส. เชียงใหมไดจุดพลุเปนครั้งแรกในสภาผูแทนฯ
ดวยการเสนอใหผูวาฯ เชียงใหมมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
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8. พ.ศ. 2534-2538 ไดมีการรณรงคใหเลือกตั้งผูวาฯ ทั่วประเทศ ผลของ
ความตื่นตัวดังกลาวทําใหรัฐบาลจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เริ่มในป
พ.ศ. 2537 เพื่อลดกระแสการรณรงคใหมีการเลือกตั้งผูวาฯ อนึ่ง เมืองที่ขยายตัวขึ้น
ตั้งแตแผนการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตป พ.ศ. 2504 ตามภาคตางๆ ก็ยังไมมีพลังมาก
พอที่จะผลักดันประเด็นการเลือกตั้งผูวาฯ ได (ที่สําคัญเกิดจากการทําใหทุนนิยม
แหงชาติออนแอ และระบบการศึกษาไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและแกไขปญหาใน
ระดับทองถิ่น) เนื่องจากรัฐบาลสามารถควบคุมสภาหอการคาของแตละจังหวัดได
ขณะทีช่ มรมนายกเทศมนตรีเริม่ สนใจประเด็นการเลือกตัง้ นายกเทศมนตรีโดยตรงจาก
ประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ปญหาเมืองและการเติบโตของเมืองก็เริ่มเปน
ทีส่ นใจมากขึน้ ๆเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตและผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้
9. พ.ศ. 2538 ส.จ. ทัว่ ประเทศรวมตัวกันจัดตัง้ สมาพันธสมาชิกสภาจังหวัด
(ส.ว.ท.) แตการรวมตัวกันในทีส่ ดุ ก็เปนเพียงรูปแบบเพราะขาดความตืน่ ตัวอยางจริงจัง
ของภาคพลเมืองและประชาสังคม ส.ว.ท. ขาดทิศทางการทํางาน เชน จะมีทา ทีอยางไร
ตอการบริหารงานของนายก อบจ. คือจะตรวจสอบการทํางานของฝายบริหารอยางไร
จะมีความสัมพันธอยางไรกับหนวยราชการสวนภูมภิ าค และไมมคี วามชัดเจนเกีย่ วกับ
ประเด็นการเลือกตั้งผูวาฯโดยตรง
10. พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหความสําคัญแกการกระจาย
อํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรโดยเฉพาะการระบุใหเพิ่ม
งบประมาณเปนลําดับใหแก อปท. ที่มีเพียง 9% เปน 35% ของงบประมาณแหงชาติ
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหนายก อบจ. ตองมาจากประชาชน ผูวาฯ แตงตั้งไมอาจเปน
นายกฯ อบจ. ไดอีก และตั้งแตนั้น ส.จ. จึงไดเลือกตั้งนายกฯ อบจ. กันเอง
11. ในชวงป พ.ศ. 2546-2547 รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไดแกกฎหมาย
ใหนายก อบต. นายกเทศมนตรี และนายก อบจ. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนนับเปนครั้งแรก เปนที่นาสังเกตวา หลังจากนั้น แมผูวาฯ กทม. นายก อบจ.
นายกเทศมตรี และนายก อบต. ทัว่ ประเทศจะมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจากประชาชน
แตภายใตระบบการปกครองแบบรวมศูนยอาํ นาจ ทีร่ ะบบบริหารราชการสวนภูมภิ าค
ควบคุมอยูทุกระดับ ดวยอํานาจ-หนาที่ที่มีจํากัด งบประมาณที่ถูกกําหนดโดยรัฐบาล
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กลาง และโครงการตางๆที่ตองไดรับอนุมัติจากสวนภูมิภาค ทั้งถูกตรวจสอบและ
ถูกลงโทษโดย ส.ต.ง. และ ส.ป.ป. ตลอดจนระบบการศึกษาที่ไมสงเสริมการใหความรู
เหลานี้แกนักเรียน-นักศึกษา จะพบวาการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นโดยตรง และการมี
สมาชิกสภาทองถิ่นทุกระดับก็ไมอาจแสดงบทบาทรับใชทองถิ่นไดอยางเต็มที่ 6
12. ตั้งแต พ.ศ. 2547-2548 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน การรณรงคของกลุม
การเมืองใหมชื่อ “จังหวัดจัดการตนเอง” ไดเติบใหญขึ้นเปนลําดับ โดยมีสาระสําคัญ
2 ขอคือ 1. การบริหารราชการสวนภูมภิ าคทับซอนกับการปกครองทองถิน่ ซึง่ ไทยอาจ
จะเปนประเทศเดียวในโลกทีม่ รี ะบบการบริหารเชนนี้ กอใหเกิดการบริหารทองถิน่ แบบ
อาณานิคม และทับซอนกันของหนวยงานบริหารถึง 3 ระดับและ 4 แบบ คือ สวนกลาง
สวนภูมภิ าค และสวนทองถิน่ รวมทัง้ รัฐวิสาหกิจ ซํา้ ซอนกันไปมาในทองถิน่ ทําใหการ
แกไขปญหาตางๆ ในทองถิน่ ขาดประสิทธิภาพ ประชาชนไมรวู า จะไปรองเรียนไดทไี่ หน
เพือ่ ใหมกี ารแกไขปญหาตางๆ ทีท่ บั ถมมากขึน้ ๆ จึงสมควรยกเลิกหนวยบริหารราชการ
สวนภูมิภาค และการทับซอนอื่นๆ ทั้งหมด และ 2. ใหมีการจัดระบบใหมคือ จังหวัด
จัดการตนเอง โดยจัดใหมีการบริหารจัดการทองถิ่นที่ผูวาราชการจังหวัดมาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในจังหวัดนั้นๆ และยายระบบบริหารจังหวัดที่มีอยูเดิมคือ
สวนภูมิภาคในจังหวัดนั้นมาอยูภายใตการบริหารงานของระบบใหม เพื่อใหเกิดการ
บริหารงานและการบังคับบัญชาแบบเดียว (One single command) เพือ่ ใหการแกไข
ปญหาตางๆ ในจังหวัดนั้นมีเอกภาพ เปนไปอยางฉับไวและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
การสงเสริมใหประชาชนมีสว นรวมทางการเมืองในจังหวัดนั้นไดอยางเต็มที่
13. เมืองหรือชุมชน หรือหมูบาน ไมวาจะมีขนาดแคไหนก็ตาม ก็คือหนวย
การปกครองที่เล็กที่สุด ขนาดรัฐเอกราชเชน สิงคโปร หรือองคกรปกครองชนิดพิเศษ
เชน ฮองกง หรือมาเกา กระทัง่ ปนงั หนวยเหลานีม้ ลี กั ษณะคลายๆ กัน คือ ชุมชนขนาด
เล็กที่ยอยลงไป ดังที่ภาษาลานนาเรียกวาปอก หรือยานในภาษาไทย สังคมศักดินา
ปกครองดวยระบบเจาที่ควบคุมไพร-ทาส สังคมดังกลาวไมวาทวีปใดๆ ก็เหมือนๆ กัน
แตเมือ่ การคาคึกคักมากขึน้ ๆ และการคาตองการจุดซือ้ ขาย-แลกเปลีย่ นและพักสินคา
ที่มิใชจุดศูนยกลางแบบเกษตร เพราะตองดูเสนทางคมนาคม และแมนํ้าหรือการเปน
เมืองทาชายทะเล (อากาศไมหนาวจัด-หิมะตกหนัก ยิง่ เปนผลดีตอ การคาการเดินทาง)
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เมืองจึงอยูใ นการควบคุมของพอคามากขึน้ เปนลําดับ ชุมชนการคาตองการแรงงานเสรี
เปนจํานวนมากเพือ่ การขนสง-ถายเทสินคา การดูแลยานพาหนะและสัตวใชงานในการ
ขนสง และการทําอาหารและโรงแรมทีพ่ กั เลีย้ งดูพอ คาทีเ่ ดินทางมาไกล ตลอดจนเสือ้ ผา
และสินคาของฝาก ฯลฯ นี่คือชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหม อันเปนตนทางของการปะทะ
กันระหวางสังคมศักดินาทีต่ อ งการแรงงานควบคุมกับสังคมพาณิชยทตี่ อ งการแรงงาน
เสรี ทั้งหมดนี้นําไปสูการที่พอคาขอทําสัญญา (Charter) จากเจาศักดินา เพื่อไดสิทธิ
ในการดูแลบริหารพื้นที่คาขาย และจายคาตอบ แทนใหมีประสิทธิภาพ ดังที่เรียกกัน
วาการปกครองตนเองในระดับทองถิ่น (Local self-government) ในขั้นตอมา และ
พอคาที่มีจํานวนมากขึ้นและแรงงานเสรีในกิจการตางๆตองการความเปนอิสระ
เหลานั้น รวมทั้งสิทธิในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และมีสภาผูแทนที่ทําหนาที่เปน
ปากเสียงใหแกประชาชน 7
14. ปรากฏการณที่กลาวมาเกิดขึ้นในเขตชุมชนศูนยกลางอํานาจของแตละ
เมืองในสังคมไทยเมื่อมีชาวจีนเขามาคาขายมากขึ้นๆ คนเหลานี้มิไดหลบหนีมาเพื่อ
แสวงหาเสรีภาพทางการเมืองหรือทางศาสนาในอังกฤษและยุโรปตะวันตก แตพวกเขา
หลบหนีความแรนแคนทางธรรมชาติและภัยเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลให พวกเขาถูกดึง
เขารับตําแหนงในระบบราชการ กลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบศักดินา
ภายหลังเกิดมีหอการคาหรือหอธุรกิจ-อุตสาหกรรมตางๆ และก็เปนชมรมที่ไมสนใจ
ตอสูและปกปองสิทธิในการปกครองและบริหารทองถิ่นของตนเอง ยอมจํานนหรือไม
สนใจระบบการปกครองแบบอํานาจนิยมในระดับชาติ
สภาพดังกลาวทําใหเทศบาลหรือ อบจ. ที่เกิดขึ้นโดยรัฐ ขาดลักษณะ
มวลชนเขารวม เกิดลักษณะประชาชนไดแตยืนดู ขณะที่ตัวแทนฝายบริหารจากสวน
กลางคือหนวยราชการสวนภูมภิ าคก็ยา ยไปรับงานตามจังหวัดตางๆตามวาระ และเขา
ควบคุมการปกครองทองถิ่นที่เกิดขึ้นมา หรือแมขาราชการสวนภูมิภาคเหลานั้นจะอยู
นานก็ทําไดเพียงรอรับคําสั่งจากสวนกลางและทํางานตามนโยบายที่เบื้องบนใหไว
แตไมเคยใสใจรับฟงหรือศึกษาปญหาตางๆของทองถิ่นจริงจัง เมืองที่เกิดขึ้นในสังคม
ไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมาจึงเปนการรวมตัวของคนจํานวนมากที่ทําการ
คาขาย หารายได เสียภาษีใหรัฐ และขาดทั้งสํานึกและระบบที่จะจัดการบริหาร

1 ทศวรรษ การปกครองทองถิ่นไทย (2553-2563)

อบจ. กับการเลือกตั้งทองถิ่นครั้งแรกในรอบ 6 ป

103

ทองถิ่น หรือชุมชนเมืองของเขาเอง (Lack of local urban autonomy and local
urban governance) เราจึงไมเห็นทองถิน่ ใดทีล่ กุ ขึน้ มาเรียกรองใหเกิดสิง่ ทีเ่ รียกวาการ
บริหารเมืองโดยชาวเมืองเอง หรือนายกเทศมนตรี – นายก อบจ. ที่เปนตัวแทนและ
ไดตอสูเปนปากเสียงของคนทองถิ่น.8

1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่นไทย (พ.ศ. 2553 – 2563)

ขอที่ 1 การสะกัดกั้นประชาธิปไตยทั้ง 2 ระดับจากบนสูลางอีกครั้ง
การเติบโตของประชาธิปไตยระดับชาติในชวง พ.ศ. 2540-2547 และการ
เติบโตของประชาธิปไตยระดับทองถิ่นในหวง พ.ศ. 2535-2538 และ 2542-2547
ซึ่งในที่สุดทั้งสองสายก็เขามารวมกัน และเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชวงป
พ.ศ. 2540-2542-2546-2548 ถือวาเปนเหตุการณปกติเพราะประชาธิปไตยทั้ง
2 ระดับตองพึ่งพาอาศัยกันและสนับสนุนกันอยูเสมอ แตเพราะในชวงทศวรรษ 2540
นี้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญทั้ง 2 ระดับ และที่สําคัญเปนครั้งแรกที่นายกฯ
ระดับชาติบริหารงานครบวาระ 4 ปและไดรับเลือกตั้งซํ้าดวยคะแนนเสียงทวมทนอีก
ทั้งสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวไดเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร สอแนวโนมที่จะ
สร า งระบบประชาธิ ป ไตยระดั บ ชาติ ใ ห แ ข็ ง แกร ง และมี เ สถี ย รภาพเช น เดี ย วกั บ
สถานการณในญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และดวยเหตุนั้น ฝายอํานาจนิยมจึงใช
กําลังเขาแทรกแซงการเมืองและทําลายระบบรัฐสภาหลายครั้ง (พ.ศ. 2501, 2514,
2519, 2521, 2534, 2535, 2549, 2551, 2552-2553 และ 2557) และลาสุดคือการ
หามการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นและการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2562
เพื่อมุงครองอํานาจนาน ซึ่งจะสงผลกระทบตอประชาธิปไตยในระดับทองถิ่นอยาง
แนนอน
ขอที่ 2 การเสนอแนวคิดผิดๆ เกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบการบริหาร
ทองถิ่นที่ยังคงดํารงอยู
นับตัง้ แตการจัดใหมกี ารเลือกตัง้ นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต.
โดยตรงจากประชาชนตัง้ แตป พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ การริเริม่ การเลือกตัง้ นายกเทศมนตรี
โดยตรงมาตั้งแต พ.ศ. 2542) ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประเทศนี้ ดานหนึ่ง เกิดจากการ
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รณงคของฝายวิชาการและนักการเมืองทองถิ่นเอง แตอีกดานหนึ่ง ก็คือการเติบโต
ของการเมืองแบบประชาธิปไตยหลังการกระกาศใชรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 สงผลให
มีคนตองการเขาไปมีบทบาททางการเมืองมากขึน้ เริม่ จากการรณรงคใหมกี ารเลือกตัง้
นายกเทศมนตรีโดยตรงในเขตเมือง และรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในป พ.ศ. 2544
เห็นความตื่นตัวของนักการเมืองทองถิ่นจึงเกิดการตัดสินใจจัดใหนายก อบจ. และ
นายก อบต. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนดวยเชนกัน จนเกิดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่นโดยตรงทั้ง 3 แบบในป พ.ศ. 2546-2547
การเลือกตั้งผูบริหารโดยตรง มีความหมายสําคัญคือ ความตองการในการ
สรางระบบการบริหารงานที่มีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ (Strong executive
form) ขณะเดียวกัน ก็ไมปรารถนาจะเห็นระบบดังกลาวมีอํานาจมากเกินไป ขาดการ
ตรวจสอบควบคุม จนเกิดการฉอฉลอํานาจ ดังที่คนอังกฤษเผชิญกับระบบกษัตริย
ต อ งหลบหนี อ อกไปตั้ ง ประเทศใหม คื อ สหรั ฐ อเมริ ก า นั่ น คื อ ที่ ม าของระบบ
ประธานาธิบดี (Presidential system) ที่คนอเมริกันแกไขและปองกันจุดออนที่อาจ
เกิดขึ้นดวยการแบงอํานาจออกเปน 3 ฝาย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
ในระดับทองถิ่น ระบบบริหารที่เขมแข็ง หรือ ระบบนายกเทศมนตรีเขมแข็ง
(Strong and directly elected mayor form) ก็เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศนี้
ตามแบบการบริหารงานระดับชาติที่คนอเมริกันไดสถาปนาขึ้นแลวตามรัฐธรรมนูญ
ในป พ.ศ. 2330 (ค.ศ. 1787) ดังนั้น นายกเทศมนตรีของเมืองตางๆ เปนจํานวนมาก
ในสหรัฐซึง่ มาจากการเลือกตัง้ โดยตรงจึงบริหารเมืองโดยมีการตรวจสอบอยางเขมแข็ง
อยางนอยจาก 3 ทางคือ สภาทองถิ่น (ที่ประชาชนเลือก), ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(Voters) และสื่อมวลชนในฐานะผูรายงานขาวใหสาธารณะ
อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยนับแตป พ.ศ. 2546-2547 ที่มีการเลือกตั้ง
ผูบ ริหารทองถิน่ โดยตรง ทองถิน่ กลับเผชิญกับปญหาใหมทไี่ มเคยมีการพิจารณาหาทาง
แกไขกันอยางจริงจังนับตั้งแตนั้นจนถึงบัดนี้ 2 ประเด็นใหญ คือ 1. ผูสมัครตําแหนง
นายก อบจ. (รวมทัง้ นายกเทศมนตรีและนายก อบต.) ไดไปจับมือกับผูส มัครเปนสมาชิก
สภาทองถิ่น เพื่อทํางานเปนทีม ทั้งๆที่ระบบการบริหารไมวาระดับใด ก็ตองมีการ
แบงแยก ฝายหนึ่งใชอํานาจ เปนผูบริหาร ฝายหนึ่งทําหนาที่ตรวจสอบเปนสภา และ
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อาจมีอีกฝายทําหนาที่เปนศาลตัดสินความขัดแยงตางๆ และ 2. หนวยบริหารราชการ
สวนภูมิภาคและสวนกลาง (ไดแก ส.ต.ง. และ ส.ป.ป. ฯลฯ) ควบคุมและคอยจํากัด
บทบาทและหนาที่ตลอดจนงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่นอยางเหนียวแนน
แทนที่จะเปดโอกาสใหทองถิ่นไดทํางานเพื่อรับใชทองถิ่นอยางเต็มที่โดยใหประชาชน
ผูเลือกตั้งเปนคนควบคุมและวินิจฉัยการทํางานของนักการเมืองทองถิ่น
สภาพดังกลาวเกิดขึ้นตั้งแตหลังการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นทุกระดับในชวง
ครึ่งหลังของทศวรรษ 2540 เรื่อยมา ความขัดแยงทางการเมืองในระดับชาติ คือการ
ตอสูก นั ระหวางฝายประชาธิปไตยกับฝายอํานาจนิยมตัง้ แต พ.ศ. 2549 ทีเ่ กิดขึน้ หลาย
ครั้งตั้งแตนั้น จนกระทั่งมีการเลือกตั้งและฝายประชาธิปไตยไดจัดตั้งรัฐบาลอีกครั้ง
ในป พ.ศ. 2554 (รัฐบาลพรรคไทยรักไทย) ซึ่งบริหารงานทามกลางความขัดแยง
ในระดับชาติ ยอมไมอาจทุมเทสนใจปญหาการบริหารงานในทองถิ่นไดอยางเต็มที่
ดังที่ไดกลาวมาได และในที่สุด ระบบการเมืองก็หวนคืนสูยุคอํานาจนิยมอีกครั้ง
ในป พ.ศ. 2557 และในคราวนี้ ก็ไดเกิดปรากฏการณใหมตลอดชวง 6 ปที่ผานมา
นัน่ คือ การยุตกิ ารเลือกตัง้ ทัง้ หมดในระดับการปกครองทองถิน่ การกําจัดนักการเมือง
ทองถิ่นฝายประชาธิปไตยออกไป
นี่คือ 6 ปของการควบคุมการเมืองการบริหารทองถิ่นใหเปนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลฝายอํานาจนิยมในระดับชาติ คือ ความพยายามที่จะสรางการปกครอง
ทองถิ่นใหเปนการปกครองทองที่ดุจเดียวกันกับระบบกํานันผูใหญบานในอดีต คือ
ไมใหประชาชนมีบทบาททางการเมืองไมวาระดับใด แตตองการสรางการปกครอง
ทองถิน่ ใหเปนอีกสวนราชการหนึง่ คงหวังทีจ่ ะใหคนเหลานัน้ ทํางานไปเรือ่ ยๆ ตามคําสัง่
ของรัฐบาล ไมตอ งมีวาระใหประชาชนไดมสี ทิ ธิเลือกตัง้ ไมมกี ารสรางขาดความรูค วาม
เขาใจและขาดการถกเถียงกันเรื่องการบริหารงานทองถิ่นแบบผูบริหารเขมแข็งที่จะ
ตองมีการตรวจสอบจากสภาทองถิ่นและภาคประชาสังคม ไมตองสนใจวาระบบ
การศึกษาซึ่งขึ้นตอรัฐจะใหความรูทางการเมืองที่ถูกตองหรือไม ไมมีการเลือกตั้งใดๆ
ก็คือทําใหระบบสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นที่เคยมาจากการเลือกตั้ง
ขาดหายไป ไมตองมีการตรวจสอบ การวิพากษวิจารณ หรือการปรับเปลี่ยนตัวบุคคล
ทุกๆ 4 ป การปกครองทองถิ่นกลายเปนระบบราชการเหมือนขาราชการประจําของ
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รัฐบาลสวนกลางและสวนภูมภิ าค (Bureaucratization of local politics and local
political officers) และดวยเหตุนี้ เราจึงไดเห็นการรณรงค เรียกรองใหมีการเลือกตั้ง
ระดับทองถิ่นที่แผวเบาทั้งจากภาคนักการเมืองทองถิ่น และภาคประชาสังคม
ขอที่ 3 การควบคุมการปกครองทองถิ่นดวยการควบคุมดานงบประมาณ
กลาวสําหรับการกระจายอํานาจ เจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
นั้นยิ่งใหญมากนั่นคือ การกระจายอํานาจสูทองถิ่น และ พรบ. กําหนดแผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. (พฤศจิกายน 2542) มาตราที่ 30 ระบุวา ภายใน
เวลา 7 ป (พ.ศ. 2549) ให อปท. มีรายไดเพิ่มขึ้นไมนอยกวา 35% ของรายไดของ
รัฐบาล อันจะเปนการเพิม่ ขีดความสามารถของทองถิน่ ในการบริหารทองถิน่ ของตนเอง
อยางที่ไมเคยมีมากอน
แตแลว เจตนารมณดังกลาวก็ถูกทําลายลงหลังรัฐประหารในป พ.ศ. 2549
และ พ.ศ. 2557 ดวยการยกเลิกขอความระบุเวลาการกระจายรายไดใหทอ งถิน่ ภายใน
ป พ.ศ. 2549 แกเขินดวยการโอนภารกิจของรัฐบาลกลางให อปท. นําไปปฏิบตั โิ ดยมอบ
งบประมาณใหดว ย ทําใหดเู หมือนวา อปท. มีงบรายไดเพิม่ ขึน้ ทัง้ ๆ ทีอ่ ปท. มีงานเพิม่ ขึน้
แตเปนงานฝาก ไมใชงานที่เกิดจากความคิดหรือความปรารถนาของคนทองถิ่น 9
ขอที่ 4 การคุมกําเนิดการปกครองทองถิ่นดานอื่นๆ
เมื่อระบอบอํานาจนิยมหวนกลับคืน และผลักไสนายกรัฐมนตรีที่มาจากการ
เลือกตัง้ ใหตอ งออกไปลีภ้ ยั ในตางแดนถึง 2 คน 2 ครัง้ ก็เทากับวาการกลับคืนสูร ะบอบ
ประชาธิปไตยยอมไมอาจเกิดขึน้ ไดโดยงายอยางแนนอน เราจึงไดเห็นทัง้ การเพิม่ วาระ
การดํารงตําแหนงของกํานันและผูใ หญบา นจนถึงอายุ 60 ปทวั่ ราชอาณาจักร บทบาท
ของกระทรวงวัฒนธรรมที่แข็งขันมากขึ้นในระดับทองถิ่น เปนการแทรกแซงและ
แยงงานของคนทองถิ่น ทั้งๆ ที่ศิลปวัฒนธรรมของคนทองถิ่นควรจะเปนงานของเขา
ที่เขาสรางและกําหนดเอง ไมใชใหคนจากสวนกลางซึ่งรอยวันพันปมาชมสักครั้งเปนผู
กําหนดนโยบายและมาตรการตางๆ เชนเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
การอุดมศึกษา และวิทยาศาสตรฯ ที่ยังคงเงียบเฉยตอการปรับปรุงหลักสูตรเรื่องการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตย สวนกิจการตํารวจทีย่ งั คงถูกควบคุมโดยสํานักงานตํารวจ
แหงชาติอยางเหนียวแนน
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จนถึงบัดนี้ 120 กวาปผานไปนับแตการสถาปนา อปท. ในป พ.ศ. 2448
ยังคงไมมีตํารวจทองถิ่น การบริหารระบบขนสงมวลชนโดย อปท. ยังคงเต็มไปดวย
ปญหาและอุปสรรค เกิดขึ้นนอยมากๆ ทําใหปญหาจราจรในภาพรวมติดขัดยากที่จะ
แกไขได และปญหาหมอกควันซึ่งนับวันจะเปนปญหาที่รุนแรงมากขึ้นในแทบทุกภาค
ของประเทศ ลามออกไปเปนปญหาขามจังหวัด และขามชาติ ปญหาผังเมืองยังคงเปน
ปญหาใหญทที่ อ งถิน่ มีบทบาทนอยมาก และความรับรูข องทองถิน่ ตอปญหานีก้ ม็ จี าํ กัด
อยางมาก 10
ขอที่ 5 ไมมีการเลือกตั้งก็เทากับนักการเมืองทองถิ่นนับวันกลายเปน
ขาราชการประจํา
เมื่อสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. จํานวนหนึ่งถูกลงโทษพักงานหรือ
ถูกปลดโดยรัฐบาล คสช. จะทําใหอยางไรใหพวกเขากลับมาดํารงตําแหนงเดิมได
ความเปนไปไดจึงมีอยางนอย 2 ทางคือ พิสูจนขอกลาวหาในขณะที่ถูกสอบสวนหลัง
รองเรียน หรือ ใหสญ
ั ญากับรัฐวาจะไมเปนฝายตรงขามกับรัฐบาลอีก สวนทีย่ งั คงดํารง
ตํ า แหน ง ต อ ไปจะทํ า อย า งไรได นอกจาก 1. ทํ า งานตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให
2. ไมเรียกรองระบอบประชาธิปไตยหรือแมแตการเลือกตั้ง พรอมกันกับที่ประชาชน
เองก็ไมไดเคลื่อนไหวทางการเมืองใด และ 3. แทบไมมีขาวสมาชิกสภา อบจ.
ในจั ง หวั ด ใดตรวจสอบการทํ า งานของนายก อบจ. อย า งดุ เ ดื อ ดจนตกเป น ข า ว
พรอมกันกับการทีแ่ ทบไมมปี ระชาชนในจังหวัดใดคอยตรวจสอบติดตามพฤติกรรมและ
การทํางานของสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.
ดังนั้น จึงกลาวไดวาในสภาพดังกลาว การไมมีการเลือกตั้งและแทบไมมีการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชน สภา อบจ. และนายก อบจ. ที่ทํางานและรับเงินเดือน
ทุกๆ เดือนก็นับวันเปนเสมือนขาราชการประจําที่ทํางานใน อปท. ยิ่งเวลาผานไป
โดยไมมีการเลือกตั้ง ไมมีแมแตขาวเพื่อใหประชาชนเกิดความคึกคักที่จะไดสมัครหรือ
สงเสียงเชียรฝายของตน และคิดนโยบายเพื่อการเลือกตั้งครั้งตอไป รัฐประหารและ
การไมมีการเลือกตั้งในระดับการปกครองทองถิ่นก็คือ การทําใหการปกครองทองถิ่น
กลายเปนระบบราชการทีเ่ หินหางกระทัง่ แยกตัวออกไปจากประชาชน ระบอบอํานาจ
นิยมตอเวลาทํางานใหตัวเอง ปฏิเสธการรับฟงคําวิพากษวิจารณตางๆ และพยายาม
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ทําใหนักการเมืองหมดความหมาย ดังกรณีการประโคมขาววาหนวยราชการสําคัญๆ
ของรัฐมีการฟองรองเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นนอยที่สุด ฯลฯ
ขอที่ 6 ความเขาใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ., เทศบาล
และ อบต.
ไมนาเชื่อวาจนถึงขณะนี้ ก็ยังมีคนเขาใจผิดวาพื้นที่การทํางานของ อบจ.,
เทศบาล และของอบต. ในแตจังหวัดนั้น ทับซอนกันและเปนปญหาใหญขอหนึ่ง ที่จริง
ปญหานีจ้ ะไมเกิดขึน้ เลย หากมีการใหความรูแ กนกั เรียนในทุกๆโรงเรียน วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยทุกแหงตลอดจนที่วัด สถานีวิทยุ-โทรทัศนและสื่อมวลชนทุกประเภท
อยางสมํา่ เสมอ ความไมรแู ละไมสนใจเปนสาเหตุสาํ คัญของการไมเห็นความ สําคัญของ
การปกครองทองถิน่ ก็เพราะรัฐไมใหความสําคัญ ไมบรรจุลงไปในเนือ้ หาของการศึกษา
รวมไปถึงไมอยากใหประชาชนเห็นความสําคัญ ไมอยากเห็นความตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชน
ก็เพราะในแตละจังหวัด มี อบจ. ดูแลพืน้ ทีท่ วั่ ทัง้ จังหวัด และในแตละจังหวัด
มีเทศบาล และอบต. หลายแหงสังกัดอยูในทุกๆ อําเภอ การปกครองทองถิ่นของไทย
จึงมี 2 ระดับ (Two-tier local government system) คือระดับจังหวัด (ไดแก อบจ.)
มี อบจ. ในทุกจังหวัด และระดับลางลงไป คือ เทศบาล และ อบต. เทศบาลปจจุบันมี
2,469 แหงทั่วประเทศ เทศบาลมี 3 แบบคือ เทศบาลนคร ซึ่งมีขนาดใหญและมี
ประชากรหนาแนน 5 หมื่นคนขึ้นไปในพื้นที่นั้น เทศบาลนครในขณะนี้มีทั้งหมด
30 แหง เทศบาลเมือง เปนองคกรปกครองทองถิ่นขนาดกลาง มีประชากรในพื้นที่นั้น
1 หมื่นคนขึ้นไป ปจจุบันมีจํานวน 193 แหง และเทศบาลตําบล มีจํานวน 2,237 แหง
มีประชากรไมถึง 1 หมื่นคน สวนอบต. (องคการบริหารสวนตําบล) ก็คือ อปท. ระดับ
ตําบล มีจํานวน 5,300 แหงในปจจุบัน
เนือ่ งจากในแตละจังหวัดมีเทศบาลหลายแบบตามเขตชุมชนตางๆ และมีอบต.
ในทุกๆ ตําบล แตละแหงเปนอิสระตอกัน ในจังหวัดนั้นๆ จึงมี อบจ. ดูแลพื้นที่ทั้งหมด
แตแมพื้นที่ของอบจ. เทศบาล และอบต. จะทับซอนกัน แตความรับผิดชอบตางกัน
นัน่ คือ อบจ. ดูแลกิจการขนาดใหญทปี่ ระชากรในจังหวัดนัน้ ไดใชประโยชนรว มกัน เชน
หองสมุดจังหวัด พิพิธภัณฑสถาน โรงละคร หอดูดาว วิทยาลัย สนามกีฬาจังหวัด
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โรงพยาบาลจังหวัด โรงงานกําจัดขยะ แมนํ้าที่ไหลผานหลายพื้นที่รวมทั้งที่ดิน 2
ฝง ริมนํา้ ฯลฯ นีค่ อื สวนงานที่ อบจ. ควรมีบทบาทดูแล เพราะเปนหนวยงานขนาดใหญ
และรับใชคนทัว่ ทัง้ จังหวัด สวนเทศบาลและอบต. ก็ดแู ลเฉพาะงานทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีข่ องตน
ดวยเหตุนี้ เมื่อทุกคนเขาใจ ก็ขึ้นอยูกับวาในจังหวัดนั้นๆ อปท. ใดดูแลงานสวนใด
อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ในประเทศของเรา อํานาจของรัฐ
สวนกลางและสวนภูมิภาคที่ขยายแผออกมาควบคุมทองถิ่นมากเกินไปตลอดเกือบ
1 ศตวรรษทีผ่ า นมา โดยอาศัยการยึดอํานาจบอยครัง้ สงผลใหระบบราชการสวนกลาง
และสวนภูมิภาคมั่นคงและเติบโต ควบคุมงานตางๆที่ควรจะเปนของ อบจ. ไปเปน
จํานวนมาก เมื่อการเมืองแบบประชาธิปไตยทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นเกิดความ
ระสํ่าระสาย ขาดความตอเนื่อง เพราะถูกระบอบอํานาจนิยมทําลาย นักการเมือง
หลายคนทั้งระดับ ชาติและระดับทองถิ่นก็เลิกรา ประชาชนทองถิ่นก็ขาดการเรียนรู
การเมืองอยางตอเนือ่ ง หลายคนหันไปตําหนินกั การเมืองวาไมพฒ
ั นาตนเอง โดยไมมอง
วาการแทรกแซงของระบอบเผด็จการตางหากทีเ่ ปนตัวการทําลายหลักตลอด 7 ทศวรรษ
ที่ผานมาในประเทศนี้
ผลที่ตามมาคือ การมอบหมายใหหนวยงานสวนภูมิภาคดูแลกิจการตางๆ
มากมายในแตละจังหวัด กระทั่งเกิดหนวยงานราชการสงกลางลงไปประจําที่จังหวัด
ตางๆ ผลก็คือ 1. เกิดการทับซอนของหนวยงานและภารกิจ จนเกิดความสับสนวา
หนวยงานใดเปนผูด แู ลกันแน กลายเปนคําทีห่ ยอกลอกันสนุกสนานและเปนความจริง
นัน่ คือคําวา “จึงขอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของไดเรงดําเนินการแกไข” (ซึง่ จบลงดวยความ
เงียบงัน ไมมีปฏิบัติการใดๆ ตามมา เพราะไมรูวาหนวยงานไหนบางที่เกี่ยวของ)
ที่ผานมา อบจ. จึงมีภารกิจที่จํากัดมากๆ เมื่อเทียบกับงานของทางจังหวัด ดานหนึ่ง
เพราะความไมรูอันเปนผลของระบบการศึกษาและการประชาสัมพันธของภาครัฐ
อีกดานหนึ่ง ก็คือ คนทั่วๆ ไปไดยินแตขาวทองถิ่นคือ ขาวกิจกรรมตางๆ ของผูวาฯ
และหนวยงานระดับจังหวัด เมื่อแตละวัน คนทองถิ่นไดยินแตขาวกิจกรรมของจังหวัด
อบจ. จึงถูกมองเปนสิ่งแปลกปลอม และถูกมองวาไปทํางานทับซอนงานเทศบาลและ
อบต. กระทัง่ เคยมีการเสนอใหยบุ อบจ. แทนทีจ่ ะเสนอวาให อบจ. เขาไปแทนทีจ่ งั หวัด
เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่นมากขึ้น แทนที่จะเสนอวา ส. อบจ. และ
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นายก อบจ. ควรออกมาใหความเห็นบอยๆ วาวันๆ ขาราชการระดับจังหวัดทําอะไร
นอกจากงานประจํา และงานที่คอยรับแขก โดยเฉพาะขาราชการจากกรุงเทพฯ
ที่มาดูงาน (เดี๋ยวเดียวกลับ) โดยเฉพาะจังหวัดใหญๆ ในแตละภาค

การเลือกตั้ง อบจ. ในวันอาทิตยที่ 20 ธันวาคม 2563

หนึ่ง ตั้งแต พ.ศ. 2557 จนถึงขณะนี้รวม 6 ป (พ.ศ. 2557-2563) ภายใตการ
ปกครองของ คสช. การเลือกตั้งระดับทองถิ่นถูกยกเลิกอีกครั้ง นายก อบต. นายก
เทศมนตรี และนายก อบจ. จํานวนหนึ่งถูกลง โทษ ใหหยุดปฏิบัติงานหรือถูกถอดออก
จากตําแหนง แตสวนใหญยังคงอยูในตําแหนง และเปนตําแหนงรักษาการ และแลว
รัฐบาลก็ตัดสินใจแบบฉับพลันจัดใหมีการเลือกตั้ง ส.จ. และนายก อบจ. นับเปนครั้ง
แรกในวันเสารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
นอกจากนี้ รัฐบาลยังกําหนดวันเลือกตัง้ ทีแ่ ปลกออกไป นัน่ คือ แทนทีร่ ฐั บาล
จะกําหนดวันเลือกตั้งในระหวางวันที่ 10-13 ธันวาคม เนื่องจากเปนวันหยุดยาว
กลับจัดวันเลือกตั้งในอีก 1 สัปดาหถัดไป ราวกับวาไมตองการใหคนที่กลับไปทํางาน
ในตางจังหวัดไมกลับมาลงคะแนนเพราะสิ้นเปลือง หรือเสียเวลา ดวยเหตุนี้ จึงมีคน
มองวารัฐบาลไมตองการใหคนที่อยูไกลบาน แตมักสนใจและตื่นตัวทางการเมือง
มากกวา ไดกลับบานไปลงคะแนน กระทัง่ ไมมกี ารเปดโอกาสใหมกี ารเลือกตัง้ ลวงหนา
หรือการสงคะแนนทางระบบไปรษณียหรือใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหเปน
ประโยชน ตอกยํ้าความลาหลังอยางยิ่งของการบริหารงานการเมืองไทยขณะที่
ระบบเทคโนโลยีกาวไปไกลมาก ฯลฯ
สอง การเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของการเลือกตั้งทองถิ่นในระดับจังหวัด (20
ธันวาคม 2563) ยอมกอใหเกิดการกระจัดกระจายของพรรคและกลุมการเมืองฝาย
ประชาธิปไตย และความตื่นตัวทางการเมืองของปจเจกชนหรือคนที่อยากเขาสังกัด
บางพรรค-บางกลุมแตไมไดรับการคัดเลือก ผลก็คือ ความหลากหลายในการดิ้นรน
และประเพณีประชาธิปไตยทีห่ ายไปถึง 6 ปในระดับทองถิน่ เราจึงไดเห็นทัง้ ความสับสน
และคําถามตางๆ ในหมูประชาชน เชน จะไมเลือกใครเพราะไมรูจักใคร หรือบทบาท
ของนักการ เมืองระดับเทศบาลและ อบต. ที่เขาไปชวยและเตรียมตัวทางการเมือง
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เพราะคาดวาจะมีการเลือกตัง้ ของเทศบาลและ อบต. ในปหนา หรือการทีพ่ รรครัฐบาล
(พรรคพลังประชารัฐ) ไมสง ผูส มัครคนใด เพราะเกรงผิดกฎหมาย ขณะทีพ่ รรคเพือ่ ไทย
และฝายอนาคตใหมสงผูสมัคร ดานหนึ่งก็คือพรรคฝายประชาธิปไตยเตรียมตอสู
สวนฝายรัฐบาลเตรียมจะตอสูในแบบอื่น ตลอดจนการดูผลคะแนนในระดับจังหวัด
เพื่อตัดสินใจกําหนดทิศทางการเมืองของฝายรัฐบาลในอนาคต (อยางนอยสําหรับป
พ.ศ. 2564)
สาม ภายใตบรรยากาศการเมืองทีเ่ ขมขน และเต็มไปดวยความขัดแยงระหวาง
2 ระบอบ (ประชาธิปไตยกับอํานาจนิยม) ในระดับชาติ การใหความสนใจตอรูปแบบ
และโครงสรางการปกครองทองถิ่นในระดับจังหวัดจึงมีความสําคัญยิ่งขึ้น ดานหนึ่ง
รัฐไทยลาหลังมากทีย่ งั คงพยายามควบคุมการปกครองทองถิน่ ไวในมือโดยอาศัยทัง้ การ
บริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค อีกดานหนึ่ง รัฐไทยเปนหนึ่งในรัฐที่การ
พัฒนาประเทศไปสูระบอบประชาธิปไตยลาชาอยางมาก และตกเปนขาวระดับโลก
บอยครั้ง
6 ทศวรรษเศษของ อบจ. นับแต พ.ศ. 2498 บัดนี้ สังคมไทยควรมอง อบจ.
ในแงมุมใหม นั่นคือ จะนํา อบจ. เขาแทนที่ระบบผูวาฯ แตงตั้งที่ลาหลังมากขึ้นๆ
เปนลําดับนับตัง้ แตมรี ะบบขาหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเฉพาะระบบทีผ่ วู า ฯ มาดํารง
ตําแหนงคราวละ 1-2 ป ในแตละจังหวัด ทําใหการแกไขปญหาตางๆ ของแตละจังหวัด
เปนไปไมไดเลย ไมวาจะเปนตัวผูวาฯ เอง หรือบทบาทของกระทรวงมหาดไทย 11
ไดเวลาที่ประชาชนในแตละจังหวัดตองหันมามองจังหวัดของตนเสียใหม
ยกเลิกความคิดประเภท “ทานพอเมือง” “ทานขาหลวง” ที่มาบริหารจังหวัดป 2 ป
ยายหรือมาอยูเปนจังหวัดสุดทายกอนเกษียณอายุ ในปจจุบันความออนลาของอปท.
ตลอด 6 ปที่ผานมา ไมเพียงแตมองเห็นไดจากสภาวะไรการรณรงคใหมีการเลือกตั้ง
ระดับทองถิน่ ทีห่ ายไปนานถึง 6-7 ป ผลการเลือกตัง้ 20 ธันวาคม ชีใ้ หเห็นวาประชาชน
พรอมที่จะใหโอกาสแกคนมาทํางานการเมือง ผูนําเยาวชนหนึ่งกลาวชัดเจนวา
“จากนี้ไป จะตองลงมาศึกษาการเมืองในระดับทองถิ่นดวย”
เสนทางการพัฒนาประชาธิปไตยของแตละประเทศ ทีส่ าํ คัญคือการเรียนรูท งั้
จากขาวสาร การติดตามบทบาทของนักการเมือง และผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารงาน
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และการมีสภาทองถิน่ (รวมทัง้ ระดับชาติ) แนนอน เรือ่ งเงินเปนปจจัยสําคัญโดยเฉพาะ
ในรัฐที่ดอยพัฒนา และความเหลื่อมลํ้ามีมาก แตทั้งประชาชนผูเลือกตั้ง และผูสมัคร
ก็ไดเรียนรูจากการจายเงินและการรับเงิน คนจายเงินยอมรูดียิ่งวาเขาจายไปเทาใด
และเขายินดีที่จะจายอีกไหม ถาหากคะแนนที่ปรากฏไมสอดรับกับปริมาณเงินที่
จายไป ฯลฯ
เรากาวเขาสูทศวรรษ 2020 ไดเวลาที่นายก อบจ. บางจังหวัด และ/หรือ
ผูส มัครทีไ่ มไดรบั ชัยชนะจะแสดงใหเห็นวา พวกเขามีคา -ความหมายมากนักตอจังหวัด
บานเกิดของตนเอง เหนือกวาผูวาฯ แตงตั้งที่มาอยู 1-2 ปแลวก็ถูกโยกยาย หลังจาก
ทํางานประจําคือ “คอยรับแขกที่เปนผูบังคับบัญชาจากกระทรวง คอยเลี้ยงอาหาร
หวานคาวใหพวกเขา ตองไปรอตอนรับและคอยสงที่สนามบินบอยครั้ง และวันๆ ก็ตัด
ริบบิ้นหรือตีฆองเพื่อเปดงาน”
เฉพาะกรณีของจังหวัดเชียงใหม การมีมหาวิทยาลัยถึง 10 กวาแหงกระจุก
กันอยูเฉพาะในตัวอําเภอเมือง ในจังหวัดที่มีถึง 25 อําเภอ หางไกลศูนยกลางเมืองเกิน
100 กม. มากถึง 10 อําเภอ การเปนเมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศ แตไมมีระบบ
ขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ระบบการจราจรติดขัดมากขึ้นๆๆ เสนทางรถไฟมา
ถึงใกลตัวเมืองเมื่อป พ.ศ. 2464 แลวนิ่งสนิทไมพัฒนาตอมาจนครบ 100 ปในปนี้ ไม
คืบหนาตอไปยังแมฮอ งสอน ฝาง ตาก เวียงปาเปา-เชียงราย หรือวังเหนือ-เดนชัย ตลอด
จนปญหาหมอกควันชวงฤดูหนาวที่นับวันเลวรายลงทุกๆ ป การกระจุกตัวทาง
เศรษฐกิจทุกๆ ดานในตัวจังหวัด ตอกยํา้ ความเปน “เอกนครระดับภูมภิ าค” (Regional
primate city) ไมมีเปลี่ยน 12 ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือ ตัวอยางที่สะทอนใหความแข็งแกรง
ของรัฐรวมศูนยอํานาจ และความออนแอของการปกครองทองถิ่นระดับ อบจ. และ
ระดับเมืองใหญรวมทั้งภาคประชาสังคมตลอด 1 ศตวรรษที่ผานมา
วิกฤตการเมืองระดับชาติในรอบป 2563 และแนนอนวาจะทวีความเขมขน
ยิง่ กวาเดิมในปถดั ไป และวิกฤตปญหาการปกครองทองถิน่ ของ อบจ. และปญหาระดับ
เทศบาลและ อบต. ที่จะเผยใหเห็นในปใหมนี้ ลวนสะทอนใหเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนของการแสวงหาและสราง “ระบอบการเมืองที่มีประสิทธิภาพและเปน
ธรรมเพื่อประชาชนสวนใหญ” มากขึ้นๆ เปนลําดับ
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การพัฒนาประเทศก็เหมือนกับการเดินของผูคน มีประเทศที่พัฒนาไดเร็ว
ตางกัน เชนเดียวกับที่มีคนเดินเร็วในอัตราที่ตางกันบนทองถนน ในรอบ 165 ปที่
ผานมา (พ.ศ. 2398-2563) ความเปนรัฐกึง่ เมืองขึน้ ความเปนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย
ความเปนรัฐรวมศูนยอาํ นาจมากเกินไป ไดชว ยทําใหสงั คมไทยออนลา การกลับมาของ
ระบอบเกา (Ancient regime) ในสังคมไทยยุคทศวรรษ 2490s-2500s และสืบเนื่อง
มายาว จนนําไปสูการเติบโตของระบอบนวสมบูรณาญาสิทธิราชย ในโลกยุคปจจุบัน
ทามกลางการพัฒนาชาๆของประชาธิปไตยระดับทองถิน่ ไดสง ผลกระทบตอการพัฒนา
ประเทศทุกๆระดับในปจจุบนั มากและสลับซับซอนยิง่ ขึน้ แตอยางไรก็ตาม ปญหาและ
การสรางใหมก็ทะยอยคลี่คลายแจมชัดมากขึ้นอยางรวดเร็วในป พ.ศ. 2563 ตอหนา
ตอตาโลกแหงเทคโนโลยีขาวสารที่ไรขอบเขต
ความลาชาทําใหคนไทยเสียโอกาสมากมายที่ผานมา แตเมื่อสํานึกได เมื่อได
ตระหนักถึงปญหาตางๆ และชวยกันคนหาตนตอและรวมกันหาทางออก โดยเฉพาะ
ในโลกสมัยใหมทเี่ ต็มไปดวยความเร็วของขอมูล-ขาวสาร จะชาอยางไรในอดีตก็ไมสาํ คัญ
อีกแลวเทากับการเรงเรียนรูและตระหนักในพลวัตรของโลกใหมวันนี้ เพื่อการกาวตอ
ไปสูอ นาคตทีค่ นรุน ใหมกาํ ลังพับแขนเสือ้ และขากางเกง รอคอยอยาง ใจจดใจจอ.........
5 ธันวาคม 2563.
ปรับปรุงอีกครั้ง 20 ธันวาคม 2563.

114

A Decade of PAOs

1 ทศวรรษการปกครองทองถิ่น (พ.ศ. 2553-2563)
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