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ค�ำน�ำ

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 มีหน้ำที่ในกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชนเกี่ยวกับ 

กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และส่งเสริม 

กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงของประชำชน	ในปัจจบุนัประชำชนให้ควำมสนใจด้ำนกำรเมอืงกำรปกครอง

ในระบอบประชำธปิไตยอันมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุเพิม่มำกยิง่ข้ึน	จะเห็นได้จำกกำรแสดงออก 

ทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองที่เพิ่มมำกขึ้น	 กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรเมือง 

กำรปกครองที่ถูกต้อง	 จึงนับเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมำก	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2561	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตั้งได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำวำรสำรวิชำกำร	 “กำรเมืองและกำรเลือกตั้ง”	 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม

บทควำมที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง	 ตลอดจนเพิ่มช่องทำงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ 

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชำชนผู้สนใจได้ศึกษำ	 โดยอ้ำงอิง 

หลกัเกณฑ์กำรประเมนิคณุภำพวำรสำรในฐำนข้อมลูศนูย์ดชันกีำรอ้ำงองิวำรสำรไทย	(Thai	–	Journal	

Citation	Index	:	TCI)	ส�ำหรับปี	พ.ศ.	2562	กองบรรณำธิกำร	มีมติให้ขยำยขอบเขตกำรจัดท�ำวำรสำร

ให้ครอบคลุมเน้ือหำท่ีหลำกหลำยยิ่งขึ้น	 แต่ยังคงมำตรฐำนทำงวิชำกำรให้เป็นวำรสำรท่ีมีคุณภำพ	

เผยแพร่ประสบกำรณ์จำกผู้ปฏิบัติงำนจริง	 ตลอดจนเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน 

ด้ำนกำรเมืองกำรเลือกต้ัง	 สถำบันวิชำกำร	 นักวิชำกำร	 และบุคคลทั่วไป	 สำมำรถส่งบทควำมให ้

กองบรรณำธิกำรพิจำรณำคัดเลือกตีพิมพ์ลงในวำรสำรได้	 โดยจัดท�ำเป็นวำรสำรฉบับใหม่ในชื่อ	 

“วำรสำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง”	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2563	 ถือเป็น	 “ปีแห่งกำรเลือกต้ังท้องถ่ิน”	 กองบรรณำธิกำรจัดท�ำวำรสำร 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 จึงคัดเลือกบทควำมที่มีเนื้อหำที่น่ำสนใจและเกี่ยวข้องกับ 

กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่	จำกผูเ้ขยีนทีเ่ป็นผู้ปฏบิตังิำนจรงิ		นกัวชิำกำรทีม่คีวำมเชีย่วชำญทำงด้ำนกำรเมอืง 

กำรปกครองท้องถิ่น	 เพื่อถ่ำยทอดเนื้อหำสำระท่ีเกิดข้ึนในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถ่ินของไทย	 

และควำมเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในกำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่อดีต	 ปัจจุบัน	 และกำรเลือกตั้ง 

ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2563	 นี้	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 

“วำรสำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง”	 ฉบับนี้	 จะมีเนื้อหำท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง	 

ที่จะได้เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่	 กระตุ้นให้เกิดจิตส�ำนึกที่ดีและส่งเสริมให้เกิด 

กำรมีส่วนร่วมในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่ก�ำลังจะมีกำรจัดขึ้นในเวลำอันใกล้นี้	ให้เป็นกำรเลือกตั้งท้องถิ่น

ที่มีควำมสุจริต	โปร่งใส	และชอบด้วยกฎหมำย		

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

	 	 ตุลำคม	2562
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บทบรรณำธิกำร

	 สืบเน่ืองจำกพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำรท้องถ่ิน	 
พ.ศ.	2562	ได้ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำให้มผีลใช้บงัคบัแล้ว	และขณะนีค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรออกระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถ่ิน	 ซ่ึงคำดว่ำ 
น่ำจะมีกำรเลือกต้ังผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถ่ินตำมมำตรำ	 142	 แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	ในเวลำอันใกล้
	 วำรสำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 มุ่งประสงค์สนับสนุนส่งเสริมให้ผู ้สนใจ	 
และพนักงำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	ส่งบทควำมท่ีเกีย่วข้องกบักำรเมอืง	กำรปกครอง	 
พรรคกำรเมือง	 และกำรเลือกต้ัง	 เพื่อกำรเผยแพร่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ในขณะเดียวกัน	 ได้เชิญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงกำรเมือง	กำรปกครอง	พรรคกำรเมือง	และกำรเลือกตั้ง	แสดงมุมมอง	ทัศนคติ
เชิงวิชำกำร	 หรือน�ำเสนอประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง	 โดยฉบับนี้นับเป็นฉบับปฐมฤกษ์ที่อยู่ในช่วงเวลำ 
ที่สังคมสนใจกำรเมืองระดับท้องถ่ิน	 เนื้อหำจึงมุ ่งไปที่กำรบริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกำรเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นส�ำคัญ	 ดังนั้น	 ผู้น�ำเสนอบทควำมที่กองบรรณำธิกำรคัดเลือกบทควำม 
และเรียนเชิญให้ส่งบทควำมจึงประกอบด้วย	 อดีตกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 อดีตผู้บริหำรจำกกระทรวง
มหำดไทย	 อดีตผู้บริหำรระดับสูงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 นักวิชำกำรด้ำนรัฐศำสตร์ 
ทีเ่ชีย่วชำญกำรปกครองระดับท้องถิน่	พนักงำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง	และข้ำรำชกำร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	แต่เนื่องจำกข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับจ�ำนวนหน้ำของวำรสำร	จึงได้แบ่งออก 
เป็น	2	ภำค	โดยภำคแรกจะเป็นมมุมองด้ำนกำรเมอืงกำรปกครองระดบัท้องถิน่และกำรเลอืกตัง้ท้องถิน่	 
และภำคสองจะเป็นส่วนต่อขยำย
	 กองบรรณำธิกำรหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	 วำรสำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งฉบับนี้	
จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรศึกษำ	 หำควำมรู้และเป็นแหล่งค้นคว้ำอ้ำงอิง 
ที่ส�ำคัญของผู้ที่สนใจในบริบทของกำรเมืองระดับท้องถิ่นและกำรเลือกตั้ง	

	 	 (นำยณัฏฐ์		เล่ำสีห์สวกุล)
	 	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง
	 	 หัวหน้ำกองบรรณำธิกำร
	 	 ตุลำคม	2562
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>>	เกริ่นน�ำ

	 เมื่อวันที่	20	กันยำยน	2561	ที่สโมสร
ทหำรบก	 วิษณุ	 เครืองำม	 กล่ำวปำฐกถำพิเศษ	
เรื่อง	“ส่วนกลำง	ส่วนภูมิภำค	ส่วนท้องถิ่น	:	จำก
แผนปฏิรูปสู่ภำคปฏิบัติแบบบูรณำกำร”	และให้
สัมภำษณ์ว่ำ	 ร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
จ�ำนวน	 6	 ฉบับจะเข้ำสู่สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	
(สนช.)	 ในวันท่ี	 4	 ตุลำคม	 2561	 คงจะใช้เวลำ
ในกำรพิจำรณำของ	 สนช.	 ประมำณ	 3	 เดือน	 
แล้วจะต้องน�ำขึน้ทลูเกล้ำฯ	ซึง่ใช้เวลำอกี	3	เดอืน	
ดงัน้ัน	น่ำจะประกำศใช้กฎหมำยดงักล่ำวในเดอืน	
มีนำคม	 2562	 กำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได	้
แต่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	(กกต.)	ระบวุ่ำควร
เว้นเวลำสัก	3	เดือนระหว่ำงกำรเลือกตั้ง	ส.ส.	กับ
กำรเลือกตั้งท้องถิ่น	 ดังนั้น	 ถ้ำกำรเลือกตั้ง	 ส.ส. 
จะมใีนเดอืนกมุภำพันธ์	2562	กำรเลอืกต้ังท้องถิน่
คงจะเกดิขึน้อย่ำงเรว็ทีส่ดุ	คือ	ในเดือนพฤษภำคม	 
2562	โดยจะทยอยจดักำรเลอืกตัง้ท้องถิน่แต่ละส่วน	 
ไม่ท�ำพร้อมกนัทัง้หมด	(www.matichon.co.th)	
ต่อมำเมื่อวันที่	3	กันยำยน	2562	พล.อ.	อนุพงษ์	 
เผ่ำจินดำ	 รัฐมนตรีกระทรวงมหำดไทย	 ให้
สัมภำษณ์ว่ำ	 ต้องหำรือกับ	 กกต.	 คือ	 ถ้ำไม่ใช่
ช่วงปลำยปี	2562	ก็เป็นต้นปี	2563	และจะต้อง
ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำควำมเหมำะสมว่ำควร
ด�ำเนินกำรช่วงใด	(นสพ.	มติชน	หน้ำ	10	วันที่	4	
กันยำยน	2562)
	 เร่ืองทีเ่กีย่วกบักำรพฒันำท้องถิน่ม	ีอำทิ	
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น	 องค์กรปกครอง

รศ. โคทม อำรียำ

กำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
และกำรเลือกตั้งท้องถิ่น >>

ส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 และกำรเลือกตั้งท้องถ่ิน	 
เมื่อกำรเลือกตั้งใกล้เข้ำมำ	หวังว่ำเรื่องเหล่ำนี้จะ
ได้รบัควำมสนใจมำกขึน้	จงึขอน�ำเสนอควำมเหน็
เพื่อกำรแบ่งปันกัน	ดังนี้

>>	กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น

	 หวัข้อกำรปำฐกถำของวษิณทุีย่กมำอ้ำง
ข้ำงต้น	คอื	“ส่วนกลำง	ส่วนภมูภิำค	ส่วนท้องถิน่	:	 
จำกแผนปฏิรูปสู ่ภำคปฏิบัติแบบบูรณำกำร”	 
หมำยควำมว่ำกำรบรหิำรรำชกำรแบ่งเป็นสำมส่วน 
ซึ่งเกี่ยวพันกัน	 และมีวัตถุประสงค์เดียวกัน	 คือ	
จัดบริกำรสำธำรณะและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนให้ดีที่สุด	 จึงจะต้องมีบูรณำกำรที่ด	ี 
นำยอัษฎำงค์	 ปำณิกบุตร	 ให้สัมภำษณ์	 (นสพ.	
มติชน	 หน้ำ	 2	 วันที่	 5	 กันยำยน	 2562)	 ว่ำ	
ท้องถ่ินทั้งประเทศไม่เหมือนกัน	 นรำธิวำสกับ
แม่ฮ่องสอนไม่เหมือนกัน	 บริกำรสำธำรณะที่
ประชำชนต้องกำรคนละเรื่องเลย	 เอำอ�ำนำจ
มำไว้ที่ส่วนกลำงท�ำไม	 “เรำต้องกล้ำให้ท้องถิ่น 
มีอิสระในกำรบริหำรรำชกำรในหลำยด้ำน	 
ก�ำกับดูแลห่ำง	 ๆ	 แล้วสร้ำงองค์กรตรวจสอบ 
ภำคประชำชนขึน้มำ”	ส่วนยทุธพร	อสิรชยั	(นสพ.	 
มติชน	หน้ำ	2	วันที่	5	กันยำยน	2562)	เสนอแนะ 
ว่ำ	 เหตุท่ีท�ำให้กำรกระจำยอ�ำนำจไม่ประสบ 
ควำมส�ำเร็จ	 คือ	 ตั้งโจทย์ผิด	 มีข้อเสนอสำรพัด	
แต่ไม่มำพูดเรื่องโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน	 ซึ่งก�ำหนดไว้ใน	 พ.ร.บ.	 ระเบียบกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน	พ.ศ.	2534	กันเลย
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	 พ.ร.บ.	ดงักล่ำวบญัญัติวตัถปุระสงค์ของ
กำรบริหำรรำชกำรอย่ำงชัดเจนไว้ในมำตรำ	 3/1	
ดังนี้	 “กำรบริหำรรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน	 เกิด
ผลสัมฤทธิต่์อภำรกจิของรฐั	ควำมมปีระสทิธภิำพ	
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ	 กำรลดขั้นตอน 
กำรปฏิบัติงำน	 กำรลดภำรกิจ	 และยุบเลิก 
หน่วยงำนที่ไม่จ�ำเป็น	 กำรกระจำยภำรกิจและ
ทรัพยำกรให้แก่ท้องถ่ิน	 กำรกระจำยอ�ำนำจ 
ตัดสินใจ	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวก	 และกำร 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน	 ทั้งนี้	 
โดยมผีูรั้บผิดชอบต่อผลของงำน”	กล่ำวง่ำย	ๆ 	คือ	 
ถือประชำชนเป็นหลัก	 และหน่วยงำนรำชกำร 
ต้องรับผิดชอบต่อประชำชนในผลงำนของตน	
ทั้งนี้	 ต้องกระจำยภำรกิจและทรัพยำกรให้แก่
ท้องถิ่นเป็นส�ำคัญ
	 ระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
แบ่งรำชกำรออกเป็น	รำชกำรส่วนกลำง	ส่วนภมูภิำค 
และส่วนท้องถิ่น	ดังนี้
		 [1]	 องค์กรบริหำรรำชกำรส่วนกลำง
ประกอบด้วย	 (1)	 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 (2)	
กระทรวง	หรอืทบวงซึง่มฐีำนะเทยีบเท่ำกระทรวง	
(3)	 ทบวง	 ซึ่งสังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวง	 (4)	 กรม	 หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่อ 
อย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม	 ซึ่งสังกัดหรือ 
ไม่สงักัดส�ำนักนำยกรัฐมนตร	ีกระทรวงหรอืทบวง	
	 [2]	 องค์กรบรหิำรรำชกำรส่วนภมูภิำค
ประกอบด้วย	(1)	จังหวัด	(2)	อ�ำเภอ	และ	
	 [3]	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	(อปท.)	
ประกอบด้วย	 องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป	 ได้แก่	 (1)	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	
(อบจ.)	(2)	เทศบำล	ซ่ึงแบ่งย่อยเป็น	เทศบำลนคร	
เทศบำลเมือง	 และเทศบำลต�ำบล	 (3)	 องค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล	 (อบต.)	 และองค์กรปกครอง 
รปูแบบพิเศษ	ประกอบด้วย	(1)	กรงุเทพมหำนคร	

(2)	เมืองพัทยำ
	 ค�ำว่ำจงัหวัดและอ�ำเภอมคีวำมหมำยว่ำ 
เป็นพื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์ก็ได้	 ซ่ึงเป็นควำมหมำย
อันเป็นท่ีเข้ำใจโดยท่ัวไป	 แต่ในทำงรำชกำร	
จังหวัดมีฐำนะเป็นนติบิคุคล	มผีูว่้ำรำชกำรจงัหวดั
เป็นหัวหน้ำ	 ส่วนพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์จะใช้ค�ำว่ำ
เขตจังหวัด	 นิยำมในทำงรำชกำรของอ�ำเภอ	 คือ	
“หน่วยรำชกำรบริหำรรองจำกจังหวัด”	 ในเขต
จังหวัด	 นอกจำกจะมีหน่วยรำชกำรที่เรียกว่ำ	
จังหวัด	 และอ�ำเภอแล้ว	 ยังมีส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐอื่นอีก	อำทิ	(1)	คณะกรรมกำร
จังหวัด	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำของผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด	 (2)	 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำลจังหวัด	
เรียกโดยย่อว่ำ	 “ก.ธ.จ.”	ท�ำหน้ำที่สอดส่องและ
เสนอแนะกำรปฏบัิตภิำรกิจของหน่วยงำนของรฐั
ในจังหวัดให้ใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี	
(3)	ส่วนรำชกำรประจ�ำจงัหวดัซึง่กระทรวง	ทบวง	
กรมต่ำง	ๆ 	ให้มำประจ�ำท�ำหน้ำท่ีช่วยเหลอืจังหวดั	
	 ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 และ
กรมต่ำง	 ๆ	 มีหน่วยงำนในสังกัดมำประจ�ำใน
จังหวัด	 และถือว่ำเป็นรำชกำรส่วนภูมิภำค	 เช่น	
กระทรวงมหำดไทยมีส่วนรำชกำรประจ�ำจังหวัด
ในสังกัด	 ได้แก่	 (1)	 ส�ำนักงำนจังหวัด	 ข้ึนอยู่กับ
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ	 (2)	ที่ท�ำกำรปกครอง 
จังหวัด	 มีปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้ำ	 ข้ึนอยู ่กับ 
กรมกำรปกครอง	(3)	ส�ำนกังำนพฒันำชมุชนจงัหวดั	 
(4)	ส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่จงัหวดั	 
(5)	ส�ำนักงำนท่ีดนิจงัหวดั	(6)	ส�ำนักงำนโยธำธกิำร 
และผังเมืองจังหวัด	 และ	 (7)	 ส�ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
	 ในปัจจบัุน	ถ้ำไม่รวมส�ำนกันำยกรฐัมนตรี 
ซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวงแล้ว	จะมีกระทรวง
อยู่	 19	 กระทรวง	 รวมกระทรวงกำรอุดมศึกษำ	
วิทยำศำสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(กระทรวง	อว.)	 
ที่เป็นกระทรวงใหม่ล่ำสุดด้วย	 เมื่อพิจำรณำ

>> การพัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น
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รำชกำรส่วนภูมิภำค	 ปรำกฏว่ำกระทรวงกำร 
ต่ำงประเทศไม่มีรำชกำรส่วนภมูภิำคประจ�ำจงัหวดั	 
กระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็น
เขตกำรศึกษำ	 ส่วนกระทรวง	 อว.	 ยังใหม่และ 
ไม่ชดัเจนว่ำจะจดัให้มรีำชกำรส่วนภมูภิำคหรอืไม่	 
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีและกระทรวงอื่นอีก	 16	
กระทรวงมีส่วนรำชกำรระดับจังหวัดที่ถือว่ำเป็น
รำชกำรส่วนภูมิภำครวมแล้ว	 34	 ส่วนรำชกำร	
และหลำยส่วนรำชกำรระดับจังหวัดมีหน่วยงำน	
สำยบงัคบับญัชำและกำรจัดต้ังอำสำสมคัรประจ�ำ	
ลงไปยังระดับอ�ำเภอ	ต�ำบล	และหมู่บ้ำน	
	 เมื่อ เทียบรำชกำรส ่วนภูมิภำคกับ
รำชกำรส่วนท้องถิ่นแล้ว	 ทั้งสองรำชกำรต่ำงก็
มีภำรกิจที่จะสร้ำงประโยชน์สุขและจัดบริกำร
สำธำรณะแก่ประชำชนด้วยกันทั้งคู ่ 	 อีกทั้ง 
ยังปฏิบัติหน้ำที่ในพื้นที่เดียวกัน	 ข้อแตกต่ำง 
ทีส่�ำคญั	คอื	(1)	ถ้ำพจิำรณำถงึสภำพพร้อมรำยงำน	 
(accountability)	 รำชกำรส่วนภูมิภำคมีสภำพ
พร้อมรำยงำนโดยตรงต่ออธบิดกีรม	และรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นมีสภำพพร้อมรำยงำน	 (ตำมทฤษฎี)	
ต่อประชำชนในท้องถ่ิน	(2)	ถ้ำพจิำรณำถงึอ�ำนำจ
ในกำรบริหำรจัดกำร	 รำชกำรส่วนภูมิภำคมี
องคำพยพทีเ่ข้มแขง็	ภำรกจิทีก่ว้ำงขวำง	ก�ำลงัคน
จ�ำนวนมำก	 และงบประมำณที่มำกกว่ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น				
	 กรุงเทพมหำนคร	(กทม.)	เป็นเขตพื้นที่
กไ็ด้	และอำจหมำยถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ก็ได้	กทม.	ไม่ใช่จังหวัด	แม้จะอยู่ในกำรดูแลและ
ส่งเสริมของกระทรวงมหำดไทย	แต่	กทม.	มคีวำม 
เป็นอิสระมำกกว่ำหน่วยงำนที่สังกัดกระทรวงฯ
โดยตรง	 ลักษณะจ�ำเพำะประกำรหนึ่งของเขต
พื้นที่กรุงเทพมหำนคร	 คือ	 เป็นที่ต้ังของส�ำนัก
นำยกรัฐมนตรี	กระทรวง	และกรมต่ำง	ๆ 	อยู่แล้ว	 
รำชกำรส่วนกลำงจึงไม่จ�ำเป็นต้องตั้งหน่วยงำน 
ในสงักัดไปประจ�ำใน	กทม.	อกี	เช่น	ไม่มสี�ำนกังำน 

ประชำสมัพันธ์กรงุเทพมหำนคร	(แม้จะมสี�ำนกังำน 
ประชำสมัพนัธ์จงัหวดั)	เพรำะกรมประชำสมัพนัธ์
เองท�ำหน้ำท่ีนี้อยู ่แล้ว	 กล่ำวอีกนัยหนึ่ง	 คือ	
ไม ่มีหน ่วยรำชกำรส ่วนภูมิภำคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร	 กทม.	 จึงสัมพันธ์กับรำชกำร 
ส่วนกลำงโดยตรง	 ไม่เหมือนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่ำง	 ๆ	 ที่ต้องสัมพันธ์กับ 
ทั้งรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค	
	 ข้อเสนอให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมำจำก
กำรเลือกตั้ง	 โดยอ้ำงว่ำเหมือนกับกรณีผู ้ว ่ำ
รำชกำรกรงุเทพมหำนครท่ีมำจำกกำรเลอืกตัง้นัน้	
ดูจะเป็นข้อเสนอเพื่อกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรได้
มำซึ่งผู้บริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคระดับจังหวัด	
มำกกว่ำจะเป็นกำรโอนย้ำย/กระจำยอ�ำนำจสู่
กำรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 กำรโอนย้ำย/กระจำย
อ�ำนำจสู่	อปท.	น่ำจะหมำยถึงกำรถ่ำยโอน	งำน	
(บริกำรสำธำรณะ)	คน	(ข้ำรำชกำร	พนักงำนและ
ลูกจ้ำง)	เงิน	(งบประมำณ)	เพื่อให้	อปท.	สำมำรถ
ให้บริกำรสำธำรณะที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นได้ดีขึ้น	 ซึ่งตรงกับแนวคิดกำรถ่ำยโอน
อ�ำนำจ	 (devolution	of	power)	มำกกว่ำกำร 
กระจำยอ�ำนำจ	(decentralization	of	power)	 
ทีน่ยิมใช้กนัเสยีด้วยซ�ำ้	ในทีน่ี	้ขอใช้ค�ำว่ำ	“อ�ำนำจ”	 
ของหน่วยงำนรำชกำรในควำมหมำยทีเ่ป็นรปูธรรม 
คอื	“งำน	คน	และเงนิ”	ทีอ่ยูใ่นอ�ำนำจกำรบรหิำร 
จัดกำรของหน่วยงำนนั้น	 ๆ	 เท่ำที่ผ่ำนมำ	 พอมี 
กำรลดกำรรวมศนูย์อ�ำนำจ	(deconcentration)	 
ของส่วนกลำงโดยแบ่งอ�ำนำจไปยังส่วนภูมิภำค	
ก็มีคนอ้ำงว่ำกระจำยอ�ำนำจแล้ว	 พอมีกำรเพิ่ม
อัตรำก�ำลังใหม่	และเพิ่มงบประมำณให้แก่	อปท.	 
ก็มีคนบอกว่ำกระจำยอ�ำนำจแล้ว	 อันที่จริง	 
กำรถ่ำยโอนอ�ำนำจควรหมำยถึงกำรย้ำย	“งำน	คน	 
เงนิ”	จำกรำชกำรส่วนภมูภิำค	ไปอยูใ่นกำรบรหิำร 
จัดกำรของ	อปท.	เท่ำที่ผ่ำนมำ	แทบจะไม่มีกำร
โอนย้ำยอ�ำนำจในควำมหมำยน้ี	 แม้จะมีควำม

>> รศ. โคทม อารียา
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พยำยำมแต่ก็ไม่ส�ำเร็จ	 เช่น	 กำรย้ำยงำนของ 
กรมทำงหลวงชนบทไปให้	 อปท.	 ที่มีกำรตรำ	
พ.ร.บ.	แล้ว	แต่ก็ถูกเลื่อนออกไปไม่มีก�ำหนด

>>	กำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วน 
	 ท้องถิ่น

	 อุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดของกำรพัฒนำ 
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น	 อยู ่ ท่ีควำม
ยำกล�ำบำกในกำรโอนย้ำย	 “คน”	 จำกรำชกำร
ส่วนภูมิภำคไปยังรำชกำรส่วนท้องถ่ิน	 ส�ำหรับ
ปีงบประมำณ	 2560	 ส�ำนักงำน	 ก.พ.	 ได้จัดท�ำ
รำยงำน	“ก�ำลงัคนภำครฐั”	(ดู	www.ocsc.go.th)	 
ซ่ึงระบวุ่ำ	ก�ำลังคนภำครฐัฝ่ำยพลเรอืนทีป่ระกอบ
ด้วยข้ำรำชกำร	พนกังำน	และลกูจ้ำงน้ัน	มทีัง้หมด	
2.16	ล้ำนคน	 ในจ�ำนวนนี้เป็นข้ำรำชกำรประจ�ำ	
1.32	ล้ำนคน	ในบรรดำ	1.32	ล้ำนคนนี้	82.45%	
เป็นข้ำรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค	ทีเ่หลอื	
(17.55%)	เป็นข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
	 ในนำนำประเทศที่มีกำรพัฒนำกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว	 งำนที่สงวนไว้เป็นงำน
ส่วนกลำงโดยเฉพำะ	 ประกอบด้วย	 กำรศำล	 
กำรป้องกันประเทศ	 กำรต่ำงประเทศ	 กำรคลัง
กำรงบประมำณ	 กำรข่ำวกรอง	 กำรก�ำหนด
นโยบำยเศรษฐกิจมหภำค	 กำรป้องกันภัยพิบัติ
ร้ำยแรง	รวมทั้งกำรช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบ
ภัยพิบัติร้ำยแรง	 เป็นต้น	 งำนที่เหลือก็ค่อย	 ๆ	 
ถ่ำยโอนไปเป็นงำนส่วนท้องถิ่น	 ในบำงประเทศ	
เช่น	สหรัฐอเมริกำ	งำนส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ท้องถิ่น
ด้วยซ�ำ้ไป	แล้วจงึถ่ำยโอนหรอืสร้ำงงำนส่วนกลำง
ขึ้นมำเท่ำที่จ�ำเป็น	 แต่เรำจะอ้ำงสหรัฐอเมริกำ
คงไม่ได้	 เพรำะควำมเป็นมำจนกระทั่งเป็นรัฐ
สมัยใหม่น้ันไม่เหมือนกัน	 อย่ำงไรก็ดี	 ส�ำหรับ
กำรพัฒนำรำชกำรส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย	
โจทย์ใหญ่ก็คือ	 ท�ำอย่ำงไรจึงจะท�ำให้สังคม 
ในวงกว้ำงและสังคมของข้ำรำชกำรส่วนกลำง 

และส่วนภูมิภำคเกือบล้ำนคน	 เห็นดีเห็นงำมว่ำ	
กำรพฒันำรำชกำรส่วนท้องถ่ินจะก่อประโยชน์สขุ 
แก่ประชำชน	 แต่กำรช้ีข้อดีข้อเสียในเชิงเหตุผล
อย่ำงเดียวคงไม่พอ	ควรเรียกร้องด้ำนควำมดีงำม
ของพลเมืองให้เห็นแก่กำรเกลี่ยทุกข์	บ�ำรุงสุขแก่ 
คนทั้งประเทศด้วย	

>>	เหตุผลว่ำท�ำไมจึงควรพัฒนำรำชกำร 
	 ส่วนท้องถิ่น

	 ขอยกควำมคิดของ	 ประเวศ	 วะสี1	 มำ
แบ่งปันกัน	ประเวศเห็นว่ำ	“ค�ำตอบอยู่ข้ำงล่ำง”	 
ข้ำงบนเป็นเรื่องของอ�ำนำจ	กฎหมำย	เงิน	มำยำ
คติ”	ข้ำงล่ำงคือชุมชนท้องถิ่น	เป็นธรรมชำติของ 
กำรอยู่ร่วมกัน	เป็นฐำน	ถ้ำฐำนกว้ำงและแข็งแรง 
จะรองรับข้ำงบนให้มั่นคง	 ประเทศไทยมีควำม
เหลื่อมล�้ำสูง	 ซึ่งเป็นสำเหตุของวิกฤตกำรณ์ทำง 
สงัคม	รำยได้ของประชำกรร้อยละ	20	ทีร่วยทีส่ดุ 
กับรำยได้ของประชำกรร้อยละ	 20	 ที่จนที่สุด	
ต่ำงกันประมำณ	 11	 เท่ำมำหลำยทศวรรษแล้ว	 
(ดู	 www.thai-inequality.org)	 ประเวศอ้ำงถึง
หนังสือของ	 Richard	Wilkinson	 and	 Kate	
Pickett	ชื่อ	“The	Spirit	Level:	Why	Greater	 
Equality	 Makes	 Societies	 Stronger”	 
(ดู	 www.equalitytrust.org.uk)	 หนังสือเล่มนี ้
รวบรวมสถิติควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยได้และ
ควำมเหลื่อมล�้ำรำยได้ของประเทศต่ำง	 ๆ	 กับ
เหตุป ัจจัยหลำยประกำรของคุณภำพชีวิต	
ประเทศท่ีมีควำมเหลื่อมล�้ำสูง	 (เช่น	 โปรตุเกส	
อังกฤษ	 อเมริกำ)	 เมื่อเทียบกับประเทศที่มี
ควำมเหลื่อมล�้ำต�่ำ	 (เช่น	 ญี่ปุ ่น	 และประเทศ 
สแกนดเินเวยี)	จะพบว่ำมชีว่งอำยขุัย	(ป)ี	ต�ำ่กวำ่,	 
ดัชนีของป ัญหำสุขภำพและสังคมสูงกว ่ำ ,	
ระดับควำมเชื่อถือไว ้วำงใจในสังคมต�่ำกว่ำ,	 
ร้อยละท่ีมีปัญหำสุขภำพจิตสูงกว่ำ,	 ดัชนีกำรใช้
สำรเสพติดสูงกว่ำ,	 อัตรำตำยในทำรกสูงกว่ำ,	

>> การพัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น
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กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่ำ,	 กำรจับคนขังในคุก
สูงกว่ำ,	กำรฆ่ำกันตำยสูงกว่ำ	เป็นต้น
	 ประเวศระบวุ่ำ	ประชำธปิไตยแบบ	1	คน	 
1	 เสียงแม้จะจ�ำเป็น	 แต่	 “หำเพียงพอที่จะสร้ำง 
กำรอยูร่่วมกนัอย่ำงเป็นธรรมไม่”	(เพิง่อ้ำง	หน้ำ	43)	 
จงึเสนอเป้ำหมำย	6	ประกำรของคนไทย	(เพิง่อ้ำง	
หน้ำ	47)	ซึง่จะขอยกมำอ้ำงในทีน้ี่เพยีง	2	ประกำร
ที่เก่ียวพันกันคือ	 “สังคมไทยมีควำมเป็นธรรม	 
ไม่มคีวำมเหลือ่มล�ำ้มำกเกนิ”	และ	“มกีำรกระจำย 
อ�ำนำจกำรปกครองให้ชุมชนท้องถิน่จัดกำรตนเอง 
ให ้ได ้มำกที่สุด”	 ประเวศยังระบุ	 (เพิ่งอ ้ำง	 
หน้ำ	57-58)	 ว่ำ	กำรปกครองที่รวมศูนย์อ�ำนำจ 
เป็นต้นเหตุของปัญหำอย่ำงน้อย	6	ประกำร	คือ	
(1)	 ชุมชนท้องถิ่นหรือฐำนของประเทศอ่อนแอ	
(2)	 ควำมขัดแย้งระหว่ำงอ�ำนำจส่วนกลำงและ
วฒันธรรมท้องถิน่	เช่น	ควำมรนุแรงในชำยแดนใต้	 
(3)	 ระบบรัฐที่มีสมรรถนะต�่ำ	 (4)	 คอร์รัปชั่นสูง	 
(5)	 กำรต่อสู ้ชิงอ�ำนำจทำงกำรเมืองรุนแรง	 
(6)	ท�ำรัฐประหำรได้ง่ำย	ถ้ำกำรรวมศูนย์อ�ำนำจ
เป็นต้นเหตุของปัญหำดังกล่ำว	 รวมทั้งปัญหำ
ควำมเหลื่อมล�้ำระหว่ำงคนที่อยู่ใกล้กับคนที่อยู่
ไกลศนูย์อ�ำนำจ	ค�ำตอบในกำรแก้ปัญหำในทศันะ
ของประเวศก็คือ	 “กำรกระจำยอ�ำนำจให้ชุมชน	
ท้องถิ่น	และจังหวัดจัดกำรตนเอง”
	 ผูเ้ขยีนมคีวำมเหน็ว่ำ	กำรถ่ำยโอนอ�ำนำจ 
จำกรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคสู่รำชกำร
ส่วนท้องถิ่น	 จะช่วยแก้ปัญหำของสังคมไทยได้	
โดยเฉพำะปัญหำกำรเอำรัดเอำเปรียบ	 ปัญหำ
ควำมเหล่ือมล�้ำ	 รวมทั้งปัญหำต่ำง	 ๆ	 ทั้งทำง
เศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรมได้ดีกว่ำ	 อีกทั้ง
จะเป็นกำรปลดปล่อยพลังของคนจ�ำนวนมำก
ในท้องถิ่น	 ให้สำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มตำม
ศักยภำพ	 และเป็นกำรสร้ำงฐำนที่มั่นคงให้แก่
ระบอบประชำธิปไตย

>>	ควรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรส่วน 
	 ท้องถิ่นในด้ำนใดบ้ำง		

	 พ.ร.บ.	ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
กล่ำวถึงรำชกำรส่วนท้องถ่ินไว้เพียง	 3	 มำตรำ	
ซึ่งมีสำระส�ำคัญ	 คือ	 ท้องถิ่นใดท่ีเห็นสมควร 
จัดให้รำษฎรมีส่วนในกำรปกครองท้องถ่ินให ้
จัดระเบียบกำรปกครองเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น	 
ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	ปัจจบุนั	กฎหมำยก�ำหนด
ให้มี	 อปท.	 รูปแบบทั่วไป	 (เหมือนกันหมด 
ทั้งประเทศ)	 กับรูปแบบพิเศษ	 (มีเพียงสองแห่ง 
คอื	กรงุเทพมหำนคร	และเมืองพัทยำ)	ควรพฒันำ 
กำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ในทกุ	ๆ 	ด้ำน	ยกเว้น
ในด้ำนที่ควรสงวนไว้ให้เป็นอ�ำนำจและหน้ำที่ 
ของรำชกำรส่วนกลำง	 (ดังที่กล่ำวข้ำงต้นว่ำ 
เป็นหลักปฏิบัติของนำนำประเทศ)	 รำชกำร 
ส่วนภูมิภำคที่รองรับภำรกิจที่สงวนไว ้ เป ็น 
ของส่วนกลำงจะต้องมีอยู่	รำชกำรภูมิภำค	อื่น	ๆ	 
จะต้องค่อย	 ๆ	 ถ่ำยโอน	 “งำน	 คน	 เงิน”	 มำยัง
รำชกำรส่วนท้องถ่ิน	 โดยจัดท�ำแผนงำนหรือ	 
road	 map	 ขึ้น	 แผนงำนเช่นนี้จะต้องผ่ำน 
กำรปรึกษำหำรือระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำง	 
ส่วนภูมิภำค	 และส่วนท้องถ่ิน	 โดยอำจจัดให้ 
มหีลำยแผนงำน	เช่น	แผนงำนหนึง่เป็นกำรพฒันำ 
กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ินรูปแบบท่ัวไป	 
อีกหลำยแผนงำนเป็นกำรพัฒนำรูปแบบพิเศษ	
โดยแต่ละแผนงำนให้ค�ำนึงถึงควำมสอดคล้อง
กับลักษณะจ�ำเพำะและสถำนกำรณ์ควำมพร้อม 
ด้ำนต่ำง	ๆ	ของแต่ละพื้นที่
	 ส�ำหรบักำรปกครองท้องถิน่รปูแบบพิเศษ	 
อำจอ้ำงอิงถึงรัฐธรรมนูญ	 2560	 มำตรำ	 249	 
วรรคสองทีบ่ญัญตัว่ิำ	“กำรจดัตัง้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค�ำนึงถึงเจตนำรมณ์
ของประชำชนในท้องถิ่น	 และควำมสำมำรถใน
กำรปกครองตนเองในด้ำนรำยได้	 จ�ำนวนและ

>> รศ. โคทม อารียา
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ควำมหนำแน่นของประชำกร	 และพ้ืนที่ที่ต้อง 
รับผิดชอบ	 ประกอบกัน”	 แสดงว่ำ	 เรำสำมำรถ
จัดให้มี	 อปท.	 รูปแบบพิเศษเพิ่มขึ้นได้ตำม
เจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น	 ปัจจุบัน	
ประชำชนในหลำยท้องถ่ินเริ่มรณรงค์ให้จัดตั้ง	 
อปท.	รปูแบบพเิศษในพืน้ทีข่องตน	เช่น	ชำวเชียงใหม่ 
จ�ำนวนหนึ่งรณรงค์ให	้ “เชียงใหม่จัดกำรตนเอง”	
(ดู	 www.p-power.org	 หรือ	 www.จังหวัด
จัดกำรตนเอง.net)	 โดยให้เหตุผลว่ำ	 เชียงใหม่ 
มปีระวัติศำสตร์ยำวนำนกว่ำ	700	ปี	ประกอบด้วย
กลุ่มชำติพันธุ์มำกกว่ำ	 30	 กลุ่ม	 เป็นศูนย์กลำง
ด้ำนกำรศึกษำ	 เป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ	 
(เก็บภำษีได้ไม่น้อยกว่ำ	 100,000	 ล้ำนบำท)	 
ชำวภเูกต็จ�ำนวนหน่ึงอยำกให้ภเูกต็ปกครองตนเอง 
ในรูปแบบพิเศษคล้ำยเมืองพัทยำ	 เพรำะม ี
นกัท่องเทีย่วจ�ำนวนมำก	และรฐับำลกลำงจดัสรร
งบประมำณมำให้ไม่พอ	(ดู	www.phuketprice.
com)	ชำวมลำยมูสุลมิและชำวพุทธในสำมจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้จ�ำนวนหนึ่งเคลื่อนไหวในนำม
ของสภำประชำสังคมชำยแดนใต้	 โดยได้รับกำร
สนับสนุนจำกส�ำนักสันติวิธี	สถำบันพระปกเกล้ำ	
ให้จัดเวทรีบัฟังควำมคดิเหน็รำว	200	เวท	ีและกลัน่
กรองเป็นกำรปกครองรปูแบบพเิศษได้	6	รปูแบบ	 
โดยมีเหตุผลเชิงประวัติศำสตร์	 เชิงอัตลักษณ์
ชำติพันธุ์	 และค�ำนึงถึงกำรต่อสู้รุนแรงระหว่ำง
ผู ้เห็นต่ำงกับฝ่ำยรัฐที่ด�ำเนินมำอย่ำงยืดเยื้อ
ยำวนำน	
	 ไม่ว่ำจะเป็นกรณีกำรพัฒนำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปหรือรูปแบบพิเศษ	 
กค็วรทีจ่ะมีกำรศึกษำและมข้ีอเสนอแนะเบือ้งต้น 
ที่มีอย่ำงน้อย	 3	 ทำงเลือก	 แล้วเปิดโอกำสให้
คนในท้องถิน่ได้ท�ำควำมเข้ำใจและมกีำรถกแถลง	
(deliberation)	กันอย่ำงกว้ำงขวำง	เพื่อคัดเลือก
ให้ได้รปูแบบเบือ้งต้นทีเ่หมำะสมทีส่ดุ	ในขัน้ตอน
กำรศึกษำรูปแบบเบ้ืองต้นนี้	 อำจด�ำเนินกำรใน

หลำยเส้นทำง	 เช่น	 เส้นทำงที่ริเร่ิมโดยบุคคล
หรือหน่วยงำนในท้องถ่ินเอง	 เส้นทำงท่ีริเริ่ม
จำกส�ำนักงำนพัฒนำระบบรำชกำร	 (ส�ำนักงำน	
ก.พ.ร.)	 เส้นทำงจำกส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำต	ิ
เส้นทำงจำกสถำบันอุดมศึกษำ/สถำบันวิชำกำร	 
เส้นทำงจำกฝ่ำยนติบัิญญตั	ิเป็นต้น	เมือ่ได้รปูแบบ 
เบื้องต้นแล้ว	 ก็ให้เสนอขอควำมเห็นชอบจำก 
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร	(ก.พ.ร.)	แล้ว
จึงส่งรูปแบบท่ีผ่ำนกำรเห็นชอบให้หน่วยงำน 
รำชกำรที่เก่ียวข้องจัดท�ำเป็นแผนปฏิบัติกำร
พร้อมทั้งร่ำงกฎหมำยที่ก�ำหนดกำรเปลี่ยนแปลง	
แล้วเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนอย่ำง
กว้ำงขวำง	ตำมบทบัญญัติมำตรำ	77	วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญท่ีวำงกฎเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบัติก่อน
กำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ

>>	กำรค�ำนึงถึงข้อคัดค้ำนและกำรเน้น 
	 ข้อดขีองกำรกระจำยอ�ำนำจสูท้่องถิน่

	 เงื่อนไขควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำ
รำชกำรส่วนท้องถิน่	คอื	กำรตระหนกัถงึข้อคดัค้ำน 
และกำรเน้นในผลดีท่ีจะได้รับ	 โดยหวังว่ำจะ
สำมำรถสื่อสำรให้สังคมปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ
ในเชิงลบที่มีต่อกำรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็น
ในเชิงบวกมำกขึ้น
	 ในที่นี้ 	 ขออ ้ำงอิงถึ งบทควำมของ 
วุฒิสำร	 ตันไชย2	 ที่กล่ำวถึงกำรคัดค้ำนในเชิง 
ควำมรู้สึก	 เช่น	 คัดค้ำนว่ำ	 (1)	 กำรพัฒนำมัก 
เลียนแบบฝรั่ง	 (2)	 กำรเปลี่ยนแปลงจะกระทบ
สถำบันท่ีมีมำตั้งแต่รัชกำลท่ี	 5	 (3)	 ประชำชน
ยังไม่พร้อม	 จึงเลือกตั้งแต่วงศำคณำญำติหรือ 
ผู้แจกเงิน	 (4)	 ถ้ำรำชกำรท้องถ่ินมีอ�ำนำจมำก	 
กจ็ะยิง่ดงึดดูเจ้ำพ่อ	ผูร้บัเหมำ	ผูห้วงัผลประโยชน์
มำสู่กำรเลือกตั้งมำกขึ้น	 (5)	กำรแข่งขันจะยิ่งสูง	
ควำมรุนแรง	และกำรคอร์รัปชั่นก็จะยิ่งมำก	ฯลฯ	
วุฒิสำรสรุปอุปสรรคต่อกำรกระจำยอ�ำนำจเป็น	

>> การพัฒนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น
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3	ประเด็น	ได้แก่	(1)	ควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง
และกำรเมืองท้องถิ่น	 โดยมีข้อมูลว่ำในระหว่ำง 
ปี	 2543-2552	 มีนักกำรเมืองท้องถิ่นเสียชีวิต 
จำกกำรลอบสงัหำร	362	รำย3	(2)	กำรขดักนัแห่ง 
ผลประโยชน์	 ที่เป็นกำรตัดสินใจเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนมำกกว่ำส่วนรวม4	(3)	กำรทุจริต	ซึ่งดูได้ 
จำกสถิติกำรร้องเรียนกำรทุจริตต่อ	ป.ป.ช.	ซึ่งใน
ช่วงปี	2553-2557	มกีำรร้องเรยีน	อบต.	6,260	เรือ่ง	 
(ชี้มูลประมำณ	 66	 ส�ำนวน)	 ร้องเรียน	 เทศบำล	
1,809	เรือ่ง5	อย่ำงไรกดี็	วฒุสิำรได้ชีว่้ำ	กำรคัดค้ำน 
เหล่ำน้ีเป็นปัญหำเชิงพฤติกรรมที่เกิดได้ทั่วไป	
ไม่ใช่ปัญหำเชิงหลักกำรของกำรกระจำยอ�ำนำจ
	 วุฒิสำรได้เสนอหลักกำรกำรกระจำย 
อ�ำนำจไว้	12	ด้ำน	ดังนี้	(1)	เปลี่ยนชื่อ	“องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”	เป็น	“องค์กรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น”	 (2)	 จัดรูปแบบองค์กรให้เหมำะสมกับ
ภูมิสังคมแต่ละพื้นที่	(3)	ให้องค์กรเป็นหน่วยงำน
หลักในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ	 (4)	 เปิดโอกำส
ให้ชุมชนหรือบุคคลอื่นมำจัดบริกำรสำธำรณะ	
(5)	 มีดุลภำพระหว่ำงควำมเป็นอิสระกับกำรมี
มำตรฐำน	 (6)	 มีขนำดกับศักยภำพที่เหมำะสม 
กับกำรปฏิบัติหน้ำที่	 (7)	 รำชกำรส่วนกลำง	 
ส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นต้องร่วมมือกันใน
กำรพัฒนำพื้นที่	 (8)	 มีประมวลกฎหมำยท้องถิ่น	
(9)	กำรก�ำกับดูแลองค์กรท้องถิ่นต้องกระท�ำตำม
กฎหมำยเท่ำทีจ่�ำเป็น	(10)	ส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วม 
ของประชำชนในกำรบริหำรงำนของท้องถิ่น	 
(11)	 กำรให้พลเมืองอำจรวมกันเป็นสมัชชำ
พลเมือง	 (12)	 กำรบริหำรงำนบุคคลของท้องถิ่น
ตำมหลักคุณธรรม
	 กำรท�ำตำมหลักกำรทั้ง	 12	 ประกำร
ข้ำงต้น	 จะช่วยลดข้อเสียและเน้นข้อดีของกำร 
กระจำยอ�ำนำจสู่ท้องถิ่น	อย่ำงไรก็ดี	ในส่วนของ
สมัชชำพลเมืองในข้อ	(11)	ผู้เขียนขอเพิ่มแนวคิด
เรื่องกำรมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน	 (ที่จดแจ้ง

แล้วกว่ำ	 110,000	 องค์กรในต�ำบลต่ำง	 ๆ	 กว่ำ	
6,000	 ต�ำบล)	 และของสภำองค์กรชุมชนต�ำบล	
(ที่จดแจ้งแล้วประมำณ	4,300	ต�ำบล)	(ดู	www.
codi.or.th)	 กำรมีส่วนร่วมแบบหนึ่ง	 คือ	 ให้มี
ตัวแทนสภำองค์กรชุมชนเป็นสมำชิกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยต�ำแหน่ง	 เป็นต้น	 ใน
กรณีของเชียงใหม่	 ก็อำจพิจำรณำให้สภำชนเผ่ำ 
พื้นเมืองแห่งประเทศไทย	 มีตัวแทนเป็นสมำชิก
โดยต�ำแหน่งของสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ของเชียงใหม่	 ในกรณีจังหวัดชำยแดนภำคใต	้ 
อำจจะมีกำรจัดตั้ง	 “สภำซูรอ”	 (เรียกชื่อตำม
ภำษำอำหรับ	 al-shura	 ซึ่งแปลว่ำกำรปรึกษำ
หำรือ)	เพื่อเป็นแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน	
และส�ำหรับกำรมีส่วนร่วมของชำวพุทธ	 ก็อำจ
มีสมำชิกสภำท้องถ่ินที่มำจำกกำรเลือกตั้งของ 
ชำวพุทธในพื้นที่โดยเฉพำะด้วย	

>>	ระบบเลือกตั้งท้องถิ่น

	 กำรพฒันำกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถิน่ 
เป็นกำรขยำยภำรกิจของ	 อปท.	 ให้ครอบคลุม
กว้ำงขวำงและสอดคล้องกบัภมูสัิงคมของท้องถ่ิน
ยิ่งขึ้น	อย่ำงไรก็ดี	กำรพัฒนำ	อปท.	ในเชิงระบบ
และโครงสร้ำงยงัไม่เพยีงพอ	ต้องพฒันำระบบกำร
ได้มำซึง่ผูบ้รหิำรและสมำชกิสภำท้องถ่ิน	ซึง่ได้แก่
ระบบเลอืกตัง้ท้องถิน่ด้วย	จรงิอยู	่สภำนติบิญัญตัิ
แห่งชำติเพิ่งตรำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
ท้องถิน่	จงึมปีระเดน็น�ำเสนอในเชงิข้อสงัเกตและ
กำรฝำกข้อคิดไว้ส�ำหรับอนำคต	ดังนี้
	 กำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด	 นำยกเทศมนตรี	 นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบล	 และผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	
เป็นกำรเลอืกตัง้โดยตรงในระบบคะแนนน�ำก�ำชัย	 
(f  irst-past-the-post)	 ผู้สมัครท่ีได้รับคะแนน
เสียงมำกที่สุดจะได้รับเลือกตั้ง	 อันที่จริง	 ระบบ
เลือกตั้งผู ้บริหำรอีกระบบหนึ่ง ท่ีนิยมใช ้กัน	 

>> รศ. โคทม อารียา
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โดยเฉพำะในประเทศที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับฝรั่งเศส	คือระบบกำรเลือกตั้งสองรอบ	
กำรเลือกตั้งรอบแรกมุ่งที่จะคัดผู้สมัครให้เหลือ
สองคน	 ซึ่งจะมำแข่งกันในรอบที่สอง	 ผู้ได้รับ 
เลือกตั้งจึงมีเสียงข้ำงมำกเด็ดขำด	 (เกินกึ่งหน่ึง
ของผู้มำใช้สิทธ์ิ)	 ระบบเลือกตั้งสองรอบมีควำม
ยุ่งยำกกว่ำระบบคะแนนน�ำก�ำชัย	 และเหมำะ
ส�ำหรับกรณีท่ีมีเดิมพันสูงและมีผู้สมัครที่แข่งขัน
กันสูงตั้งแต่สำมคนขึ้นไป
	 ระบบเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นม ี
สองระบบ	คือ	ระบบ	1	เขต	1	คน	กับ	ระบบพวง	 
ระบบ	 1	 เขต	 1	 คนใช้ในกรณีที่มีกำรแบ่งเขต 
เลือกตั้งให้แต่ละเขตมีสมำชิกสภำที่จะต้อง 
เลอืกตัง้	1	คน	ได้แก่	(1)	กรณกีำรเลอืกต้ัง	ส.อบจ.	
ที่ใช้อ�ำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง	 แต่ถ้ำอ�ำเภอใดมี
สัดส่วนประชำกรมำกพอที่จะมี	ส.อบจ.	มำกกว่ำ	
1	 คน	 ก็ให้แบ่งเขตของอ�ำเภอนั้นออกไปอีกจน
แต่ละเขตเลือกตั้งมี	 ส.อบจ.	 1	 คน	 (2)	 กรณ ี
กำรเลอืกตัง้	ส.อบต.	ทีใ่ช้หมูบ้่ำนเป็นเขตเลอืกตัง้	 
และต�ำบลนั้นมีเขตเลือกตั้งได้ตั้งแต่	6	 เขตขึ้นไป	 
ระบบ	1	เขต	1	คนกค็อืระบบคะแนนน�ำก�ำชยันัน่เอง
 ระบบพวง	หมำยถงึ	ระบบ	1	เขต	หลำยคน	 
ได้แก่	 (1)	 กรณีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล	
โดยเทศบำลต�ำบลมี	2	เขตเลือกตั้ง	เทศบำลเมือง
มี	 3	 เขต	 และเทศบำลนครมี	 4	 เขต	 แต่ละเขต 
เลือกตั้งมีสมำชิกสภำเทศบำล	 6	 คน	 และผู้ไป 
ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน	 6	 คน	 
คอื	เลอืกได้เป็นพวง	ระบบพวงมข้ีอดี	คือ	สำมำรถ
จัดทีมผู้สมัครได้ทีมละ	 6	 คน	 ถ้ำชนะก็อำจชนะ 
ยกทีม	 ซึ่งเข้ำไปรวมกันเป็นเสียงข้ำงมำกในสภำ
ได้ง่ำย	 โดยเสียงไม่แตก	 แต่ข้อเสีย	 คืออำจไม่ม ี
ฝ่ำยค้ำนหรือมีก็ท�ำอะไรมำกไม่ได้	 ถ้ำต้องกำร
ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยมำกขึ้นในสภำ	 ก็อำจ
เปลี่ยนระบบเลือกตั้ง	เช่น	เป็นแบบครึ่งพวง	คือ
ให้ผู้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 
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ครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนที่นั่ง	 ซึ่งในกรณีนี้คือเลือกได้
ไม่เกิน	3	คน	หรือใช้ระบบสัดส่วน	คือ	ให้สมัคร
เป็นทีม	 แต่ละทีมจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้สมัครไว้
จ�ำนวนหนึง่	ผูไ้ปใช้สทิธิล์งคะแนนเลอืกได้	1	บญัชี
รำยช่ือ	 ในกรณีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล
แบบสัดส่วน	อำจใช้เทศบำลเป็นเขตเลือกตั้งโดย
ไม่ต้องแบ่งเขตย่อยก็ได้	 (2)	 กรณีกำรเลือกตั้ง	 
ส.อบต.	 ส�ำหรับต�ำบลท่ีมีเขตเลือกต้ังน้อยกว่ำ	 
6	เขต	กฎหมำยก�ำหนดให้มี	ส.อบต.	6	คน	อยู่ดี	
หมำยควำมว่ำให้ใช้ระบบพวง	ในกรณีที่มี	1	หรือ	
2	 หรือ	 3	 เขต	 ให้ผู ้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก 
ผู้สมัครได้	 6	 คนหรือ	 3	 คนหรือ	 2	 คน	 ต่อเขต
ตำมล�ำดับ	กรณีมี	4	หรือ	5	เขต	ให้ใช้ระบบผสม
ระหว่ำง	1	เขต	1	คน	กับ	1	เขต	หลำยคน	คือ 
ในกรณ	ี4	เขต	ส�ำหรับ	2	เขตท่ีมรีำษฎรน้อยกว่ำใช้
ระบบ	1	เขต	1	คน	อกี	2	เขตใช้ระบบพวง	พวงละ	 
2	คน	ในกรณี	5	 เขต	ส�ำหรับ	4	 เขตที่มีรำษฎร 
น้อยกว่ำใช้ระบบ	1	เขต	1	คน	ส่วนเขตที่มีรำษฎร
มำกที่สุดให้ใช้ระบบพวง	พวงละ	2	คน
	 มำตรำ	 252	 แห่งรัฐธรรมนูญบัญญัติ
ว่ำ	 “สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง 
ผู ้บริหำรท้องถิ่นให้มำจำกกำรเลือกตั้งหรือ 
มำจำกควำมเหน็ชอบของสภำท้องถิน่หรอืในกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	 จะให้
มำโดยวิธีอื่นก็ได้	 แต่ต้องค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนด้วย	ทั้งนี้	ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ”	 
หมำยควำมว่ำ	ผูบ้รหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
รูปแบบพิเศษ	 อำจไม่ได้มำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรง	หำกมำจำกกำรเลือกตั้งโดยอ้อม	มำจำก
กำรสรรหำแบบมส่ีวนร่วม	มำจำกกำรคดัสรรแล้ว
แต่งตั้ง	หรือมำจำกกำรคัดสรรแล้วเลือกตั้งก็ได้

>>	พฤติกรรมกำรเลือกตั้งท้องถิ่น

	 พฤตกิรรมส่วนหนึง่มำจำกระบบควำมคดิ	 
ในที่นี้ขออ้ำงข้อเขียนของ	วิทยำ	สุจริตธนำรักษ์6 
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ซึ่งเสนอลักษณะเด่นของควำมคิดทำงกำรเมือง
ไว้	 5	ประกำร	พอสรุปได้ดังนี้	 1)	 เพื่อให้ง่ำยแก่
กำรปกครอง	ผู้ปกครองรับแนวคิดแบบเทวรำชำ	
มำผสมผสำนกับแบบธรรมรำชำที่ช่วยประชำชน 
ให้พ้นทกุข์	หลงัเปลีย่นแปลงกำรปกครอง	ควำมคดิ 
เช่นนีย่้อมผ่อนคลำยลง	แต่กห็ำได้หมดควำมส�ำคญั 
ลงไม่	 รวมทั้งควำมคิดเรื่องกรรมแต่ปำงก่อนก็
ยังมีอยู่	 2)	 คนไทยมีควำมเชื่ออย่ำงแน่นแฟ้นใน
เร่ืองอ�ำนำจ	 ไม่ค่อยสนใจกำรแบ่งและกำรคำน 
ดุลอ�ำนำจ	 ท�ำให้ยอมรับเผด็จกำรแบบอ่อน	 ๆ	 
รวมทั้งรัฐรำชกำรได้ง่ำย	3)	คนไทยยอมรับสภำพ 
ที่เป็นอยู ่	 ไม่ค่อยยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่
กระทบกระเทือนต่อสถำนภำพของผู้มีอ�ำนำจ	
ไม่ว่ำจะมีกำรเปลี่ยนมืออ�ำนำจหรือไม่ก็ตำม	 จะ
เน้นกำรประสำนประโยชน์ที่ยังคงเอื้อต่อผู้สืบ
อ�ำนำจนั่นเอง	4)	มีกระแสควำมคิดในเชิงต่อต้ำน 
อ�ำนำจรฐัทีคู่ข่นำนไปกบัควำมคิดทีย่อมรับอ�ำนำจ	 
ในลักษณะที่ย้อนแย้งกัน	 กระแสน้ีอำจเรียกว่ำ 
กระแสวฒันธรรมรำษฎรกไ็ด้	กล่ำวได้ว่ำพทุธศำสนำ 
เถรวำทเจอืจำนทัง้วฒันธรรมรำษฎรและควำมคิด 
เร่ืองธรรมรำชำ	 5)	 คนไทยให้ควำมส�ำคัญในแง่
ของควำมเป็นไปได้หรือนัยของกำรปฏิบัติกำรได	้ 
กล่ำวคือ	 ชอบหลักปฏิบัติมำกกว่ำนำมธรรม	 
ควำมคิดจึงอำจไขว้เขวได้	 ท�ำให้คนช่ำงคิด	 
(ideologue)	สูค้นช่ำงป่วน	(demagogue)	ไม่ได้
	 ถ้ำจะตีควำมลักษณะเด่นทำงควำมคิด 
ทำงกำรเมอืง	5	ประกำรให้เข้ำกบับรบิทกำรเลอืกต้ัง	 
กอ็ำจสรปุได้ว่ำ	ควำมคิดทีห่วงัให้ผู้ปกครองมำช่วย
รำษฎรให้พ้นทุกข์เป็นลักษณะเด่นประกำรหนึ่ง	 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงพยำยำมวำงตนให้มี	 (ทำน)	
บำรมี	 และให้ดูว่ำมีควำมสำมำรถที่จะช่วยเหลือ
รำษฎร	 กระแสที่มองว่ำนักกำรเมืองเป็นแค่ 
นกัเลอืกตัง้ทีห่วงัแต่จะถอนทนุคนืนัน้	เป็นวำทกรรม 
ของผู้หวงแหนอ�ำนำจเดิมเป็นส่วนใหญ่	อันที่จริง	
นักกำรเมืองน่ำจะเป็นผู้มีบำรมีหรือประสงค์จะ

สะสมบำรมีมำกกว่ำ	 ไม่น่ำแปลกอะไรท่ีคนไทย
รบัได้ท้ังประชำธปิไตยและเผดจ็กำรอ่อน	ๆ 	ท่ีเป็น
แบบอุปถัมภ์หรือประชำนิยม	 และถือเป็นเรื่อง
ธรรมดำท่ีผู้มีอ�ำนำจไม่ว่ำจะมำจำกกำรเลือกตั้ง 
หรือกำรแต ่งตั้ ง	 (ตัวเอง)	 ต ่ำงหวังพึ่ งและ
หวังตอบแทนเพื่อนพ้องน้องพี่ในล�ำดับแรก	 
ดังค�ำกล่ำวของ	 Francis	 Fukuyama7	 ที่ว่ำ
มนษุย์มสีภำพชอบเข้ำสงัคมทีเ่ป็นธรรมชำต	ิและ 
กำรช่วยเหลือกันในหมู่คณำญำติท่ีมีพันธุกรรม
ร่วมกนั	และปฏบัิตต่ิอเพือ่นทีไ่ม่ใช่ญำตอิย่ำงรู้จกั 
ตอบแทน	 (reciprocal	 altruism)	 นักกำรเมือง
จะมีแนวโน้มเช่นนี้มำกกว่ำข้ำรำชกำรท่ีมักมี
แนวโน้มกำรยึดระเบียบกฎเกณฑ์มำกกว่ำ	ที่เป็น
เช่นนีเ้พรำะนกักำรเมอืงหวงัเอำชนะกำรเลอืกตัง้ 
เป็นส�ำคัญ	 ส่วนข้ำรำชกำรหวังควำมก้ำวหน้ำ
ในต�ำแหน่งกำรงำน	 ในกรณีที่นักกำรเมืองกับ
ข้ำรำชกำรร่วมมอืกนัในระบบอปุถมัภ์	ประชำชน
ท่ีอยู่นอกกำรอุปถัมภ์ก็ต้องหวังพึ่งองค์กรอิสระ
และภำคประชำสังคมในกำรตรวจสอบ	แต่บำงที
ก็พึ่งได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง	
	 ควำมคดิทำงกำรเมอืงอำจเปลีย่นแปลง
ได้อย่ำงช้ำ	ๆ 	ท�ำให้พฤติกรรมทำงกำรเมอืง	รวมทัง้ 
พฤติกรรมกำรเลือกตั้งโดยภำพรวมจะเปลี่ยน
อย่ำงช้ำ	ๆ	 เช่นกัน	แต่ในระยะสั้นอำจเปลี่ยนไป
เปลี่ยนมำตำมกระแสนิยม
	 	 สถำบันพระปกเกล ้ำ 8	 ได ้ศึกษำ
พฤตกิรรมกำรเลอืกตัง้ท้องถิน่	2550	โดยได้บรูณำ
กำรงำนวจิยั	และได้สรุปแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลง 
ในหลำยประเดน็	ดงันี	้1)	ในระยะแรก	นกักำรเมืองถิน่ 
มีควำมโดดเด่นเป็นรำยบุคคล	 มีควำมรู้	 และ 
มักคอยช่วยเหลือผู้อื่น	ต่อมำเริ่มเปลี่ยนเป็นกลุ่ม 
ครอบครัวธุรกิจ	 หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล	 2)	 หลัง 
ปี	2532	ประชำชนเริม่นยิมพรรคกำรเมอืงมำกขึน้	 
เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนท่ีนิยมตัวบุคคล	 3)	 หลำย
จังหวัดมีลักษณะผูกขำดโดยกลุ ่มตระกูลที่มี

>> รศ. โคทม อารียา
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รำกฐำนทำงธุรกิจ	 4)	 จุดเปลี่ยนกำรหำเสียง 
เกิดขึ้นในปี	2520	เมื่อมีกำรซื้อเสียงอย่ำงเด่นชัด	
ต่อมำเปลี่ยนเป็นกำรดูแลอย่ำงเป็นระบบ	ผูกใจ
เครือญำติ	 ดูแลระยะยำว	 และให้กำรช่วยเหลือ
ที่รวดเร็วกว่ำรำชกำร	 5)	 บุคลิกส่วนบุคคลของ 
นักกำรเมืองถ่ินที่ได้รับควำมนิยม	 คือ	 เป็นผู้ม ี
กำรศึกษำ	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 ไม่ถือตัว	 ฝีปำกดี	 
แต่งตัวดี	 มีผู้ห้อมลัอม	 6)	 ฐำนเสียงที่ส�ำคัญ	คือ
กลุ่มแม่บ้ำนในท้องถิ่น	 รวมทั้งหัวคะแนนประจ�ำ
ท้องถิ่นที่ให้กำรดูแลอยู่ตลอดเวลำ	 7)	 แรงจูงใจ 
ที่ส�ำคัญส�ำหรับอดีตข้ำรำชกำรที่ผันตัวเป็น 
นักกำรเมืองถิ่นคือกำรสร้ำงควำมส�ำเร็จในชีวิต	
ระยะหลังมีแรงจูงใจที่จะเอำธุรกิจมำผูกพันกับ
กำรเมือง	 8)	 ในเขตที่ฐำนเสียงมีควำมแน่นหนำ	
กำรแข่งขันจะไม่สูง	 แข่งขันจะมีสูงในเขตที่ม ี
นักกำรเมืองหน้ำใหม่มำลงเลือกต้ังอยู ่เสมอ	 
9)	 เท่ำที่ผ่ำนมำ	 นักกำรเมืองถิ่นมักไม่ค่อยให ้
ควำมส�ำคัญแก่นโยบำยพรรคกำรเมือง	 แต่หลัง 
ปี	2544	เมือ่เริม่มพีรรคไทยรกัไทย	นกักำรเมอืงถิน่ 
จะชนูโยบำยของพรรคมำกขึน้	ผูเ้ขยีนขอคำดคะเนว่ำ	 
ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่ำจะมีขึ้นในต้นปี	2563	
จะมกีำรชนูโยบำยเก่ียวกบัชำติพนัธุ	์และกำรดูแล
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น

>>	ประเด็นที่ควรพิจำรณำส�ำหรับ	
	 กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมำถึง

	 1)	 ประเด็นที่	กกต.	ควรพิจำรณำ
	 	 •	 กองกำรเลือกต้ังท้องถิ่น	 ในกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	 (สถ.)	 เมื่อวันที่	 19	
สิงหำคม	 2562	 (ดู	 www.matichon.co.th)	 
สิทธิพงษ์	 จุลเจริญ	 อธิบดี	 สถ.	 ให้สัมภำษณ์ว่ำ	
สถ.	 ได้ตั้งกองกำรเลือกตั้งท้องถิ่น	 เป็นที่ปรึกษำ
ด้ำนระเบยีบ	กฎหมำย	ให้ผูป้ฏบิติังำน	โดยเฉพำะ 
ผู ้อ�ำนวยกำรเลือกตั้งประจ�ำ	 อปท.	 ได ้แก ่	 
ปลัด	 อปท.	 ที่ท�ำหน้ำที่จัดกำรเลือกตั้ง	 อปท.	 
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7852	 แห่งทั่วประเทศ	 อย่ำงไรก็ดี	 มีค�ำถำมว่ำ
กองกำรเลือกตั้ง	 ของ	 สถ.	 มีกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำรรองรับหรือไม่	และได้มีกำรแบ่งหรือ
มอบหมำยงำนระหว่ำงส�ำนักงำน	 กกต.	 กับกอง
กำรเลือกตั้งของ	 สถ.	 อย่ำงชัดเจนหรือไม่	 มีวิธี
กำรประสำนงำนในช่วงกำรด�ำเนินกำรเลือกตั้ง
อย่ำงไรบ้ำงที่ประชำชนควรทรำบ
	 	 •	 มำตรำ	 9	 ของ	 พ.ร.ป.	 ว่ำด้วย 
กำรเลือกตั้ง	ส.ส.	บัญญัติว่ำ	“ในกำรจัดให้มีกำร
เลือกตั้ง	 ให้คณะกรรมกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สภำองค์กรชุมชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำ
องค์กรชุมชน	 ชุมชน	 รวมตลอดทั้งประชำชน
ทั่วไป	ให้มีส่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อมูล
ต่อคณะกรรมกำร	เพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดย
สจุรติและเทีย่งธรรม”	แม้	พ.ร.บ.	เลอืกตัง้ท้องถิน่ 
จะไม่มีบทบัญญัติในท�ำนองเดียวกัน	 แต่	 กกต.	
ควรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของประชำชน	ตำมนยั 
ของมำตรำ	9	ข้ำงต้น	เพื่อให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ด�ำเนินไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง	กกต.	ควรส่งเสริมสภำองค์กรชุมชน	ให้
มบีทบำทในกำรพฒันำกำรเมอืงและกำรเลอืกตัง้
ท้องถิน่ให้มำกขึน้	เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งแก่ประชำธิปไตยจำกฐำนรำก	
	 	 •	 กฎหมำยปัจจุบันได้ยกเลิกกำร
มีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด	 ที่
เคยก�ำกับ	 ดูแลและสนับสนุนกำรท�ำงำนของ
ส�ำนักงำนกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด	 โดยให้มี 
ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งขึ้นมำท�ำหน้ำที่แทน	 บทบำท
ของผู ้ตรวจกำรเลือกตั้งในกำรเลือกตั้ง	 ส.ส.	 
ที่ผ่ำนมำ	 ยังไม่ชัดเจนในสำยตำของสำธำรณชน	
กกต.	 จึงควรประเมินผลกำรท�ำงำนของผู้ตรวจ
กำรเลือกตั้ง	 โดยเปรียบเทียบกับผลงำนของ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดท่ีเคยมี	 
ส�ำหรับกำรเลือกตั้งท้องถ่ินที่คำดว่ำจะมีข้ึนใน 
ต้นปี	2563	ผูต้รวจกำรเลอืกตัง้ควรมคีวำมสำมำรถ 
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และทรัพยำกรในกำรท�ำงำนให้เกิดประสิทธิผล
และควำมเที่ยงธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น	
	 2)	 ประเด็นทีผู่ส้มัครรบัเลอืกต้ังท้องถิน่ 
กับ	 กกต.	 ควรร่วมกันพิจำรณำ	 International	 
IDEA	 เป็นองค์กรที่มีรัฐบำลหลำยประเทศเป็น
สมำชิก	 (ดู	 www.idea.int)	 มีหน้ำที่ส่งเสริม 
ประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง	 IDEA	 ได้จัดท�ำ	 
“จรรยำบรรณกำรรณรงค์หำเสียงของพรรค 
กำรเมืองในกำรเลือกต้ังท่ีเป็นประชำธิปไตย”9	

และมีกำรแปลเพื่อเผยแพร่ในประเทศไทย	 
จรรยำบรรณกำรหำเสียงในบริบทของไทยควร
เน้นในเร่ือง	กำรท�ำตำมกฎหมำย,	กำรไม่ซ้ือเสยีง,	
กำรไม่น�ำทรัพยำกรของรัฐมำใช้ในกำรหำเสียง,	
กำรไม่ใส่ร้ำย	 ข่มขู่	 หรือปลุกเร้ำควำมรุนแรง,	
กำรยอมรับผลกำรเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 กกต.	 หรือ	
สภำองค์กรชุมชน	 ควรเชิญชวนผู้สมัครในแต่ละ 
เขตเลือกตั้งท้องถิ่นให้เข ้ำร ่วมในพิธีลงนำม 
โดยสมคัรใจในจรรยำบรรณท่ีผ่ำนกำรปรกึษำหำรอื 
ในบรรดำผู้สมัครในเขตนั้นแล้ว	 จรรยำบรรณ 
อำจช่วยให้ผู้สมัครมีควำมยับยั้งช่ังใจ	 และช่วย 
ผู ้มี สิทธิ เ ลือกตั้ ง ให ้ เ ลือกผู ้ สมัครที่ท� ำตำม 
จรรยำบรรณที่ผู้สมัครเองลงนำม
	 3)	 ประเด็นที่พรรคกำรเมืองควร
พิจำรณำในหลำยประเทศ	 พรรคกำรเมืองจะ
ส่งผู ้สมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น	 โดยผู้สมัครอิสระจะมีน้อย	 แต่ใน
ประเทศไทย	ผูส้มคัรระดับท้องถ่ินท่ีเป็นอสิระจำก 
พรรคจะมมีำกกว่ำผูท้ีพ่รรคส่งลงสมคัร	อย่ำงไรกด็ี	 
แนวโน้มที่พรรคจะส่งผู้สมัครลงแข่งขันในระดับ
ท้องถิ่นจะมีมำกขึ้น	ซึ่งเป็นกำรเพิ่มควำมเข้มแข็ง
แก่ระบบพรรคกำรเมืองและเอื้อในกำรประสำน
ควำมร่วมมือระหว่ำงส่วนกลำงกับส่วนท้องถิ่น	 
อกีท้ังในกำรหำเสยีงระดับท้องถิน่	ผูส้มคัรอำจช่วย 
อธิบำยนโยบำยของพรรคในกำรพัฒนำท้องถิ่น	
เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ประกอบกำรตัดสินใจ

	 	 ในบำงประเทศ	พรรคกำรเมืองอำจ
ร่วมมือกนัเป็นพันธมติร	และส่งผูส้มคัรของพรรค
ร่วมเพยีงคนเดยีวในบำงเขตทีส่�ำคญั	เพือ่จะได้ไม่
ตัดคะแนนกันเอง	 คนไทยอำจไม่คุ้นเคยกับกำร
เป็นพันธมิตรเช่นนี้นัก	 และแม้ว่ำพรรคท่ีร่วมมือ
กันจะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งกันเองในเขตใด	 แต่จะ
ห้ำมสมำชิกไม่ให้ลงสมคัรในเขตนัน้ในนำมผูส้มคัร
อสิระไม่ได้	กำรร่วมมอืกนัระหว่ำงพรรคพนัธมติร
เช่นนี้ควรมีค�ำอธิบำยที่ดี	เช่น	มีข้อมูลภำคสนำม
ว่ำ	 ผู้สมัครคนใดในบรรดำว่ำที่ผู้สมัครของพรรค
ทีร่่วมมอืกนั	จะมโีอกำสมคีะแนนน�ำเหนอืผูส้มคัร
พรรคอื่น	ๆ	
	 4)	 ประเดน็ท่ีผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ควรกระท�ำ	
ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งศึกษำคู ่มือกำรเลือกตั้งของ	
กกต.	(ดู	www.ect.go.th)	ซึ่งประกอบด้วยคู่มือ 
กำรเลือกตั้งท้องถ่ินท่ีให้ควำมรู้ในภำพรวม	 และ
คู่มือกำรเลือกต้ัง	 เล่ม	 อบจ.	 เล่มเทศบำล	 และ
เล่ม	อบต.	ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมส�ำหรับกำรเลือกตั้ง
ท้องถิน่แต่ละระดบั	คูม่อืเหล่ำนีม้คี�ำแนะน�ำว่ำผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้ควรท�ำอะไร	สรุปกค็อื	ควรตรวจสอบ
ว่ำตนมชีือ่ในรำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไหม	และควร
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 หรือถ้ำไม่ไปก็ควรแจ้งเหตุผล
ว่ำท�ำไมถึงไปใช้สิทธิอันส�ำคัญของกำรปกครอง
ตนเองไม่ได้	
	 	 ผูเ้ขยีนขอเชญิชวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ให้
ท�ำหน้ำที่ของพลเมืองที่แข็งขัน	(active	citizen)	
คือขอให้พยำยำมสังเกตว่ำผู ้สมัครคนใดไม่มี
จรรยำบรรณในกำรหำเสยีง	กไ็ม่ควรเลอืกผูส้มคัร
คนนัน้	ถ้ำท�ำได้เช่นนี	้จรรยำบรรณจะไม่เป็นเพยีง 
ลมปำกหรือตัวอักษรที่อยู ่บนแผ่นกระดำษ	 
หำกจะมีควำมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมำ	 และพลอยท�ำให้
กำรเลือกต้ังมีควำมหมำยเป็นกำรเลือกจำกใจ
จรงิเพือ่ให้กำรเมืองท้องถิน่มคีณุภำพดยีิง่ขึน้ด้วย	

>> รศ. โคทม อารียา
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>>	ควำมส�ำคัญ

	 ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 
พทุธศกัรำช	2560	หมวด	14	มำตรำ	249	บญัญติั
ไว้ว่ำ	 ภำยใต้บังคับมำตรำ	 1	 ให้มีกำรจัดกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตำมหลักแห่งกำรปกครอง
ตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น	
ทั้งนี้	 ตำมวิธีกำรและรูปแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่กฎหมำยบัญญัติ	 กำรจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค�ำนึงถึง
เจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่นและควำม
สำมำรถในกำรปกครองตนเองในด้ำนรำยได้	
จ�ำนวนและควำมหนำแน่นของประชำกร	 และ
พื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน	
	 ประกอบกับ	มำตรำ	250	บัญญัติไว้ว่ำ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่และอ�ำนำจ
ดูแลและจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ	 และกิจกรรม
สำธำรณะเพือ่ประโยชน์ของประชำชนในท้องถ่ิน
ตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่ประชำชน
ในท้องถิ่น	ทั้งนี้	ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ	
	 กำรจัดท�ำบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรม
สำธำรณะใดที่สมควรให้เป็นหน้ำที่และอ�ำนำจ

โดยเฉพำะ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ
รูปแบบ	หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยงำนหลกัในกำรด�ำเนนิกำรใดให้เป็นไปตำม
ที่กฎหมำยบัญญัติ	 ซึ่งต้องสอดคล้องกับรำยได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมวรรคสี่และ
กฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในกำรกระจำยหน้ำที่
และอ�ำนำจ	 ตลอดจนงบประมำณและบุคลำกร 
ที่ เกี่ ยวกับหน ้ำที่ และอ�ำนำจดั งกล ่ำวของ 
ส่วนรำชกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ด้วย	
	 ในกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะหรือ
กิจกรรมสำธำรณะใดท่ีเป็นหน้ำที่และอ�ำนำจ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ถ้ำกำรร่วม
ด�ำเนินกำรกับเอกชนหรือหน่วยงำนของรัฐหรือ
กำรมอบหมำยให้เอกชน	 หรือหน่วยงำนของรัฐ 
ด�ำเนินกำรจะเป็นประโยชน์แก่ประชำชนใน 
ท้องถ่ินมำกกว่ำกำรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จะด�ำเนินกำรเอง	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะร่วมหรือมอบหมำยให้เอกชนหรือหน่วยงำน
ของรัฐด�ำเนินกำรนั้นก็ได้	

วิทยำ ผิวผ่อง

แนวทำงกำรปฏิรปูองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่ำง
เป็นรูปธรรมด้ำนภำรกิจและกำรจัดตั้ง กำรบริหำร
กำรคลัง กำรบริหำรงำนบุคคล และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน >>
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	 รัฐต้องด�ำเนินกำรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่มรีำยได้ของตนเองโดยจดัระบบภำษี
หรือกำรจัดสรรภำษีที่เหมำะสม	 รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนำกำรหำรำยได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	ทั้งนี้	เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำม
วรรคหน่ึงได้อย่ำงเพยีงพอ	ในระหว่ำงทีย่งัไม่อำจ 
ด�ำเนินกำรได้	 ให้รัฐจัดสรรงบประมำณ	 เพื่อ
สนบัสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไปพลำงก่อน	
	 กฎหมำยตำมวรรคหนึ่งและกฎหมำย
ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นต้องให้
องค์กร	ปกครองส่วนท้องถิน่มอีสิระในกำรบริหำร	
กำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ	 กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ	 กำรเงินและกำรคลัง	 
และกำรก�ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ซ่ึงต้องท�ำเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น	 เพ่ือกำรคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิน่หรอืประโยชน์
ของประเทศเป็นส่วนรวม	 กำรป้องกันกำรทุจริต
และกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงมปีระสทิธิภำพ	โดยค�ำนงึ
ถึงควำมเหมำะสมและควำมแตกต่ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ	 และต้อง 
มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์	 และกำรป้องกันกำรก้ำวก่ำย
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นด้วย
	 และมำตรำ	 251	 บัญญัติไว้ว่ำ	 กำร
บริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ให้เป ็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ	 ซึ่งต ้องใช้
ระบบคุณธรรมและต้องค�ำนึงถึงควำมเหมำะสม
และควำมจ�ำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ	 กำรจัดให้มี
มำตรฐำนที่สอดคล้องกัน	 เพื่อให้สำมำรถพัฒนำ
ร่วมกันหรือกำรสับเปลี่ยนบุคลำกรระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้	

	 อีกทั้ง	มำตรำ	252	บัญญัติไว้ว่ำ	สมำชิก
สภำท้องถ่ินต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง	 ผู ้บริหำร 
ท้องถ่ินให้มำจำกกำรเลือกตั้งหรือมำจำกควำม
เห็นชอบของสภำท้องถิ่นหรือในกรณี	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจะให้มำโดย
วิธีอ่ืนก็ได้	 แต่ต้องค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม	 ของ
ประชำชนด้วย	 ทั้งนี้	 ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ	
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง	 และหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้ง
สมำชกิสภำท้องถิน่และผูบ้รหิำรท้องถิน่	ให้เป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยบัญญตั	ิซ่ึงต้องค�ำนงึถึงเจตนำรมณ์
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำม
แนวทำงที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
	 ประกอบกับมำตรำ	 253	 บัญญัติไว้ว่ำ	
ในกำรด�ำเนินงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภำท้องถ่ินและผู้บริหำรท้องถ่ิน	 เปิดเผยข้อมูล
และรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนให้ประชำชนทรำบ
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชำชนในท้องถ่ิน	 
มีส่วนร่วมด้วย	 ท้ังนี้	 ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่กฎหมำยบัญญัติ	
	 และมำตรำ	254	บัญญตัไิว้ว่ำ	ประชำชน 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มสีทิธิ 
เข้ำชื่อกัน	 เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือเพื่อถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถ่ิน	 หรือผู้บริหำรท้องถ่ินได้ตำม
หลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่กฎหมำยบัญญัติ
	 จำกบทบัญญัติตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 2560	 จะเห็น
ได้ว่ำรัฐธรรมนูญได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำร 
จดักำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	แต่อย่ำงไรกต็ำม 
กำรถ่ำยโอนภำรกจิให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ในปัจจุบันยังประสบปัญหำในด้ำนภำรกิจและ 
กำรจดัตัง้	กำรบรหิำรกำรคลงั	กำรบรหิำรงำนบคุคล	 

>> แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมด้านภารกิจและการจัดตั้งฯ
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และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน	ซึง่ไม่เป็นไปตำม 
พระรำชบัญญัติก�ำหนดแผนและขั้นตอนกำร 
กระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
พ.ศ.	 2542	 โดยจะเห็นได้จำกรำยงำนแผน 
ปฏบัิตกิำรฯ	ฉบับที	่1	ฉบบัที	่2	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2545	 
จนถงึปัจจบุนั	รฐัมกีำรถ่ำยโอนภำรกจิให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมำนำนกว่ำ	15	ปี	แต่กลับมี 
จ�ำนวนภำรกิจที่รัฐถ่ำยโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สำมำรถด�ำเนนิกำรได้ไม่ถึงกึง่หน่ึงของภำรกจิตำม 
แผนปฏบิติักำรฯ	มำด�ำเนินกำรให้เกดิผลอย่ำงเป็น 
รปูธรรม	ต้องมุง่เน้นกำรปรบัประสทิธภิำพในกำร 
บริกำรสำธำรณะและด�ำเนินกิจกรรมสำธำรณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยยึดหลัก 
กำรปฏริปูภำยใต้กรอบแนวคดิ	“กำรปฏบิตัไิด้จรงิ	 
ไม่เพ่ิมภำระรัฐบำล	 ไม่ส่งผลกระทบต่อสถำนะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม	 เพื่อ	 
หลีกเลี่ยงปัญหำควำมขัดแย้ง	 และน�ำหลักกำร 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พ.ศ.	
2560	หมวด	14	มำตรำ	249	-	254	มำด�ำเนนิกำร 
ให้เป็นรปูธรรม	โดยเน้นในกำรปรบัประสทิธิภำพ 
ในกำรบริกำรสำธำรณะและด�ำเนินกิจกรรม
สำธำรณะ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด”

>>	สภำพปัญหำ

	 1.	รูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
มคีวำมหลำกหลำยและแตกต่ำงกนั	เช่น		องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	
เทศบำลเมือง	 เทศบำลนคร	 เทศบำลต�ำบล		 
เมืองพัทยำ	 เมืองมหำนคร	 และมีกำรก�ำหนด
อ�ำนำจหน้ำที่ซ�้ำซ้อนกันและไม่มีเป้ำหมำยหรือ
หลักเกณฑ์ในกำรพัฒนำเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

กำรปกครองจำกระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งท่ี
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อกำรปกครองตนเอง
	 2.	หลักเกณฑ์ในกำรจัดตั้ งองค ์กร
ปกครองท้องถิ่นเดิมค�ำนึงถึงพื้นที่	 ขนำดควำม
หนำแน่นของประชำกร	และรำยได้ของพืน้ทีน่ัน้	ๆ 	 
ว่ำสำมำรถบริหำรจัดกำรได้หรือไม่	 รวมท้ังต้อง
เป็นควำมประสงค์ของประชำกรด้วยแต่ปัจจุบัน
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยแบบก้ำวกระโดด	 ไม่ได้ค�ำนึงถึง	 
ขนำด	 ควำมหนำแน่นของประชำกร	 รำยได้	
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรและควำม
ประสงค์ของประชำกรในพื้นท่ีนั้น	 จึงท�ำให้
องค์กรปกครองท้องถิน่ในขณะนี	้มคีวำมแตกต่ำง 
กันมำกทั้งในด้ำนพื้นที่	 ประชำกร	 และรำยได้ใน
กำรบริหำรจัดกำรภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำย	 เช่น	
อบต.บ้ำนไร่	 จังหวัดอุทัยธำนี	 มีพื้นที่	 2,416.05	
ตำรำงกิโลเมตร	 ใหญ่กว่ำจังหวัดหลำยจังหวัด	
เช่น	จงัหวดัสมทุรสงครำม	มพีืน้ที	่383.	49	ตำรำง
กิโลเมตร	 ในขณะท่ี	 อบต.บำงกระสอบ	 จังหวัด
สมุทรปรำกำร	 มีพื้นที่	 0.96	 ตำรำงกิโลเมตร		
หรือในด้ำนงบประมำณ	 อบต.แควใหญ่	 จังหวัด
นครสวรรค์	 มีรำยได้ในกำรบริหำรจัดกำรเพียง	
16.40	 ล้ำนบำท	 ในขณะท่ี	 อบต.บำงพลีใหญ่	 
จังหวัดสมุทปรำกำร	มีรำยได้	642.26	ล้ำนบำท	
แต่ต้องรับผิดชอบและบริหำรจัดกำรภำรกิจ
เช่นเดียวกันจึงไม่สำมำรถคำดหวังได้ว่ำ	 องค์กร
ปกครองท้องถ่ินทุกแห่งจะมีประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะและบริกำร
สำธำรณะได้อย่ำงมีคุณภำพใกล้เคียงกัน
	 3.	กำรบรหิำรงำนบุคคลยงัแยกพนกังำน 
ส่วนท้องถิ่นออกจำกข้ำรำชกำรพลเรือน	 ท�ำให ้
ไม่สำมำรถโอนย้ำยสบัเปลีย่นต�ำแหน่งกนัได้อย่ำง
เป็นธรรม	 ทั้ง	 ๆ	 ที่มีมำตรฐำนก�ำหนดต�ำแหน่ง		

>> วิทยา ผิวผ่อง



>>  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 62)20

ลกัษณะงำน	ค่ำตอบแทน	และคุณวฒุเิช่นเดียวกัน	
ท�ำให้กำรถ่ำยโอนภำรกิจจำกส่วนกลำง	 ส่วน
ภูมิภำคไปส่วนท้องถิ่นไม่มีข้ำรำชกำรส่วนกลำง	
ส่วนภูมิภำคสมัครใจ	 เน่ืองจำกมีควำมกังวลว่ำ
หำกถูกถ่ำยโอนไปเป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่นจะ
ไม่มีควำมก้ำวหน้ำและไม่สำมำรถกลับมำเติบโต
ในสำยงำนเดิมได้
	 4.	เนื่องจำกกำรก�ำหนดภำรกิจตำม
กฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดิม	
ซ่ึงใช้ต่อเนื่องกันมำนำนเกือบร้อยปี	 ไม่ชัดเจน	
ไม่เป็นระบบ	 และไม่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน	 ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกิดควำมสบัสนว่ำสำมำรถด�ำเนินกำรในด้ำนใดได้	 
แค่ไหน	อย่ำงไร		เกิดปัญหำในกำรตรวจสอบของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมักจะตีควำมว่ำไม่อยู่
ภำยใต้ขอบเขตภำรกจิหน้ำทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	รวมทั้ง	ส่วนกลำง	ส่วนภูมิภำค	ยังใช้
เป็นข้ออ้ำงในกำรไม่ถ่ำยโอนภำ	รกจิให้กบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	นอกจำกนี	้ยงัมปัีญหำควำม
เหลื่อมล�้ำในกำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำร
สำธำรณะแก่ประชำชนได้อย่ำงเท่ำเทียมกันใน	
ทุกพื้นท่ี	 ประเด็นท่ีถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้
กำรปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดผล
ส�ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรมภำยใต้หลักกำรส�ำคัญที่
ว่ำ	 “ประชำชนอยู่ที่ใดก็ตำมต้องได้รับบริกำร
สำธำรณะจำกท้องถิ่นในระดับที่เท่ำเทียมกัน”  
จงึขึน้อยูก่บักำรก�ำหนดภำรกจิขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินให้เหมำะสม	 ชัดเจนและเป็นระบบ	 
รวมทั้งกำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ทกุแห่งสำมำรถให้บริกำรแก่ประชำชน 
ในภำรกิจที่รัฐมอบหมำยได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน

>>	แนวทำงกำรปฏิรูป

		 1.	กำรกระจำยอ�ำนำจ	คอื	กำรทีร่ฐับำล
พจิำรณำว่ำควรจะถ่ำยโอนภำรกจิใดไปให้ท้องถ่ิน 
ด�ำเนินกำรแทน	 เนื่องจำกท้องถิ่นมีควำมใกล้ชิด	 
ผูกพัน	และเข้ำใจสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชนและพืน้ทีข่องตนได้ดกีว่ำส่วนรำชกำร
	 2.	รัฐต้องถือว่ำภำรกิจที่จะถ่ำยโอน
ไปให้ท้องถ่ินด�ำเนินกำรแทนยังคงเป็นควำม
รับผิดชอบของรัฐที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้กำรบรกิำรสำธำรณะหรอืกจิกำรสำธำรณะนัน้	
ประสบควำมส�ำเรจ็และมปีระสทิธภิำพ	ไม่ใช่ผลกั
ให้เป็นภำระและควำมรับผิดชอบของท้องถิ่น
	 3.	ภำรกิจท่ีควรมอบให ้ท ้องถ่ินรับ 
ถ่ำยโอนไปด�ำเนินกำร	ได้แก่
	 	 3.1	 คุณภำพชีวิต	 (ควำมจ�ำเป็น 
ขั้นพื้นฐำน)					
	 	 3.2	 วถิชีวีติและวฒันธรรมประเพณ	ี				
	 	 3.3	 ท รั พ ย ำก ร ธ ร รมชำติ แ ละ 
สิ่งแวดล้อม						 	
	 	 3.4	 สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน																					
	 	 3.5	 ควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน		
	 จำก	 5	 ภำรกิจข้ำงต้น	 รัฐต้องก�ำหนด
งำนบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะของ
แต่ละภำรกจิทีจ่ะมอบให้ท้องถิน่ด�ำเนนิกำร		โดย
ถ่ำยโอนจำกรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
ที่ด�ำเนินกำรอยู่ไปให้ท้องถ่ินแต่ละแห่งพิจำรณำ
เลอืกงำนบรกิำรสำธำรณะและกจิกรรมสำธำรณะ
ของภำรกจิด้ำนใดไปด�ำเนนิกำร		โดยท้องถิน่ต้อง
จัดรบัฟังควำมคดิเหน็ของประชำชนของตน		ท้ังนี้
ให้ค�ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและควำม
สำมำรถของท้องถิ่นที่จะด�ำเนินกำรได้
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>> วิทยา ผิวผ่อง

	 ภำรกิจที่รัฐมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินกำร	 โดยรัฐให้กำรสนับสนุน 

งบประมำณด�ำเนินกำรภำรกิจ	5	ด้ำน	25	งำน	83	กิจกรรม	ประกอบด้วย

	 1)	 ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต	ประกอบด้วย	5	งำน	ได้แก่

	 	 (1)	 กำรสำธำรณสุขขั้นพื้นฐำน	

	 	 (2)	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	

	 	 (3)	 ปัจจัยขั้นพื้นฐำนในกำรด�ำรงชีวิต	

	 	 (4)	 ส่งเสริมอำชีพและรำยได้	

	 	 (5)	 สวัสดิกำรสังคม	เด็ก	สตรี	คนชรำ	ผู้ด้อยโอกำสและกำรฌำปนกิจสงเครำะห์	

	 2)	 ด้ำนวถิชีวีติและศลิปวฒันธรรมประเพณ	ีและภมูปัิญญำท้องถิน่	ประกอบด้วย	5	งำน	ได้แก่

	 	 (1)	 กิจกรรมทำงศำสนำ	

	 	 (2)	 วัฒนธรรมประเพณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 (3)	 ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน	

	 	 (4)	 กีฬำพื้นบ้ำนและกำรส่งเสริมด้ำนกำรกีฬำ	

	 	 (5)	 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	

	 3)	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ประกอบด้วย	 

5	งำน	ได้แก่

	 	 (1)	 จัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง	ๆ	

	 	 (2)	 ระบบน�้ำเสีย	

	 	 (3)	 จัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	

	 	 (4)	 รักษำควำมสะอำดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม	

	 	 (5)	 บริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ	

	 4)	 ด้ำนสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน	ประกอบด้วย	5	งำน	ได้แก่

	 	 (1)	 น�้ำอุปโภค	บริโภค	และกำรเกษตร	

	 	 (2)	 คมนำคมทำงบกและทำงน�้ำภำยในพื้นที่	

	 	 (3)	 ไฟฟ้ำที่อยู่อำศัย	

	 	 (4)	 สถำนที่ประชุม	นันทนำกำร	กีฬำ	และสวนสำธำรณะ	

	 	 (5)	 พัฒนำเทคโนโลยี	

	 5)	 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ประกอบด้วย	5	งำน	ได้แก่

	 	 (1)	 ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย	

	 	 (2)	 ผังเมืองและควบคุมกำรก่อสร้ำง	

	 	 (3)	 รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย	

	 	 (4)	 ไฟฟ้ำสำธำรณะ		

	 	 (5)	 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
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	 4.	ภำรกิจที่ควรมอบให ้ท ้องถิ่นรับ 
ถ่ำยโอนไปด�ำเนินกำร	 ไม่ควรรอให้ท้องถิ่นม ี
ควำมพร้อมที่จะรับถ่ำยโอน	 แต่รัฐต้องพิจำรณำ
ว่ำท้องถิน่ควรรบัผดิชอบด�ำเนินกำรภำรกจิใดบ้ำง		 
และควรถ่ำยโอนทั้งภำรกิจ	 บุคลำกร	 และ 
งบประมำณทีส่่วนรำชกำรเดิมด�ำเนนิกำรอยูไ่ปให้ 
ท้องถิ่นด�ำเนินกำรโดยทันที	 เพรำะถือว่ำภำรกิจ
ดังกล่ำวยังอยู่ในควำมรับผิดชอบของรัฐ	 หำกรัฐ
ตัดสินใจที่จะมอบภำรกิจดังกล่ำวไปให้ท้องถิ่น
ด�ำเนินกำร	 รัฐจะต้องสนับสนุนงบประมำณและ
บคุลำกรให้ท้องถิน่ให้พอเพียง	สำมำรถด�ำเนินกำร 
ได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ	 ไม ่ใช ่ให ้ขึ้นอยู ่ กับ 
ควำมพร้อมและงบประมำณท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 ต้อง
เข้ำใจว่ำภำรกจินัน้	ๆ 	มกีำรให้บริกำรแก่ประชำชน
และมีกำรด�ำเนินกำรอยู่ก่อนแล้ว	 กำรกระจำย 
อ�ำนำจคือกำรมอบงำนหรือแบ่งภำรกิจที่ท้องถิ่น
ควรรับผิดชอบไปให้ท้องถิ่นด�ำเนินกำรแทนรัฐ
	 5.	เน่ืองจำกองค์ประกอบของแต่ละ 
ท้องถิน่ในประเทศไทยมคีวำมแตกต่ำงกนัสงูมำก	
กำรก�ำหนดให้ท้องถิ่นมีรำยได้ของตนเองจำก
กำรจัดเก็บภำษีบำงประเภทและกำรจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้กับท้องถิ่นตำมรำยหัวประชำกรหรือ
ขนำดพื้นที่	 จึงไม่ตอบโจทย์ที่ต้องกำรให้ท้องถิ่น
ให้บรกิำรสำธำรณะหรอืด�ำเนินกิจกรรมสำธำรณะ
ให้มีประสิทธิภำพได้	 จึงควรปรับที่มำของรำยได้
ของท้องถิ่นเสียใหม่	 โดยจัดสรรงบประมำณให้
ตำมค่ำงำนของภำรกิจที่จะถ่ำยโอนให้ท้องถิ่น
รับไปด�ำเนินกำรเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร
ขัน้ต้น	และพิจำรณำให้กำรสนบัสนนุตำมปรมิำณ
งำน	ซึง่ผนัแปรไปตำมจ�ำนวนประชำกรและพืน้ที่
ของแต่ละท้องถ่ินอีกส่วนหนึ่ง	 จึงจะสำมำรถ 
คำดหวงัได้ว่ำท้องถิน่จะสำมำรถบรกิำรประชำชน
หรือด�ำเนินกิจกำรสำธำรณะที่ได้รับมอบได้อย่ำง 
มปีระสิทธิภำพ	นอกจำกน้ันท้องถิน่ยงัสำมำรถทีจ่ะ 

เลือกด�ำเนินกำรภำรกิจอื่นใดเพิ่มนอกเหนือจำก 
ภำรกิจท่ีรฐัถ่ำยโอนให้	โดยใช้งบประมำณของตนเอง 
ได้ตำมสภำพและควำมต้องกำรของแต่ละพื้นที่
	 6.	ประเด็นส�ำคัญท่ีควรพิจำรณำใน 
กำรถ่ำยโอนภำรกิจงบประมำณ	 และบุคลำกร
ของส่วนรำชกำรเดิมไปให้ท้องถิ่นด�ำเนินกำร 
นอกเหนอืจำกงบประมำณแล้ว	กค็อื	ขวญัก�ำลงัใจ	 
และควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกร	 ท่ีจะได้รับกำร
ถ่ำยโอนไปพร้อมกับภำรกิจ	 เน่ืองจำกบุคลำกร
เหล่ำนีม้คีณุวฒิุ	ปรมิำณงำน	คณุภำพงำน	ตลอดจน 
ควำมรับผิดชอบ	 และประสบกำรณ์ในภำรกิจที่
ปฏิบตังิำนเช่นเดยีวกบับคุลำกรของรฐั	รวมทัง้ยงั
มฐีำนะเป็นข้ำรำชกำรของรฐัเช่นกนั	จงึควรมสีทิธิ
และโอกำสที่จะได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกให้มี
ควำมก้ำวหน้ำและเติบโตในรำชกำรส่วนภูมิภำค
และส่วนกลำงในสังกัดเดิมได้ด้วย	 ควำมคิดท่ีว่ำ
เม่ือถูกถ่ำยโอนไปอยูท้่องถ่ินแล้วมโีอกำสก้ำวหน้ำ
น้อยกว่ำเดิมก็จะหมดไป
	 กำรถ่ำยโอนภำรกจิให้กบัองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 รัฐต้องถือว่ำเป็นกำรมอบภำรกิจให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแล
แทนรัฐ	 เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มคีวำมใกล้ชดิ	ผกูพนั	และเข้ำใจสภำพปัญหำและ 
ควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นท่ีของตน 
ได้ดกีว่ำส่วนรำชกำร	โดยรฐัต้องถอืว่ำภำรกจิทีจ่ะ 
มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�ำเนินกำร	
ยังคงเป็นควำมรับผิดชอบของรัฐบำลที่จะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้กำรบริกำรสำธำรณะ	 หรือ
กิจกำรสำธำรณะนั้น	 ให้ประสบควำมส�ำเร็จและ
มีประสิทธิภำพ	 ไม่ใช่ผลักให้เป็นภำระและควำม
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ปล่อยให้เป็นไปตำมศกัยภำพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเองไม่ได้	เนื่องจำกปัจจุบันกำรจัดตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกำรพัฒนำ 

>> แนวทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมด้านภารกิจและการจัดตั้งฯ



วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  23

ประชำธิปไตยแบบก้ำวกระโดด	ไม่ได้ค�ำนงึถงึขนำด	 
ควำมหนำแน่นของประชำกร	รำยได้	ควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและควำมประสงค์ของ 
ประชำกรในท้องถิ่นนั้น	 จึงท�ำให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในขณะนี้มีควำมแตกต่ำงกันมำก 
ทั้งในด้ำนพื้นที่	 ประชำกร	 และศักยภำพในกำร 
บริหำรจัดกำรภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย	 แต่ต้อง 
รบัผดิชอบและบรหิำรจดักำรภำรกจิเช่นเดยีวกนั	 
ท�ำให้ไม่สำมำรถคำดหวังได้ว่ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะมีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรกิจกรรมสำธำรณะและบริกำร
สำธำรณะได้อย่ำงมีคุณภำพใกล้เคียงกัน
	 ดงัน้ัน	เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
สำมำรถให้บริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจท่ีรัฐ 
มอบหมำยได้จะต้องถ่ำยโอนภำรกจิให้กับท้องถิน่ 
ทันที	และพิจำรณำว่ำท้องถิ่นสำมำรถด�ำเนินกำร
ได้	 โดยเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อบรรลุเป้ำหมำย	“ประชำชนอยู่
ที่ไหน	 ต้องได้รับบริกำรสำธำรณะจำกท้องถิ่น
เท่ำเทียมกัน”	ดังนี้
	 6.1	 รัฐจะต้องจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป
ให้ท้องถิน่ทกุแห่งสำมำรถบริหำรจดักำรกจิกรรม
สำธำรณะและบริกำรสำธำรณะตำมภำรกิจที่ได ้
รบักำรถ่ำยโอนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพใกล้เคียงกนั 
จำกสภำพปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในกำรจัดสรร 
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สำมำรถให้ 
บรกิำรสำธำรณะแก่ประชำชนได้อย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
ในทุกพืน้ที	่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รับ 
เงินอดุหนนุทัว่ไปมำกทีส่ดุจ�ำนวน	130	กว่ำล้ำนบำท	 
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีไ่ด้รบัน้อยท่ีสดุ	
เพียงจ�ำนวน	1.6	 ล้ำนบำท	แต่จะต้องให้บริกำร
สำธำรณะแก่ประชำชนเช่นเดียวกัน	ดังนั้น	รัฐจะ
ต้องจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให้ท้องถิ่นทุกแห่ง

สำมำรถบริหำรจัดกำรภำรกิจท่ีรัฐมอบหมำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพใกล้เคียงกันและสำมำรถ
สนองตอบต่อภำระควำมรบัผดิชอบทีแ่ตกต่ำงกนั
ในแต่ละพืน้ที	่โดยแบ่งภำรกจิเป็น	2	ประเภท	ดงันี้
	 1.1)	 ภำรกิจข้ันพื้นฐำนได้แก่	 ภำรกิจ	 
5	ด้ำน	25	งำน	83	กิจกรรม	โดยพิจำรณำจัดสรร
เงินอุดหนุนตำมค่ำงำนของภำรกิจหลักท่ีรัฐมอบ
และตำมภำระควำมรับผิดชอบในกำรบริกำร
สำธำรณะ	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้
	 ส่วนที	่1	 จดัสรรเงนิอดุหนนุทัว่ไป	จ�ำนวน 
ร้อยละ	40	ของเงนิอดุหนนุทีร่ฐับำลก�ำหนดจดัสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปี	เป็นค่ำ
บรหิำรจดักำรภำรกจิทีร่ฐัมอบให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด�ำเนินกำรท้องถิ่นละเท่ำ	ๆ	กัน
	 ส่วนที่	2	จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป	ส่วน
ที่เหลือ	จ�ำนวนร้อยละ	60	ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตำมภำระควำมรับผิดชอบในกำร
บรกิำรสำธำรณะ	ซึง่จะแตกต่ำงกนัไปตำมตวัแปร
ท่ีเป็นองค์ประกอบของแต่ละองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	โดยพจิำรณำจดัสรรตำมสดัส่วนดงันี้
	 -		จ�ำนวนประชำกร	ร้อยละ	30	ของเงนิ
อุดหนุนทั่วไป
	 -	 จ�ำนวนพื้นที่	 ร้อยละ	 20	 ของเงิน
อุดหนุนทั่วไป
	 -	 ควำมหนำแน่นของประชำกร	ร้อยละ	
10	ของเงินอุดหนุนทั่วไป
	 1.2)	 ภำรกิจขั้นพัฒนำได้แก่	 ภำรกิจ
ด้ำนที่	 6	 ด้ำนพัฒนำเศรษฐกิจและกำรลงทุน
รัฐอำจพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณในกำร
ด�ำเนินกำรให้ตำมควำมจ�ำเป็นนอกเหนือจำก
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง	
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะสำมำรถ
ด�ำเนินกำรภำรกิจด้ำนที่	 6	 ได้	 จะต้องมีสถำนะ
เป็นเทศบำลเท่ำนั้น

>> วิทยา ผิวผ่อง
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 ภำรกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถเลือกด�ำเนินกำรตำมสมัครใจ	 ตำมควำม

ต้องกำรและควำมจ�ำเป็นของพืน้ที	่โดยใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืร่วมลงทุน

กับเอกชนหรือรัฐสนับสนุนให้ตำมควำมจ�ำเป็นและคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	อนุมัติให้ด�ำเนินกำรได้แก่	ภำรกิจด้ำนที่	6	ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำร

ลงทุนประกอบด้วย	

	 1)	 งำนสหกำร	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนเองหรือร่วมกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น

	 2)	 งำนเทศพำณิชย์	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนเอง

	 3)	 งำนเทศพำณิชย์	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนร่วมกับภำคเอกชน

	 4)	 งำนเทศพำณิชย์	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เอกชนมำด�ำเนินกำรแทน

	 5)	 งำนสำธำรณสุขขั้นพัฒนำ	ได้แก่	โรงพยำบำลตั้งแต่	10	เตียงขึ้นไป

	 6)	 งำนกำรศึกษำข้ันพัฒนำ	 ได้แก่	 กำรจัดให้มีกำรศึกษำที่สูงกว่ำขั้นพื้นฐำน	 เช่น	 อำชีวะ	

มหำวิทยำลัย

	 7)	 งำนสำธำรณูปโภคขั้นพัฒนำ

	 8)	 งำนอื่น	ๆ	ตำมควำมต้องกำรของประชำชนและควำมจ�ำเป็นของพื้นที่

	 	 6.2	 ก�ำหนดควำมสัมพันธ์และกำร
พัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำรก�ำหนด 
ควำมสัมพันธ ์ 	 กำรพัฒนำองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 โดยกำรจัดกลุ ่มองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	จำกศกัยภำพและควำมสำมำรถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด้ำนรำยได้	 จ�ำนวน
ประชำกร	 จ�ำนวนพื้นที่	 และควำมหนำแน่น 
ของประชำชน	 ตำมหลักกำรรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	2560	หมวด	14	 
มำตรำ	 249	 เพื่อให้ผู ้บริหำรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชำชนในท้องถิ่นได้รับทรำบ
ศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตน
และพิจำรณำว่ำจะเปลี่ยนสถำนะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สูงขึ้นตำมศักยภำพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำมควำมเหมำะสม
ของแต่ละพื้นท่ี	 และเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ

ประชำชนในพืน้ท่ีหรอืไม่	โดยเฉพำะหำกผูบ้รหิำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชน 
มคีวำมเหน็ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของตน 
มคีวำมพร้อมและควำมต้องกำรทีจ่ะด�ำเนนิภำรกจิ 
ด้ำนที่	 6	 ด้ำนพัฒนำเศรษฐกิจและกำรลงทุน	 
ก็จะต้องพิจำรณำยกสถำนะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตนเป็นเทศบำลก่อน	 เนื่องจำก
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลำยแห่ง
ที่มีสถำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 แต่ 
มีศักยภำพสำมำรถยกฐำนะเป็นเทศบำล	 และ 
ก้ำวไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพเิศษ
ในอนำคตได้
	 7.	รัฐต้องส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำ 
มส่ีวนร่วมในกระบวนกำรประชำธปิไตยให้มำกข้ึน		
โดยเฉพำะเรื่องกำรตรวจสอบและกำรถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นของผู้บริหำรท้องถิ่น	มิใช่เป็น
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>> วิทยา ผิวผ่อง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่ำงเดียว	 โดยก�ำหนดขั้นตอน 
กำรปฏิบัติให้ง ่ำยและสำมำรถปฏิบัติได้จริง	 
รวมทั้งจะต้องก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับผู้บริหำร
ที่ไม่ด�ำเนินกำรตำมที่ก�ำหนดให้เป็นเหตุในกำร
ถูกถอดถอนด้วย
	 8.	ควรก�ำหนดขอบเขตภำรกิจหน้ำที่
ของ	อบจ.	 เทศบำล	ให้ชัดเจนและไม่ซ�้ำซ้อนกัน	
โดยให้	อบจ.	เป็นฝ่ำยอ�ำนวยกำรและเป็นองค์กร
กลำงของท้องถิ่นแต่ละจังหวัด	 พร้อมทั้งเป็น 
หน่วยปฏิบัติภำรกิจท่ีเป ็นบริกำรสำธำรณะ 
ภำพรวมของท้ังจังหวัดและภำรกิจที่คลอบคลุม
พื้นที่มำกกว่ำ	1	เทศบำล	โดยใช้งบประมำณจำก
รำยได้ของตนเอง
	 9.	โดยสรุปองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จะมภีำรกจิทีจ่ะด�ำเนนิกำรเป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย
						 	 1.	 ภำรกิจส่วนแรก	เป็นภำรกิจที่รัฐ
มอบให้ด�ำเนินกำรแทนโดยรฐัจดัสรรงบประมำณ
ให้ตำมค่ำงำนและตัวแปรที่แตกต่ำงกันสองด้ำน	
คือ	ประชำกรและขนำดพื้นที่		
	 	 2.	 ภำรกิจส่วนทีส่อง	เป็นภำรกิจทีรั่ฐ
ก�ำหนดให้ท้องถิ่นอำจด�ำเนินกำรได้	 โดยท้องถิ่น 
ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรกระจำย 
อ�ำนำจฯ	 (กกถ.)	 พิจำรณำให้ด�ำเนินกำรตำม 

ควำมต้องกำร	 ควำมสำมำรถและควำมพร้อม 
ของแต่ละท้องถิ่นในเรื่องดังกล่ำว	 โดยท้องถิ่น 
จะต้องใช้งบประมำณในกำรด�ำเนินกำรภำรกิจ
ส่วนนี้จำกรำยได้ของตนเอง	

>>	ผลที่ได้จำกกำรปฏิรูป

	 1.	 องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นมี
ภำรกิจหลักที่ชัดเจน	 เหมำะสม	 สำมำรถบริหำร
จัดกำรและบริกำรสำธำรณะในพื้นที่ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพใกล้เคียงกัน	
	 2.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชำชนสำมำรถใช ้อ�ำนำจอธิปไตยเลือก 
ภำรกิจอื่นนอกเหนือจำกภำรกิจหลักที่รัฐมอบ
ให้มำด�ำเนินกำรตำมศักยภำพและควำมต้องกำร
ของประชำชนโดยใช้งบประมำณจำกรำยได้ของ 
ท้องถิ่นเอง	
	 3.	ผู ้บริหำรและประชำชนในพื้นท่ี
สำมำรถก� ำหนดทิศทำงและเป ้ ำหมำยใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเองได้อย่ำงชัดเจน		
เป็นกำรพัฒนำท้องถ่ินอย่ำงยั่งยืนและพัฒนำ
ประชำธิปไตยอย่ำงมีคุณภำพ	 โดยผู ้บริหำร
ท้องถ่ินเสนอนโยบำยในกำรพัฒนำท้องถ่ินให้
ประชำชนตัดสินใจ
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วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  29

รศ. ยุทธพร อิสรชัย

	 กำรเลือกต้ังท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญของระบอบประชำธิปไตย	 เนื่องจำกกำร
เลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนกำรที่เปิดโอกำส
ให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในทำงกำรเมือง
ระดับท้องถิ่น	 ผ่ำนกำรใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 และพรรคกำรเมืองท้องถิ่น 
ที่มีแนวนโยบำย	 (Policy	 Platform)	 ที่ตรงกับ 
ควำมต้องกำรของประชำชน	ในแง่หนึง่กำรเลอืกต้ัง 
ท้องถิน่จงึเป็นองค์ประกอบส�ำคญัของกระบวนกำร 
ก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะในระดับท้องถิ่น	
เนื่องจำกประชำชนสำมำรถก�ำหนดทิศทำงของ
นโยบำยสำธำรณะที่ตนต้องกำรผ่ำนกำรเลือก 
ผูส้มคัรและพรรคกำรเมอืงท้องถิน่ทีม่แีนวนโยบำย 
สอดคล้องกบัตนได้1	นอกจำกนี	้กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ 
ยงัเป็นองค์ประกอบทีส่�ำคัญของระบอบประชำธิปไตย	 
เน่ืองจำกกำรเลือกต้ังท้องถิ่นเป็นกระบวนกำร 
ตรวจสอบและถ่วงดุลผูบ้รหิำรท้องถิน่และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่	เน่ืองจำกประชำชนในชุมชน 
ท้องถิ่นสำมำรถที่จะเลือกปฏิเสธหรือสนับสนุน 
แนวนโยบำยของผูบ้รหิำรท้องถิน่2	ผ่ำนกำรออกเสยีง 
เลือกตั้งได้	 ดังน้ัน	 ระบบกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น	
ต้องมีกำรแข่งขันอย่ำงยุติธรรม	 และสำมำรถ
สะท้อนควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังให้มำกท่ีสุดจึงเป็นสิ่ง 
ที่ประเทศประชำธิปไตยพึงปรำรถนำ3 
	 ส�ำหรับประเทศไทยผ่ำนกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นมำหลำยครั้ง	 มีกำรใช้ระบบกำรเลือกต้ัง

ท้องถ่ินและกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเลือกตั้ง 
ท้องถิ่นมำแล้วหลำยรูปแบบ	 อย่ำงไรก็ตำม	 
กำรเลือกต้ังท้องถิ่นในประเทศไทยยังคงประสบ
กับปัญหำต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรซ้ือสิทธิขำยเสียง	 
กำรนบัคะแนนทีไ่ม่บรสิทุธ์ิยตุธิรรม	กำรไม่ยอมรบั 
ผลกำรเลือกตั้งในบำงครั้ง4	 รวมถึงปัญหำเจ้ำพ่อ 
และอิทธิพลตระกูลกำรเมืองท้องถิ่น	 สะท้อน 
ให้เห็นข้อจ�ำกัดในเรือ่งของรปูแบบของกำรมีส่วนร่วม 
ทำงกำรเมืองในกำรก�ำหนดนโยบำยสำธำรณะ 
และกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองผ่ำนกระบวนกำร
เลือกตั้งของประชำชนในชุมชนท้องถ่ิน ภำยใต้ 
ข้อจ�ำกัดดังกล่ำวจึงควรมีกำรขยำยช่องทำง 
เพื่อเสริมสร ้ำงกำรมีส ่วนร ่วมทำงกำรเมือง 
ของประชำชนในกระบวนกำรเลือกตั้งท้องถิ่น	 
กระแสกำรขยำยตัวเพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ทำงกำรเมอืงของประชำชนในกระบวนกำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่น	 เป็นกระแสที่เติบโตมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ตัง้แต่หลงัเหตกุำรณ์พฤษภำคม	พ.ศ.	2535	เกิดกำร
รวมกลุ่มของประชำชนเพื่อแก้ปัญหำของตนเอง
ทัง้ในรปูของกลุม่ผลประโยชน์	(Interest	Group)	
กลุ่มกดดัน	 (Pressure	 Group)	 และขบวนกำร
เคลื่อนไหวทำงสังคม	 (Social	 Movement)	 
อย่ำงกว้ำงขวำงและมีควำมเข้มแข็งมำกข้ึน 
จนกลำยเป ็นพลัง ท่ี เ ติบโตจำกภำคสั งคม 
ท่ีมีกำรแยกตัวและแตกต่ำงจำกกลุ่มทุนและ 
ชนชัน้กลำงในอดีต	เช่น	กำรเรยีกร้องให้มีกำรเลอืกต้ัง 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	ควำมขัดแย้งระหว่ำงภำครัฐ
และภำคธุรกิจกับชุมชนชำวบ้ำนในเรื่องกำรใช ้

กำรเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค Disruptive Technology >>

1 (สติธร ธนำนิธิโชติ และ ธนพันธ์ไล่ประกอบทรัพย์, 2560: 6 อ้ำงใน สุพัฒน์จิตร ลำดบัวขำว, 2561: 173)
2 (Ezrow, Lawrence, 2010 อ้ำงใน เรื่องเดียวกัน: 174)
3 (Goodwin-Gill, Guy S., 2006 อ้ำงใน เพิ่งอ้ำง)
4 (กองบรรณำธิกำรส�ำนักกฎหมำย, 2558; ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2558; ปัทมำ สูบก�ำปัง, 2557 อ้ำงใน เพิ่งอ้ำง)
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ทรพัยำกรในพืน้ทีท่�ำให้เกดิกำรประท้วงต่อภำครัฐ 
และภำคธุรกิจมำกขึ้น	ท�ำให้โครงกำรพัฒนำของ
รัฐและเอกชนถูกท้ำทำยจำกภำคประชำสังคม	 
ผลจำกกำรเรียกร้องดังกล่ำวท�ำให้อ�ำนำจรัฐ
ต้องมีกำรประนีประนอมตำมข้อเสนอของภำค
ประชำสังคมในหลำยเรื่อง	 เช่น	 กำรเกิดขึ้นของ	
“องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล”	 ที่ถูกมองว่ำเป็น	
“ผลจำกกำรประนีประนอม”	ระหว่ำงรัฐกับพลัง
ทำงสังคมขบวนกำรเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีกำร 
กระจำยอ�ำนำจในยคุนัน้	(สรุำงค์รตัน์	จ�ำเนยีรพล,	 
2544	อ้ำงใน	เรือ่งเดยีวกัน:	191)	กำรเรยีกร้องให้ 
มกีำรบญัญตัเิรือ่งกำรกระจำยอ�ำนำจ	กำรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	กำรถ่ำยโอนงบประมำณและภำรกจิ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง 
ไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	พทุธศกัรำช	 
2540	พุทธศักรำช	2550	และ	พุทธศักรำช	2560	
ต่ำงเป็นปรำกฏกำรณ์ที่แสดงกำรท้ำทำยอ�ำนำจ	
“รฐัรวมศนูย์”	ของไทย	กำรเลอืกต้ังท้องถิน่จึงเป็น
เสมือนเหรียญสองด้ำนทั้งเป็นช่องทำงในกำรให้
ประชำชนเข้ำมีส่วนร่วมเพ่ือถ่วงดุลกับอ�ำนำจรัฐ	 
ในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทำงผสำนอ�ำนำจ
ตระกูลกำรเมืองเข้ำสู ่อ�ำนำจรัฐผ่ำนกำรสร้ำง
ควำมชอบธรรมด้วยกำรเลือกตั้งอีกด้วย

>>	เลือกตั้งท้องถ่ิน:	 กำรต่อสู ้ระหว่ำง 
	 ตระกูลกำรเมืองกับพรรคกำรเมือง

	 ปัญหำส�ำคญัประกำรหนึง่ของกำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่นคือ	 กำรสืบทอดอ�ำนำจทำงกำรเมืองจำก
รุ่นสู่รุ่น	 ในวงศ์ตระกูลผู้น�ำทำงกำรเมืองหรือที่ 

เรยีกว่ำ	“ตระกลูกำรเมอืงท้องถิน่”	(local	political	 
dynasty)	 นั้น	 มิใช่ปรำกฏกำรณ์ท่ีพิเศษแปลก
ประหลำดเนื่องจำกตระกูลนักกำรเมืองเป็นเรื่อง
ที่สำมำรถพบเห็นได้ในทุกสังคม	 ทั้งในประเทศ
ที่ประชำธิปไตยมีควำมก้ำวหน้ำ	 เช่น	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ5	 ประเทศญี่ปุ่น	 (Asako	 et	 al.	
2012	 อ้ำงใน	 เรื่องเดียวกัน)	 ฯลฯ	 และประเทศ 
ทีป่ระชำธปิไตยยงัมคีวำมเสีย่งต่อควำมไม่มัน่คงอยู่	 
เช่น	ประเทศฟิลปิปินส์6	ประเทศเมก็ซโิก	(Camp	
1982;	1995	อ้ำงในเรื่องเดียวกัน)	ฯลฯ	
	 กำรศึกษำวิจัยในต่ำงประเทศหลำยชิ้น 
ยนืยนัอย่ำงค่อนข้ำงจะสอดคล้องกนัว่ำ	นกักำรเมอืง 
ที่มีสำยสัมพันธ์แบบตระกูลมีโอกำสที่ดีกว ่ำ
นักกำรเมืองท่ีไม่มีสำยสัมพันธ์แบบตระกูลใน 
กำรได้รับเลือกตั้ง7	 ดังผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผลกำรเลือกตั้งของงำนวิจัยในบำงประเทศ	 เช่น	
ประเทศญีปุ่น่8	และประเทศฟิลิปปินส์	(Mendoza	 
2012	 อ้ำงใน	 เรื่องเดียวกัน)	 ท่ีพบว่ำ	 สมำชิก
รัฐสภำที่มีสำยสัมพันธ์แบบตระกูลได้รับเลือกตั้ง 
เข้ำมำด้วยคะแนนเสยีงทีส่งูกว่ำนกักำรเมอืงทีไ่ม่มี
สำยสมัพนัธ์แบบตระกลู	ขณะท่ีงำนวจิยัช้ินใหม่	ๆ 	 
ในประเทศสหรัฐอเมริกำก็มีข้อสรุปตรงกันว่ำ	
นักกำรเมืองที่มีสำยสัมพันธ์ในลักษณะตระกูล 
กำรเมืองนั้น	 มีควำมได้เปรียบในกำรเลือกต้ัง 
ทัง้ในแง่กำรเข้ำถึงทรพัยำกรทีเ่ป็นปัจจยัช้ีขำดผล 
กำรเลอืกตัง้	อำท	ิเครอืข่ำยกำรรณรงค์หำเสยีงเลอืกตัง้	 
แหล่งเงินบริจำค	 และโดยอำศัย	 “นำมสกุล”	 
(family	name)	ซ่ึงเป็นท่ีรบัรูแ้ละจดจ�ำเป็นอย่ำงด ี
ของประชำชนในเขตเลือกตั้งในกำรส่งต่อฐำน
คะแนนควำมนิยมไปสู่ทำยำท9

>> การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค Disruptive Technology

5 (Dal Bo et al. 2009 อ้ำงใน สติธร ธนำนิธิโชติ, 2558: 50)
6 (Mendoza, et al. 2012 อ้ำงใน เรื่องเดียวกัน)
7 (Asako et al. 2012; Dal Bo et al. 2009; Feinstein 2010; Mendoza 2012 อ้ำงใน เรื่องเดียวกัน)
8 (Asako et al. 2012 อ้ำงใน เรื่องเดียวกัน)
9 (Dal Bo et al. 2009; Feinstein 2010 อ้ำงใน เรื่องเดียวกัน)
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	 ในประเทศที่ตระกูลกำรเมืองด�ำรงอยู ่
ในปริมำณที่ค ่อนข้ำงสูงดังเช ่นประเทศไทย	 
จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำกำรเป็นสมำชิกในตระกูล
กำรเมืองอำจมีส่วนท�ำให้นักกำรเมืองเหล่ำนี ้
มคีวำมได้เปรยีบ	หรือมโีอกำสทีดี่กว่ำนักกำรเมอืง 
ที่ไม ่มีควำมสัมพันธ ์แบบตระกูลในกำรชนะ 
กำรเลือกตั้งไม่โดยตรงก็โดยอ้อม	 นอกจำกนี	้ 
งำนวิจัยในอดีตของไทยจ�ำนวนหนึ่งค้นพบข้อมูล
ที่ค่อนข้ำงจะสอดคล้องกันว่ำกำรเป็นสมำชิก 
ในตระกูลกำรเมืองนั้นมีส่วนช่วยผลักดันให  ้
นักกำรเมืองผู ้หญิงและนักกำรเมืองอำยุน้อย 
ในหลำยจังหวัดชนะกำรเลือกตั้งทั้งในระดับชำติ
และระดับท้องถิน่	ดงันัน้	กำรเป็นสมำชกิในตระกลู
กำรเมืองจึงน่ำจะมีส่วนท�ำให้ทำยำทของตระกูล
กำรเมืองมีควำมได้เปรียบหรือมีโอกำสที่ดีกว่ำ
นักกำรเมอืงหน้ำใหม่อืน่	ๆ 	ทีไ่ม่มคีวำมสมัพนัธ์แบบ 
ตระกลูในกำรได้รบัชยัชนะในกำรเลือกต้ังท้องถิน่
	 สติธร	ธนำนธิโิชต	ิได้ศกึษำควำมได้เปรียบ 
ในสนำมเลือกตั้งของทำยำทตระกูลกำรเมือง	 
ชีใ้ห้เห็นว่ำ	แม้ควำมได้เปรยีบของสมำชกิในตระกลู 
กำรเมืองในแง่กำรมี	 “นำมสกุล”	 ที่เป็นที่รู ้จัก 
ในเขตเลอืกตัง้น้ันยงัมอียู	่แต่ไม่เพยีงพอทีจ่ะท�ำให้
นกักำรเมอืงในตระกลูน้ัน	ๆ 	ได้รับคะแนนนิยมจำก 
ประชำชนจนเป็นหลกัประกนัในกำรได้รบัชยัชนะ
ในกำรเลือกตั้งได้	 สิ่งที่มีควำมเป็นไปได้มำกกว่ำ	
คือ	กำรเป็นสมำชิกตระกูลกำรเมือง	 เป็นตัวช่วย 
ส�ำคัญที่ท�ำให้นักกำรเมืองไทยมีควำมได้เปรียบ
ในกำรเข้ำถึงทรพัยำกรทีเ่อ้ือต่อกำรได้รบัคะแนน 
นิยมจำกประชำชน	ซึง่ภำยใต้บริบททำงกำรเมอืง 
ระดบัชำตขิองประเทศไทยในช่วงทศวรรษทีผ่่ำนมำ	 
มีควำมเป็นไปได้ว่ำทรัพยำกรที่ส�ำคัญต่อชัยชนะ
ในกำรเลือกตั้งระดับชำติส่วนใหญ่นั้นน่ำจะมีอยู่
ที่พรรคกำรเมือง	 โอกำสและควำมได้เปรียบของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงขึ้นอยู่กับพรรคกำรเมือง 

ที่สังกัดและพื้นท่ีที่ลงสมัครเป็นส�ำคัญ	 ในขณะที ่
ต ้นทุนทำงสังคมและต ้นทุนทำงกำรเมือง 
ท่ีตระกูลของนักกำรเมืองนั้น	 ๆ	 สะสมไว้จะเป็น
ปัจจัยหนุนเสริมให้นักกำรเมืองหน้ำใหม่มีควำม
ได้เปรียบ	และสำมำรถเอำชนะคู่แข่งได้ในที่สุด	
	 ข้อค้นพบนี้ยังเสนอว่ำ	 แนวทำงในกำร
ทัดทำนอ�ำนำจผูกขำดของตระกูลกำรเมืองนั้น	 
ควรอำศัยกำรออกแบบกลไกเชิงสถำบันที่ช่วย 
เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่สถำบันประชำธปิไตย 
ระดับกลำงและระดับพื้ นฐำนโดยเฉพำะ 
พรรคกำรเมอืง	เนือ่งจำกกำรสงักดัพรรคเป็นปัจจยั 
ท่ีผลกำรศกึษำนีไ้ด้ยนืยนัไว้อย่ำงหนกัแน่นว่ำมผีล
ต่อกำรได้รับคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งมำกกว่ำ
ปัจจัยอื่นใด	กำรเพิ่มควำมเป็นเจ้ำของและกำรมี 
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรด�ำเนินกิจกำร 
และกจิกรรมต่ำง	ๆ 	ของพรรคกำรเมอืงให้มำกขึน้	 
เพือ่ให้ประชำชนในฐำนะสมำชกิของพรรคกำรเมือง 
หรอืผูส้นบัสนนุพรรคในทำงอืน่	ๆ 	สำมำรถมสีทิธิ 
มี เ สี ย ง ใ นก ำ รคั ด ส ร รตั ว แทนของพร รค 
เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งได้	 ซึ่งวิธีกำรนี้จะช่วย 
ลดกำรใช้อ�ำนำจตัดสินใจอย่ำงผูกขำดของผู้น�ำ 
หรือผู้มีอิทธิพลภำยในพรรคกำรเมืองลงไปได	้ 
ในขณะเดียวกัน	 วิธีกำรดังกล ่ำวยังมีส ่วน 
ในกำรกระตุน้ให้นกักำรเมอืงไม่ว่ำจะมำจำกตระกลู 
กำรเมืองหรือไม่	 ต้องพยำยำมพัฒนำศักยภำพ 
ของตนเองอยู่เสมอ	 เพื่อให้ตนเองมีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม	 และมีคุณภำพดีพอที่จะได้รับควำม
ไว้วำงใจจำกประชำชน10 
	 กำรเลือกตั้งท้องถิ่นใน	 พ.ศ.	 2563	
เป็นพื้นที่ซึ่งพรรคกำรเมืองจ�ำนวนไม่น้อยให้
ควำมสนใจในกำรส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในนำม
พรรคกำรเมือง	 หลังจำกท่ีพรรคอนำคตใหม่
ประกำศเข้ำสู่กำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	 พร้อม
ด�ำเนินกิจกรรมในกำรลงพื้นที่และคัดสรร 

>> รศ. ยุทธพร อิสรชัย

10 (สติธร ธนำนิธิโชติ, อ้ำงแล้ว: 68-69)



>>  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 62)32

ผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่ำนกระบวนกำร	 “เลือกต้ัง
ขั้นต้น”	(Primary	Vote)	ได้ก่อให้เกิดกำรตื่นตัว
เป็นอย่ำงสูงในหลำยพื้นที่	พรรคกำรเมืองต่ำง	ๆ	
ล้วนแสดงควำมพร้อม	เช่น	พรรคเพื่อไทย	พรรค
ประชำธปัิตย์	พรรคพลังประชำรัฐ	พรรคภูมใิจไทย	
พรรคชำติไทยพัฒนำ	 เป็นต้น	 ต่ำงจำกในอดีตที่
พรรคกำรเมืองอำจส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิก
สภำหรือผู้บริหำรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับต�ำบล	 เทศบำล	กระทั่งระดับจังหวัด	
แต่มิได้เคลื่อนไหวในนำมของพรรคกำรเมือง	
ปรำกฏกำรณ์นี้จะส่งผลกระทบไปยังโครงสร้ำง
และรูปแบบกำรปกครองส่วนท้องถิน่อย่ำงไม่อำจ
หลีกเล่ียงได้พ้น	 กำรต่อสู้ทำงกำรเมืองในระดับ 
ท้องถิ่นจำกอดีตก็เช่นเดียวกับกำรต่อสู ้ทำง 
กำรเมืองระดับชำติที่อำศัยควำมสัมพันธ์ส่วนตัว	 
มำจำกระบบหัวคะแนนอันสะท้อนอิทธิพล 
ในท้องถิ่น	 มำสู ่กำรที่พรรคกำรเมืองเสนอ	
“นโยบำย”	 มำเป็น	 “ยุทธศำสตร์”	 ที่สำมำรถ
แปรนโยบำยอันเป็นเรื่องในทำงนำมธรรมไปสู่
รูปธรรมทำงกำรปฏิบัติ11	 กำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ทีก่�ำลงัจะเกดิขึน้จงึเป็นพฒันำกำรทีม่กีำรน�ำเสนอ
นโยบำยเฉพำะของชมุชนท้องถิน่แต่ละแห่งให้เป็น 
ทำงเลือกใหม่	 หำกทว่ำพรรคกำรเมืองเดิม	 ๆ	
จ�ำนวนไม่น้อยยังคงอยู ่ในพรมแดนควำมคิด 
ของกำรเมืองแบบเก่ำ	ในพืน้ทีก่ำรเลอืกต้ังท้องถิน่ 
ที่ก�ำลังจะมำถึงนี้	 กำรปรับตัวของนักกำรเมือง 
ท้องถิน่	ตระกลูกำรเมอืงท้องถิน่	และพรรคกำรเมอืง	 
ให้สอดรับกับปัจจัยใหม่	 ๆ	 เช่น	พระรำชบัญญัติ 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ิน	 
พ.ศ.	 2562	 และกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง	 5	 ฉบับที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม	 
รวมทัง้ควำมเข้ำใจถงึควำมพลกิผนัทำงเทคโนโลย	ี
(Disruptive	 Technology)	 จะเป็นสิ่งส�ำคัญ 

ในกำรได้รับชัยชนะในสนำมเลือกตั้งท้องถิ่นนี้

>>	เลือกตั้งท้องถิ่น:	Disruptive	
	 Technology	กบักำรเมอืงท้องถิน่ไทย

	 กำรกระจำยอ�ำนำจจำกส่วนกลำงไปยัง 
ชุมชนท้องถ่ิน	 ผ่ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในทกุระดบัทัง้องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั	(อบจ.)	
เทศบำล	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 (อบต.)	
กรุงเทพมหำนคร	 และเมืองพัทยำ	 ประกอบกับ 
กำรประกำศใช้พระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิ 
สภำท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ิน	พ.ศ.	2562	และ
กำรประกำศตวัของพรรคกำรเมอืงต่ำง	ๆ 	ในกำรส่ง 
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้ในระดับท้องถ่ินท่ีก�ำลงัจะมำถึง 
ใน	 พ.ศ.	 2563	 ยิ่งส่งผลให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
มคีวำมส�ำคญัในฐำนะเป็นรำกฐำนของประชำธปิไตย 
ท้องถิ่นสู่ระดับชำติ	 ขณะที่	 “ระบบคุณค่ำใน
วัฒนธรรมกำรเลือกตั้งท้องถิ่น”	ในยุคเทคโนโลยี
พลิกผัน	 ก็มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน
มำกมำยเช่นเดยีวกนั	ควำมพลกิผนัของเทคโนโลยี
จงึไม่จ�ำเป็นต้องมุง่เน้นไปทีก่ำรพฒันำเทคโนโลยี
นวตักรรม	ทีม่ลีกัษณะก้ำวล�ำ้น�ำไปไกลในอนำคต	
ดังท่ี	 George	 Tovstiga	 กล่ำวว่ำ	 Disruptive	
Technology	 เปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนให้ก้ำวข้ำม
ผ่ำนกรอบควำมคดิเดมิ	จงึไม่ใช่แค่เรือ่งเทคโนโลยี
เพียงอย่ำงเดียว	 แต่เป็นกำรผสำนเทคโนโลย ี
กับสังคมและแรงผลักดันทำงเศรษฐกิจด้วย12

	 กำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยอีย่ำงพลกิผนั	 
(Disruptive	Technology)	กับกำรเมืองท้องถิ่น	 
เป็นกำรเกิดขึ้นของกำรพัฒนำนวัตกรรมทำง 
กำรเมืองใหม่ที่มีศักยภำพดียิ่งขึ้นหรือต้นทุนทำง 
กำรเมอืงท่ีต�ำ่กว่ำรปูแบบเดมิ	เช่น	กำรไม่ใช้ระบบ
หัวคะแนน	 กำรไม่เป็นผู้อุปถัมภ์ชุมชนท้องถิ่น	
กำรปฏิเสธระบบเจ้ำพ่อ	 แต่สำมำรถตอบสนอง

>> การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค Disruptive Technology

11 (มติชนสุดสัปดำห์, 2562)
12 (Positioning, 2558)



วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  33

ควำมต้องกำรของประชำชนผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในกระแสหลัก	 (mainstream)	 ได้	 จนสำมำรถ 
เข ้ำมำทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงอุดมกำรณ์ 
และควำมคดิทำงกำรเมอืงแบบเดมิของผูค้นในพืน้ที	่ 
โดยศักยภำพที่ ถู กพัฒนำด ้ วย เทคโนโลยี	 
และนวัตกรรมใหม่จะส่งผลกระทบต่อเจ้ำของ 
ฐำนคะแนนเสยีงในพืน้ท่ีเดิม	(Incumbents)	เป็น
อย่ำงมำก	ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง 
ซึ่งเป็นผู้เล่นรำยใหม่	 (Entrants)	 ที่มีศักยภำพ 
ในกำรพัฒนำนวตักรรมทำงนโยบำยและยทุธศำสตร์ 
จึงมีควำมได้เปรียบในสถำนกำรณ์เช่นนี้	กำรวิจัย
และพัฒนำของพรรคกำรเมืองจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ	
เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันที่ท�ำให ้
ผู ้สมัครและพรรคกำรเมืองสำมำรถพัฒนำ 
และปรับตัวได้ทันต่อกำรพลิกผันของเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตำมยุคสมัย	 
กำรเกดิข้ึนของกำรเกดิกำรพลกิผนัทำงเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อเครือข่ำย 
ทำงคะแนนเสยีงทีเ่รยีกว่ำ	“ระบบหวัคะแนน”	ของ 
ตระกูลกำรเมอืงหรอืพรรคกำรเมอืงเจ้ำของพ้ืนท่ีเดิม  
หำกไม ่สำมำรถปรับตั วหรือขำดกำรวิจั ย 
และพฒันำ	จะท�ำให้ถูกแทนทีด้่วย	“ผูเ้ล่นหน้ำใหม่”	 
ที่มีศักยภำพเหนือกว่ำ13

	 Clayton	 Christensen14	 อธิบำยว่ำ	 
กำรที่คู ่แข่งที่ไม่คำดคิดสำมำรถเข้ำตลำดด้วย
กำรเจำะ	ตลำดระดับล่ำงด้วยคุณภำพที่ด้อยกว่ำ	
(inferior)	โดยทีเ่จ้ำของตลำดเดิม	(Incumbents)	
มีกำรรับรู้ถึงกำรเข้ำมำของผู ้เล่นรำยใหม่นั้น	 
(Entrants)	แต่ยงัคงสนใจแต่ตลำดหลกัของตัวเอง 
ทีม่อียู	่จนเมือ่ผูเ้ล่นรำยใหม่นัน้มกีำรพฒันำคณุภำพ 
และยกระดับตลำดของตนเองขึ้นมำและเข้ำมำ
แย่งส่วนแบ่งตลำดหลัก	 (mainstream)	 ในส่วน

ของเจ้ำของตลำดเดิมที่ส่วนมำกจะไม่สำมำรถ
ปรับตัวได้ทันต่อกำรคุกคำมของผู้เล่นรำยใหม่	
	 แนวคิดดังกล่ำวสำมำรถน�ำมำอธิบำย
กำรเมืองท ้องถิ่ น ในยุคควำมพลิกผันทำง 
เทคโนโลยีได ้ว ่ำ	 กำรท่ีผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง 
และพรรคกำรเมืองหน้ำใหม่จะสำมำรถประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในกำรเข้ำสูส่นำมเลอืกตัง้ท้องถิน่	ด้วย
กำรพัฒนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 โดย
กำรใช้ทรพัยำกรทีน้่อยกว่ำ	เพือ่ท้ำทำยกบัตระกลู 
กำรเมืองหรอืพรรคกำรเมอืงทีเ่ป็นเจ้ำของพืน้ทีเ่ดมิ	 
(Incumbents)	 โดยที่เจ้ำของพื้นที่เดิมจะสนใจ
มุ่งเน้นแต่กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงคะแนนเสียง
หรือระบบหัวคะแนน	 กำรเป็นผู้อุปถัมภ์ชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้คน
ส่วนใหญ่เพื่อให้ได้มำซึ่งคะแนนเสียง	 จึงท�ำให้
มองข้ำมประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกลุ่มอื่น	 ๆ	 
ซึง่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืงรำยใหม่	 
(Entrants)	 ที่สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถของ 
ตวัเองได้ท�ำกำรมุง่เน้นไปยงัเป้ำหมำยในประชำชน 
ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนที่ถูกมองข้ำม	 และได้มำ 
ซึ่งฐำนคะแนนเสียง	 (foothold)	 ใหม่	 ด้วยกำร 
น�ำเสนอนโยบำยและยุทธศำสตร์ท่ีเหมำะสม
กับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถ่ินด้วยต้นทุน
ทำงกำรเมืองที่ต�่ำกว่ำ	 โดยที่เจ้ำของพื้นที่เดิม	
(Incumbents)	 ยังคงสนใจแต่ประชำชนผู้มีสิทธิ 
เลอืกตัง้กระแสหลกั	(mainstream)	ท�ำให้ผูส้มัคร 
รบัเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืงรำยใหม่สำมำรถขยบั 
ฐำนคะแนนของตนเองได้	 ขณะเดียวกันยังคง
รกัษำนวตักรรมใหม่ทำงนโยบำยและยทุธศำสตร์ 
ท่ีตนเองน�ำเสนอแต่แรกได้เป็นอย่ำงดี	 ท้ำยท่ีสุด	 
ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกระแสหลักก็จะเริ่ม 
ปรบัตัวรบัส่ิงท่ีผู้สมัครรบัเลือกต้ังและพรรคกำรเมือง 

>> รศ. ยุทธพร อิสรชัย

13 (ปรับปรุงจำก ศรีบวร เอี่ยมวัฒน์, 2561: 14)
14 (1997 อ้ำงใน ศรีบวร เอี่ยมวัฒน์, อ้ำงแล้ว: 14)
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รำยใหม่น�ำเสนอเป็นจ�ำนวนทีม่ำกขึน้	จนเกดิเป็น 
กำรพลิกผันในกำรเมืองท้องถิ่น15

	 จำกแนวคิดของ	Michael	E.	Raynor16  
อำจใช้อธิบำยกำรเลือกต้ังท้องถ่ินได้ว่ำ	 กำรใช ้
กลยุทธ์พลิกผันในกำรเข้ำสู่กำรเลือกต้ังท้องถิ่น 
ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และพรรคกำรเมอืงรำยใหม่	 
ด้วยกำรปรับใช้วิธีท�ำงำนกำรเมืองของเจ้ำของ 
พ้ืน ท่ี เดิมอำจท�ำให ้ ไม ่ประสบควำมส�ำเร็จ 
ในกำรเลือกตั้ ง 	 ดั ง น้ันผู ้สมัครรับ เลือก ต้ัง 
และพรรคกำรเมืองรำยใหม่	 ต้องมุ่งเน้นในกลุ่ม 
ประชำชนผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ งที่มีควำมเฉพำะ 
เพื่อสร้ำงเป็นฐำนคะแนนเสียง	(foothold)	ของ
ตนเองก่อน	และพัฒนำควำมสำมำรถของตนเอง
จนสำมำรถพัฒนำสร้ำงสิ่งที่มีศักยภำพเหนือกว่ำ
และขยับระดับของฐำนคะแนนเสียงขึ้นมำ	โดยที่
เจ้ำของพื้นที่เดิมยำกที่จะเลียนแบบ
	 ค�ำอธิบำยดังกล่ำวมีควำมสอดคล้อง
กับแนวคิดของ	Charles	Keyes17	ที่ตั้งข้อสังเกต
เก่ียวกบัพลวัตในช่วงสองถงึสำมทศวรรษทีผ่่ำนมำ
ของชนบทไทยเอำไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำ	 “โลกของ
คนชนบทจึงไม่ได้ประกอบจำกวัฒนธรรมชุมชน
อย่ำงเดียวอีกต่อไป	 แต่ประกอบด้วยวัฒนธรรม
ที่พวกเขำได้เคล่ือนย้ำยพำตัวเองไปสู่วิถีใหม่	 ๆ	 
หลำยคนเดินทำงไปท� ำ งำนต ่ ำ งประ เทศ	 
โดยส่วนใหญ่จะท�ำงำนอยู่ในภำคอุตสำหกรรม 
และภำคอุตสำหกรรมบริกำร…เด็กในหมู่บ้ำน 
จึงรู ้จักท้ังกำรใช้	 e-mail	 และกำรใช้เว็บไซต	์
Facebook	 จะเห็นว่ำกำรเปลีย่นแปลงของหมู่บ้ำน
ได้ไปไกลแล้ว	 กำรรับรู้อยู่ในโลกกว้ำง	 ชำวบ้ำน
จึงอยู่ในระดับของ	 cosmopolitan	 villagers	 
หรือคนงำนโลก”	ผลผลิตของ	“ควำมเป็นชนบท 

ที่หำยไป”	 เช่นนี้ผลิดอกออกผลให้โลกทัศน์
และค่ำนิยมต่อกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
นับตั้งแต่กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 
พ.ศ.	 2554	 และกำรเลือกตั้งท้องถ่ินที่ก�ำลัง 
จะเกิดข้ึนใน	 พ.ศ.	 2563	 นี้ก็จะแปรเปลีย่นไปสู	่ 
“กำรลงคะแนนเสยีงในเชิงอดุมกำรณ์และนโยบำย”	
ของคนในชุมชนท้องถิ่นมำกขึ้น
	 กระบวนทัศน์ของสังคมกำรเมืองไทย
ในหลำยประกำรยังคงมีควำมสืบเน่ืองจำกอดีต 
มำจนกระท่ังในปัจจุบัน	 และในหลำยประกำร 
ได้ถกูปรบัเปลีย่นรปู	หรอืแปรรปูจำกแบบเดมิในอดีต 
มำสู ่แบบใหม่ในยุคปัจจุบัน	 หำกแต่ป ัญหำ 
ทีย่งัคงตกค้ำงอยูใ่นแนวคิดทำงสงัคมและกำรเมอืง 
ของไทยก็เป็นสิ่งที่นับวันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ทีม่ผีลกระทบต่อควำมเป็นรฐัไทย	ผนวกกับกระแส
ควำมท้ำทำยจำกภำยนอกไม่ว่ำจะเป็นกระแส 
โลกำภิวัตน์	 กระแสควำมเป็นประชำธิปไตย	 
และกระแสหลังสมัยใหม่ที่นับวันจะเพิ่มมำกขึ้น
ตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกำรส่งผ่ำน
แนวควำมคิดทำงสังคมและกำรเมืองในยุคควำม
พลิกผันของเทคโนโลยี
	 อย่ำงไรก็ตำม	Clark	Gilbert18	อธิบำย
ว ่ำกำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย ่ำงพลิกผัน 
จะไม่เป็นปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็ว	 
จะมีกำรใช้เวลำหลำยปีในกำรบุกเข้ำสู ่พื้นท่ี
ทำงกำรเมืองท้องถิ่นเดิมที่มีอยู่	และยังต้องมีกำร
ค้นพบกลุ่มประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป้ำหมำย
ใหม่ที่มีควำมต้องกำรในสิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนจำกกำร
เกดิกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงพลิกผนันัน้	ๆ 	นอกจำกนี ้
ยังต้องมีกำรสร้ำงกำรจัดกำรในพรรคกำรเมือง 
ให้มีควำมสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร

>> การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค Disruptive Technology

15 (ปรับปรุงจำก Christensen, 1997; Harvard Business Review, 2015 อ้ำงใน เรื่องเดียวกัน: 15)
16 (2011 อ้ำงใน เรื่องเดียวกัน: 16)
17 (2553 อ้ำงใน พิศำล มุกดำรัศมี, 2554: 4-41)
18 (2003 อ้ำงใน ศรีบวร เอี่ยมวัฒน์, อ้ำงแล้ว: 16)
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ของกลุ่มประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่ให้ได้
	 กำรเปลีย่นแปลงนวตักรรมทำงกำรเมอืง
ที่เกิดจำกกำรวิจัยและพัฒนำของพรรคกำรเมือง	 
รวมไปถงึพฤตกิรรมของประชำชนผูมี้สทิธเิลอืกต้ัง	 
จะท�ำให้เส้นทำงเดินของเทคโนโลย	ี(Technology	 
Trajectory)	 มีกำรเคลื่อนที่ขึ้นไป	 โดยอำจต้อง
มีกำรใช้เวลำระยะหนึ่งในกำรพัฒนำเพ่ือให้
เกิดควำมเปลี่ยนแปลง	 และเมื่อกำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำมำรถเข้ำถึงและเกิด
กำรยอมรับจำกประชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้กระแส
หลักส่วนใหญ่	จนเกิดกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงพลกิ
ผันที่สำมำรถทดแทนมำตรฐำนทำงกำรเมือง	 
(political	 standardization)	 เช่น	 ทัศนคติ	 
ควำมเช่ือ	 ค่ำนิยมที่ว่ำนักกำรเมืองท้องถิ่นต้อง
เป็นผู้อปุถมัภ์ชมุชนท้องถิน่	หรือแพลทฟอร์มทำง 
กำรเมอืง	(political	platform)	เช่น	นกักำรเมือง 
ท้องถิ่นจะประสบควำมส�ำเร็จได้ต้องมำจำก 
ตระกลูกำรเมืองท้องถ่ินหรือเป็นเจ้ำพ่อผู้มอีทิธพิล	 
ซึ่งเป็นฐำนคติเดิมในกำรเมืองท้องถิ่นลงไปได้	 
ควำมเปลีย่นแปลงเหล่ำน้ี	จะน�ำไปสูก่ำรเสริมสร้ำง 
คุณค่ำประชำธิปไตยและเป็นรำกฐำนของกำร
พัฒนำประชำธิปไตยของไทยต่อไป

>>	เลือกตั้งท้องถิ่น:	Disruptive	
	 Technology	กับกำรลงคะแนน
	 ในชุมชนท้องถิ่นไทย

	 นับตั้งแต่ทศวรรษ	 2500	 ควำมเจริญ
เตบิโตของเมอืงและผลกระทบจำกกำรขบัเคลือ่น
อุตสำหกรรมได้สร้ำงภำวะกำรพัฒนำที่ขำด
ควำมสมดุล	 ระบอบกำรเมืองที่กำรแบ่งสรรผล
ประโยชน์ยังคงกระจุกตัวอยู่ในมือชนชั้นน�ำเพียง
ไม่กี่กลุ่ม	ระหว่ำงนั้นเองชำวบ้ำนค่อย	ๆ 	แสวงหำ
ช่องทำงเพ่ือขยับเข้ำใกล้พื้นที่ซึ่งเปิดโอกำสให้ม ี

กำรต่อรองทำงอ�ำนำจที่มำกขึ้นในทุกขณะ	 
จนกระทัง่หลงัจำกนโยบำยประชำนยิมในทศวรรษ	 
2540	 ควำมเป็นชนบทที่หำยไปอันเนื่องมำจำก 
ควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 ได ้ท�ำให  ้
ควำมสมัพนัธ์ภำยใต้ระบบอปุถัมภ์แบบเดิมเปลีย่นไป	 
ชำวบ้ำนตระหนกัถงึศกัยภำพของตนเองซึง่อยูบ่น
พื้นฐำนของกำรยอมรับทำงกำรเมืองผ่ำนกลไก
กำรเลอืกตัง้	ระบบคณุค่ำในชุมชนท้องถ่ินจงึกลำย 
เป็นสิง่ทีม่คีวำมหมำยมำกยิง่ขึน้ส�ำหรบันกักำรเมอืง 
ในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมทำงอ�ำนำจให้แก ่
พวกเขำ	และยงัเป็นแหล่งก�ำเนดิขบวนกำรเคลือ่นไหว 
ทำงสังคมที่ส�ำคัญ	 เช่น	 สมัชชำคนจน	 สหพันธ์
เกษตรกรรำยย่อยภำคอีสำน	 เป็นต้น	 ท�ำให้กำร
ครอบง�ำด้วยภำพของวัฒนธรรมกำรเมืองแบบ 
ไพร่ฟ้ำและคบัแคบ19	ทีเ่หมำรวมคนไทยส่วนใหญ่ 
ไว้ได้พังทลำยลงไปด้วย	 กำรท�ำควำมเข้ำใจ
กำรเมืองท้องถิ่นของไทยในยุคแห่งควำมพลิกผัน 
ทำงเทคโนโลยี	จึงอำจพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้	
	 ประกำรแรก	ระบบคุณค่ำในวัฒนธรรม
กำรเลอืกตัง้ของชำวบ้ำน	มฐีำนะเป็นบรรทดัฐำน
แห่งท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง	 ซึ่งเกิดจำกข้อตกลง
อย่ำงไม่เป็นทำงกำรร่วมกนัของชำวบ้ำนในชมุชน	 
มีหน้ำท่ีในกำรควบคมุและกำรสร้ำงควำมชอบธรรม 
ให ้กับกำรใช ้อ�ำนำจของนักกำรเมือง	 ด ้วย 
กำรก�ำหนดคณุลกัษณะทีพึ่งประสงค์ของพวกเขำ	 
และน�ำเสนอบทบำททำงกำรเมืองในอุดมคติ 
ของชำวบ้ำน	ดังนั้นในอีกแง่หนึ่ง	มันจึงถูกใช้เป็น 
กรอบที่ไม ่เป ็นทำงกำรส�ำหรับกำรตัดสินใจ 
ของชำวบ้ำนในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ท้องถิน่	 
อ�ำนำจรฐัถกูดงึให้เข้ำมำเป็นส่วนหนึง่ของเครอืข่ำย 
ควำมสัมพันธ์ในชุมชนท่ีเต็มไปด้วยควำมขัดแย้ง
และกำรไม่สยบยอมต่อกำรครอบง�ำอย่ำงผูกขำด
อยู่ฝ่ำยเดียวของตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่ง	 โดยท่ี

>> รศ. ยุทธพร อิสรชัย

19 (พฤทธิสำณ ชุมพล, 2546: 102 – 103 อ้ำงใน หัชชำกร วงศ์สำยัณห์, 2560: 206)
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ชำวบ้ำนจะถกเถยีง	ด่ำทอ	โต้แย้ง	นินทำ	รวมไปถงึ 
สรรเสริญและชื่นชม	 ต่อบทบำทของผู้สมัครฯ	 
ที่ เกี่ยวพันกับควำมคำดหวังในด ้ำนต ่ำง	 ๆ	 
ของพวกเขำไม่ว่ำจะเป็นควำมใกล้ชดิเข้ำถงึได้ง่ำย	
ควำมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำร	 สิ่งเหล่ำนี้ได้กลำยเป็น 
องค์ประกอบของบรรทัดฐำนแห่งท้องถิ่นส�ำหรับ
ทุกแง่มุมอันเกิดจำกกำรตีควำมอันหลำกหลำย
ของชำวบ้ำนเอง	
	 ประกำรที่ สอง 	 ข ้ อ เท็ จจริ ง เรื่ อ ง 
กำรซื้อเสียงในสังคมกำรเมืองท้องถิ่น	 มีลักษณะ
ที่แตกต ่ำงไปจำก	 “มำยำคติกำรซื้อเสียง”	 
ในกำรเมืองไทย	 และแตกต่ำงจำกวำทกรรม 
ทีมุ่ง่ประณำมคนชนบทและคนยำกจนว่ำค�ำนงึถงึ
แต่เพียงผลประโยชนส์ว่นตนเฉพำะหน้ำมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ส่วนรวม	 จมปลักอยู่ในเครือข่ำย
ของระบบอุปถัมภ์	 พึ่งพำตนเองไม่ได้	 ต้องยอม
แลกคะแนนเสียงกับกำรพ่ึงพิงทำงเศรษฐกิจ
และกำรเมืองจำกผู้มีอิทธิพลเท่ำน้ัน	 หัชชำกร	 
วงศ์สำยณัห์	พบว่ำ	1)	กำรซือ้เสยีงไม่ใช่ปัจจยัชีข้ำด 
ส�ำหรับชัยชนะในกำรเลือกตั้ง	 เมื่อมโนส�ำนึก
ทำงกำรเมอืงของชำวบ้ำนมลีกัษณะทีไ่ม่ยดึติดกบั 
ตัวผูน้�ำในระบบอปุถมัภ์	ในทำงตรงกนัข้ำมพวกเขำ 
รู ้ทันและฉวยใช้ประโยชน์จำกช่องทำงเหล่ำนี	้ 
หำกพิจำรณำจำกควำมหมำยเชิงวัฒนธรรมของ
เงนิและควำมช่วยเหลอืท่ีได้รบั	จะพบว่ำชำวบ้ำน
ไม่ได้ประเมินคุณค่ำต่อสิ่งที่หัวคะแนนมอบให้	 
ว่ำเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญคุณที่ต ้องตอบแทน	 
หำกแต่เป็นเพียงกำรแสดงออกถึงกำรให้กำร
ยอมรับในตัวตนและอ�ำนำจของชำวบ้ำนเท่ำนั้น	
ดังนั้น	 ในแง่น้ีระบบหัวคะแนนจึงเป็นเสมือน 
สิ่งตอบสนองควำมต้องกำรในกำรแสดงออก 
ทำงอ�ำนำจของชำวบ้ำนมำกพอ	 ๆ	 กับกำรเป็น
ผลประโยชน์ของนักกำรเมือง	 2)	 ในปัจจุบัน 
กำรจ่ำยเงินเพื่อซื้อเสียงโดยตรงกับชำวบ้ำนนั้น	

ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีควำมยำกจนเสมอไป	
	 มำยำคติหนึ่งที่ เป ็นอุปสรรคส�ำคัญ 
ในกำรท�ำควำมเข้ำใจภำวะเปลีย่นผ่ำนกำรเมืองไทย 
ในช่วงหลำยปีที่ผ ่ำนมำก็คือมำยำคติว่ำด้วย 
กำรซื้อสิทธิขำยเสียงของคนชนบทในฐำนะที่
เป็นโรคร้ำยท�ำลำยกำรพัฒนำประชำธิปไตยของ
ประเทศไทย	 บ่อยครั้งเรำจะเห็นวำทกรรมที่มัก
จะให้ภำพกำรซ้ือขำยเสียงในลักษณะที่ตื้นเขิน	 
และอ้ำงเอำควำมยำกจนข้นแค้น	กำรงอมอืงอเท้ำ	 
กำรไม่รู ้เท่ำทันนักกำรเมืองและระบบอ�ำนำจ	 
และกำรรอรบักำรอปุถัมภ์ช่วยเหลอืจำกภำยนอก
ของผู้คนในชนบทเป็นพื้นฐำนในกำรอธิบำยว่ำ 
ท�ำไมกำรซ้ือขำยเสียงจึงเป็นไปอย่ำงง่ำยดำย 
และกว้ำงขวำง	 วำทกรรมดังกล่ำวนี้ได้แทรกซึม 
อยูใ่นสือ่และควำมเข้ำใจสำธำรณะต่อปรำกฏกำรณ์ 
ทำงกำรเมือง	 โดยเฉพำะกำรอธิบำยกำรเข้ำมำ 
มีส ่วนทำงกำรเมืองของชำวบ้ำนชนบทไทย 
ในช่วงหลำยปีท่ีผ่ำนมำนี	้ด้วยวำทกรรม	“ควำมโง่	 
จน	เจ็บ”	ของผู้เลือกตั้งชนบท	
	 มำยำคตท่ีิเกิดจำกวำทกรรมกำรซ้ือเสยีง
ในชนบทนีเ้องยงัได้น�ำไปสูก่ำรลดทอนคณุค่ำของ
คะแนนเสยีงเลอืกตัง้จำกชนบท	ตลอดจนกำรมอง
ว่ำคนชนบทนั้นนอกจำกว่ำจะไร้ศีลธรรมจรรยำ
ในทำงประชำธิปไตยแล้ว	 ก็ยังสำมำรถถูกชักจูง
ให้เป็นฐำนเสียงทำงกำรเมืองและให้เข้ำร่วม
ขบวนกำรทำงกำรเมืองต่ำง	 ๆ	 อย่ำงง่ำยดำย	
กำรยึดเอำแต่เพียงวำทกรรมดังกล่ำวมำอธิบำย 
ชวิีตทำงกำรเมอืงของชำวบ้ำนนัน้	เป็นกำรลดทอน 
ควำมเข้ำใจในกำรศกึษำกำรเมอืงทีอ่งิอยูก่บัชมุชน 
ท้องถ่ินและเป็นอุปสรรคต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจ
สังคมกำรเมืองเชิงวัฒนธรรมอย่ำงรอบด้ำน	 
ยิง่ไปกว่ำนัน้	มำยำคตเิหล่ำนีเ้ป็นเสมอืนม่ำนบังตำ 
ที่ท�ำให้เรำมองไม่เห็นว่ำ	 แท้จริงแล้วอะไรคือ 
เจตจ�ำนงและควำมมุง่มำดปรำรถนำของประชำชน 
จำกชนบท	 และเจตจ�ำนงเหล่ำนั้นถูกแสดงออก

>> การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค Disruptive Technology
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ผ่ำนทำงกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงทีเ่ขำต้องกำร
ได้อย่ำงไร20

	 ทัศนะแบบ	 “โง่-จน-เจ็บ”	 กลำยเป็น
สมมตุฐิำนส�ำคญัในกำรสร้ำง	“ทฤษฎ”ี	สองนคัรำ 
ประชำธิปไตย	 ซึ่งมีข้อสรุปว่ำ	 คนชนบทเป็นแค่
ฐำนเสยีง	แต่ไม่ใช่ฐำนนโยบำย	ในขณะทีค่นเมอืง
เป็นฐำนนโยบำยของนักกำรเมอืง	และจำกจ�ำนวน
ที่มำกกว่ำมำกของคนชนบท	 เขำจึงเป็นผู้จัดต้ัง
รัฐบำล	 (ฐำนเสียง)	 ส่วนคนเมือง	 (ฐำนนโยบำย)	
เป็นผูล้้มรฐับำลผ่ำนสือ่	หรือกำรประท้วง	ข้อสรุปนี้ 
สร้ำงจำกข้อสมมุติว่ำ	เนื่องจำกคนชนบทเป็นคน	
“โง่-จน-เจ็บ”	 กำรออกเสียงเลือกตั้งจึงไม่ได้คิด 
แบบ	 “เสรีชน”	 เช่นคนเมือง	 แต่เป็นเร่ืองของ 
ผูน้้อย	“ทีใ่ช้กำรลงคะแนนเสยีงเป็นกำรเลอืกว่ำจะ 
เชื่อมโยงตนเองและชุมชนเข้ำกับเจ้ำนำยหรือ 
สำยอุปถัมภ์สำยใด”21	 ดังนั้นชนบทจึงเป็นแค ่
ฐำนเสยีงไม่ใช่ฐำนนโยบำย	มมุมองข้ำงต้นสร้ำงขึน้ 
จำกภำพชนบทในทศวรรษ	 2523	 เร่ืองเจ้ำพ่อ
และกำรซื้อเสียงในชนบท	 เรำอำจยอมรับได้ว่ำ	 
ทัศนะข้ำงต้นสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของชนบท 
ในทศวรรษน้ัน	 แต่ใน	 พ.ศ.2537	 นั้น	 ชนบท
กลับก�ำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่ำงรวดเร็ว	 
ซึ่งนักวิชำกำรท้ังหมดมองไม่เห็นในช่วงนั้น	 
แรงเหวี่ยงของเหตุกำรณ์พฤษภำคม	 พ.ศ.2535	 
ท�ำให้นักวิชำกำรพุ่งควำมสนใจไปสู่กำรศึกษำ 
บทบำททำงกำรเมืองของชนชั้นกลำง	 กำรศึกษำ
ชนบทเองกลับถกูละเลยจำกนกัวชิำกำรทัง้หลำย
	 Charles	Keyes	พบว่ำ	ช่วง	พ.ศ.	2548	 
กำรอพยพของผู ้คนในชุมชนท้องถิ่นออกจำก
ภำคกำรเกษตรมำสู่เมืองในช่วงแรก	 ตำมด้วย
กำรไปท�ำงำนต่ำงประเทศในช่วงหลัง	 โดยเริ่ม
จำกแรงงำนชำย	 ตำมด้วยผู ้หญิงในยุคต่อมำ	

สร้ำงประสบกำรณ์ท�ำงำนต่ำงถิ่นให้แก่ชำวบ้ำน	 
ประกอบกับกำรขยำยตั วด ้ ำนกำรศึ กษำ 
และควำมแพร่หลำยของสือ่สำรมวลชน	ทัง้หมดนี้
ได้ท�ำให้โลกทัศน์ของ	“ชำวบ้ำน”	เปลี่ยนไปมำก	
คนชนบททุกวันนี้จึงเป็น	“ชำวบ้ำนผู้รู้โลกกว้ำง”	
(cosmopolitan	 villagers)	 ซ่ึงห่ำงไกลยิ่งนัก
จำกภำพชำวบ้ำนชำวนำแบบเศรษฐกิจพอยังชีพ	
ซึ่งมีลักษณะ	โง่	จน	เจ็บ	อย่ำงที่เป็นในทศวรรษ	
2493	 อำจสรุปได้ว่ำ	 สังคมชนบทไทยมิได้เป็น
สังคมชำวนำอีกต่อไป	 แม้ว่ำเขำยังคงเรียกตัวเอง
ว่ำ	ชำวบ้ำนหรือชำวไร่ชำวนำเช่นเดิม	แต่เรำอำจ
จะสรปุภำพสงัคม	“หลังชำวนำ”	ในปัจจบัุนได้ว่ำ	
เป็นสงัคมท่ีผูค้นมีวถีิชีวติทำงเศรษฐกิจแบบตลำด
อย่ำงเต็มตัว	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิตในภำคเกษตร 
หรือนอกภำคเกษตร	 คนเหล่ำนี้มีรำยได้สูงข้ึน	 
และมแีหล่งรำยได้หลกัจำกงำนนอกภำคเกษตรกรรม	 
เข ้ำถึงสื่อ	 เช ่นโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ
อย่ำงทั่วถึง	 ลูกหลำนมีกำรศึกษำสูงขึ้น	 รวมทั้ง 
มีแบบแผนกำรบริโภคไม่แตกต่ำงจำกคนเมือง	 
คนกลุม่นีค้อืสิง่ทีน่ธิเิรยีกว่ำ	“ชนชัน้กลำงระดบัล่ำง”	 
หรอื	“ชนชัน้กลางรุน่ใหม่”	แต่คนเหล่ำนี	้ล้วนขำด 
หลักประกันควำมมั่นคงในชีวิต	 เช่น	 ไม่ได้อยู่ใน
อำชีพที่ได้รับควำมคุ้มครองจำกกฎหมำยประกัน 
สงัคม	ดงันัน้	“คนเหล่ำนีต้้องกำรพืน้ท่ีทำงกำรเมอืง	 
เพื่อผลักดันผลประโยชน์ของตนเอง	ปัญหำที่เขำ 
เผชญิอยูเ่ป็นปัญหำทำงกำรเมอืง	ไม่ใช่กำรร้องทกุข์ 
ทำงเศรษฐกิจ	 หรือร้องขอกำรอุปถัมภ์จำกรัฐ”22 
กำรกระจำยอ�ำนำจสู่ท้องถิ่นหลัง	 พ.ศ.	 2540	
ท�ำให้โดยปกติแล้วท้องที่หนึ่งๆ	 จะมีกำรเลือกตั้ง 
ในทุกระดับประมำณ	 5-6	 ครั้งต่อ	 4	 ปี	 ไม่ว่ำ 
กระบวนกำรเลือกตั้งจะ	 “บริสุทธิ์ยุติธรรม”	 
มำกน้อยเพียงใดก็ตำม	คงกล่ำวได้ว่ำ	อุดมกำรณ์

>> รศ. ยุทธพร อิสรชัย

20 (จักรกริช สังขมณี, 2554: 7)
21 (เอนก เหล่ำธรรมทัศน์, 2538: 8 อ้ำงใน อภิชำต สถิตนิรำมัย (ก), 2011)
22 (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2010)
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ประชำธิปไตยในแง่มุมที่ว่ำ	 ทุกคนมีหนึ่งเสียง 
เท่ำเทียมกันในกำรแต่งตั้งและถอดถอนสมำชิก
สภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น	 ได้กลำยเป็น
ส�ำนึกของชำวบ้ำนแล้ว	
	 อย่ำงไรก็ตำม	 แม้ควำมเป็นชนบทไทย
จะเหลืออยู่น้อยมำก	 ชนบทไทยเหลือเพียงชื่อ	
มีวิถีกำรผลิตและควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ
แบบตลำด	 คนส่วนข้ำงมำกของสังคมซึ่งเป็นคน
ช้ันกลำงระดับล่ำงขึ้นไป	 มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ 
มั่นคงขึ้น	 สำมำรถรองรับควำมไม ่แน ่นอน	 
(uncertainty)	 ทำงเศรษฐกิจได้ดีขึ้น	 แต่ภำค
ครัวเรือน	 เกษตรกร	 แรงงำนไร้ฝีมือ	 และคนจน
บำงส่วนยังคงชนข้ำงน้อย	 ท�ำให้กำรซื้อสิทธ ิ
ขำยเสียงและกำรต่ำงตอบแทนทำงกำรเมอืงยงัคง
ไม่ได้หำยไปจำกสังคมชนบทอย่ำงสิน้เชิง	กระนัน้
ก็ตำม	มุมมองต่อกำรขำยเสียงและต่ำงตอบแทน 
ก็ถูกปรับ เปลี่ ยนตำมไปด ้วยเช ่น เดียวกัน	 
หำกควำมหมำยของระบบอุปถัมภ์ทำงเศรษฐกิจ	
คือ	 กำรที่ผู ้ยำกจนต้องพึ่งพำผู ้มีฐำนะทำง
เศรษฐกิจสูงกว่ำ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยำมที่ต้อง 
เผชิญกับเหตุกำรณ์ด้ำนลบ	 (adverse	 shock)	
ซ่ึงเขำต้องตอบแทนกลับในหลำยรปูแบบ	รวมทัง้ 
กำรลงคะแนนเสียงทำงกำรเมืองแล้ว	 กำรที่ 
ชนส่วนใหญ่ของสังคมกลำยเป็นชนชั้นกลำง	 
หรือแม้แต่ชำวนำ	 ซึ่งฐำนะต�่ำกว่ำก็มีเคร่ืองมือ 
ในกำรจัดกำรกับควำมไม ่แน ่นอนได ้ ดีขึ้น	 
สิง่นีม้นียัว่ำกำรพ่ึงพงิเครอืข่ำยอปุถมัภ์อำจลดลง
	 กำรผลติและควำมสมัพนัธ์ทำงกำรผลติ
ภำยใต้กลไกตลำด	ย่อมกล่อมเกลำให้ผูค้นมวีธิคีดิ
แบบค�ำนวณผลได้เสียในทำงเศรษฐกิจ	 ชำวบ้ำน 
ใช้วิธีคิดเช่นน้ีกับปริมณฑลทำงกำรเมืองเช่นกัน	 
กำรเมืองท้องถิ่นระดับ	 ตั้งแต่ระดับองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล	 เทศบำล	 องค์กำรบริหำร 

ส่วนจงัหวดั	มกีำรแข่งขนัเข้มข้นขึน้มำก	โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ตัง้แต่	พ.ศ.	2546	และกำรพึง่พงิเครอืข่ำย
อุปถัมภ์ทำงเศรษฐกิจที่น้อยลง	 ท�ำให้ชำวบ้ำน 
มอี�ำนำจต่อรองสงูข้ึน	ท้ังหมดนีอ้ำจหมำยควำมว่ำ	 
อตัรำแลกเปลีย่นระหว่ำงชำวบ้ำนกบันกักำรเมือง	 
(เงินซื้อเสียง	 ผลงำนของนักกำรเมือง	 ฯลฯ	 
กับเสียงสนับสนุน)	 มีทิศทำงที่เป็นประโยชน์ 
กับชำวบ้ำนมำกขึ้น		
	 กำรกระจำยอ�ำนำจในรอบ	20	ปีท่ีผ่ำนมำ 
ให้ประโยชน์อย่ำงเป็นรปูธรรมในสำยตำชำวบ้ำน	 
รวมท้ังกำรเลือกตั้งท่ีเกิดข้ึนในระดับท้องถ่ิน	 
อำจกล่ำวได้ว่ำ	ประชำธปิไตยในสำยตำชำวบ้ำนนัน้ 
อย่ำงน้อยต้องมีควำมหมำยว่ำ	 เขำคือผู้มีสิทธิ
ในกำรก�ำหนดตัวผู้บริหำรของเขำ	 กำรซ้ือเสียง
ซึ่งขำดไม่ได้ในทุกระดับกำรเลือกตั้ง	 คงไม่ได้
หมำยควำมว่ำเป็นเพรำะชำวบ้ำนเป็นคนยำกจน	
อยู ่ภำยใต้เครือข่ำยอุปถัมภ์	 และขำดวิธีคิด 
ที่ซับซ้อน	 แต่อำจหมำยถึงเพรำะกำรที่ชำวบ้ำน
พึง่ตวัเองได้และคดิแบบค�ำนวณผลได้เสยีต่ำงหำก	
ในขณะที่เขำก็ตระหนักดีด้วยว่ำ	ควำมเหลื่อมล�้ำ 
ทำงรำยได้และทรัพย์สินยังคงสูงมำก	 เขำจึง 
ต่อรองในทกุระดบัและทกุรปูแบบกบันกัเลอืกตัง้ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งเงินสดในระหว่ำงกำรเลือกตั้ง	 
และโครงกำรท่ี	“กินได้”	ท้ังในระดบัท้องถ่ิน	และเขำ 
รูด้ว่ีำเครือ่งมือท่ีมปีระสทิธผิลท่ีสดุในกำรกระจำย
รำยได้และทรัพย์สินก็คือ	 กำรเลือกตั้งท่ีทุกคน 
ม	ี1	เสยีงเสมอหน้ำกนั	เพรำะเขำคอืผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ที่มีจ�ำนวนมำกที่สุดในชุมชนท้องถิ่น23

>>	เลอืกตัง้ท้องถิน่:	รำกฐำนสูก่ำรพฒันำ 
	 ประชำธิปไตยของไทย

	 หำกเชื่อมโยงกำรเลือกตั้งท้องถิ่นไปสู ่
ภำพรวมของกำรพฒันำประชำธปิไตยไทยจะเหน็ว่ำ	 

>> การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค Disruptive Technology

23 (อภิชำต สถิตนิรำมัย (ข), 2011)
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ในกำรแก้ไขปัญหำกระบวนกำรประชำธิปไตย 
ที่ผ่ำนมำยังประสบปัญหำกำรสร้ำงเสริมคุณค่ำ 
แก ่กระบวนกำรประชำธิปไตยในทุกระดับ	 
ตั้งแต่เร่ืองกำรปลูกฝังคุณค่ำประชำธิปไตย 
เป็นกำรแก้ไขปัญหำทีต่รงจดุทีย่ำกทีส่ดุเพรำะว่ำ 
กำรปลกูฝังดงักล่ำวไม่ใช่เพยีงแค่กำรให้กำรศึกษำ
ผ่ำนระบบกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมเท่ำนั้น	 
หำกแต่ต้องสร้ำงวิธีปฏิบัติที่เอื้อและส่งเสริม 
ให้คุณค่ำประชำธิปไตยมีแนวโน้มในกำรพัฒนำ
ที่ดีขึ้น	 ในขณะเดียวกันกำรธ�ำรงรักษำคุณค่ำ
ควำมเป็นประชำธิปไตยต้องอำศัยกำรแก้ปัญหำ
เชิงโครงสร้ำงเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมและลด 
ควำมเหลือ่มล�ำ้ในสงัคมด้วย	ควำมเท่ำเทยีมในทีน่ี ้
หมำยถึงกำรเคำรพสิทธิเสรีภำพของประชำชน	
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและได้ประโยชน์
จำกกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ผ ่ำนกำรเลือกต้ังท ้องถิ่นซึ่ ง เปรียบเสมือน 
จุดเริ่มต้นของประชำธิปไตยในระดับท้องถ่ิน 
สู ่ประชำธิปไตยระดับชำติโดยเป ิดโอกำส 
ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในทำงกำรเมอืงและ
กำรบริหำรงำนขององค์ก	 รปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อขยำยช่องทำงกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนใน
ท้องถิน่ตำมรัฐธรรมนูญและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
หลำยด้ำน	เช่น	กำรถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่น 
และผูบ้ริหำรท้องถิน่	กำรเสนอข้อบญัญัตท้ิองถิน่	 
กำรจัดท�ำประชำมติ	 (Referendum)	 และ 
ประชำพิจำรณ์ในท้องถิ่น	 กำรจัดให้มีกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
กำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่น	 เป็นต้น	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละแห่งสำมำรถ
ออกแบบกลไกเพื่อเพิ่มกำรมีส่วนร่วมนอกเหนือ
ไปจำกที่กฎหมำยบัญญัติได้อีกด้วย24

	 กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำประชำธิปไตยจึง
เป็นข้อเสนอที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำระบอบ
ประชำธิปไตย	 แต่กลับกลำยเป็นประเด็นท่ีถูก
ละเลยหรือถูกเพิกเฉยและท�ำได้ยำก	 เนื่องจำก
กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำประชำธิปไตยต้องท�ำผ่ำน
กระบวนกำรขัดเกลำทำงสังคม	 (socialization	
process)	 ภำยใต้สภำพแวดล้อมและบริบท 
ทำงสังคมวัฒนธรรมที่ท�ำให้ประชำชนตระหนัก 
และด� ำ เ นิ น ก ำ ร ใช ้ ชี วิ ต ที่ ส อ ดคล ้ อ ง กั บ
กระบวนกำรประชำธิปไตย	 กำรสร้ำงคุณค่ำ
ประชำธิปไตยจึงต้องสร้ำงวัฒนธรรมที่ตระหนัก
ถงึ	“คณุค่ำประชำธปิไตยทีป่ระชำชนทกุคนมส่ีวน
ร่วมและท�ำเพื่อส่วนรวม”	 ในกำรมี	 “ส่วนร่วม”	
ประชำชนทุกคนต้องตระหนักถึงสิทธิและหน้ำท่ี
ของตนเองไปพร้อมกันในกำรเข้ำไปมีส่วนร่วม
เพื่อท�ำกิจกรรมให้ส่วนรวมในฐำนะพลเมือง	โดย 
สิทธิที่ประชำชนควรตระหนักอยู ่เสมอว่ำเรำ 
ทกุคน	มสีทิธท่ีิจะได้รบัควำมคุม้ครองจำกกฎหมำย 
และกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 
สทิธทิีจ่ะมส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรใช้ 
ทรัพยำกรและสิทธิท่ีจะควบคุมตรวจสอบกำรใช้ 
อ�ำนำจรฐัและสทิธใินกำรเลอืกต้ังผู้ปกครองท่ีเป็น
ผู้แทนของตนอย่ำงแท้จริง25	 ดังนั้น	 “กำรเลือก
ตั้งท้องถ่ิน”	 จึงเป็นกลไกหนึ่งเพื่อหำทำงออกใน
กำรเสริมสร้ำงคุณค่ำประชำธิปไตยเพื่อพัฒนำ
ระบอบประชำธิปไตยในระยะสั้นอย่ำงเป็นรูป
ธรรม	 เพรำะนักกำรเมืองต้องออกนโยบำยท่ี
ค�ำนึงถึงคะแนนเสียงของประชำชนส่วนใหญ่
จึงเท่ำกับเป็นกำรเพิ่มอ�ำนำจทำงกำรเมืองของ
ประชำชนไปในตวั	แม้อำจมปัีจจยัอืน่ทีอ่ำจส่งผล 
ให้นโยบำยที่มำจำกกำรเลือกตั้งไม่เป็นไปตำมที่ 
หำเสียงไว้หรอืเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำก็ตำม26 

>> รศ. ยุทธพร อิสรชัย

24 (วุฒิสำร ตันไชย, เอกวีร์ มีสุข, 2559 อ้ำงใน สุพัฒน์จิตร ลำดบัวขำว, อ้ำงแล้ว: 192)
25 (สำยชล สัตยำนุรักษ์, 2558 : 196 อ้ำงใน เพิ่งอ้ำง: 192-193)
26 (สุพัฒน์จิตร ลำดบัวขำว, อ้ำงแล้ว: 192-193)
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	 หำกสร้ำงสรรค์กำรเลือกต้ังท้องถิ่น
ได้ดีจะสำมำรถสร้ำงแบบแผนทำงวัฒนธรรม
ส�ำหรับกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น
ได้	 ท่ำมกลำงปัญหำทำงสังคมและเศรษฐกิจ	 
รวมไปถงึควำมตงึเครยีดอนัเกดิจำกควำมขดัแย้ง
ทำงกำรเมอืงทีถ่่ำยทอดจำกระดบัชำตลิงสูช่มุชน 
ท้องถิ่น	 เพรำะกำรเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นถือเป็น 
หลกักำรขัน้พืน้ฐำน	หรอืเป็นมำตรฐำนขัน้ต�ำ่ทีส่�ำคญั 
ของกระบวนกำรพัฒนำประชำธิปไตย	 อีกทั้ง 
ยังเป็นกำรแสดงออกถงึเจตจ�ำนงในกำรมส่ีวนร่วม 
ทำงกำรเมืองในระดับท้องถิ่นของประชำชน	 
ด้วยกำรออกมำใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกตัวแทน 
ของตนเองเข้ำไปท�ำหน้ำที่ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินทั้งฝ่ำยนิติบัญญัติและฝ่ำยบริหำร	 
นอ ก จ ำ ก น้ี ยั ง แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภ ำ พ 
ของประชำธิปไตยในท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 
ของประชำธิปไตยระดับชำติ	 อีกทั้งกำรเลือกตั้ง 
ท้องถิ่นยังเป็นเวทีในกำรศึกษำเรียนรู ้ระบบ
กำรเมืองในท ้องถิ่นเช ่นเดียวกับกำรเมือง 

ในระดับชำติ	 พร้อมกับเป็นกำรเพิ่มอ�ำนำจ
ทำงกำรเมืองและสร ้ำงควำมเข ้มแข็งของ
ประชำชน	(empowerment)	ไปในตัว
	 กำรเลือกตั้งท้องถิ่นในปัจจุบันอำจ 
ถูกมองว่ำเป็นกำรสืบทอดอ�ำนำจทำงกำรเมือง 
จำกรุน่สูรุ่น่ใน	“ตระกลูกำรเมอืงท้องถิน่”	(local	 
political	dynasty)	ซึง่เป็นปรำกฏกำรณ์ทีพ่บเหน็ 
เป ็นเรื่องปกติในแทบทุกสังคม	 แม้บทบำท	
อิทธิพล	และพัฒนำกำรของตระกูลกำรเมืองเป็น
สิ่งที่อยู่คู่กับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นของประเทศไทย
มำอย่ำงยำวนำนและยังไม่มีทีท่ำว่ำจะหมดไป 
โดยง่ำย	 แต่พลวัตทำงกำรเมืองอันเนื่องมำจำก	
“ควำมพลิกผันทำงเทคโนโลยี”	 (Disruptive	 
Technology)	จะเป็นสิง่ท้ำทำยอ�ำนำจและอทิธพิล 
ของตระกูลกำรเมืองในเวทีต่อสู ้กำรเลือกตั้ง 
ท้องถ่ินท่ีก�ำลังจะมำถึงให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้ำงสังคมกำรเมืองระดับท้องถ่ินต่อไป
ในอนำคต
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ซึ่ ง เน ้นถึงลักษณะทำงสภำพแวดล ้อมทำง
ภูมิศำสตร ์และทำงธรรมชำติที่มีควำมเป ็น
ขอบเขตเฉพำะพื้นที่นั้น ๆ เป็นส�ำคัญ และยังมี
ควำมหมำยทีก่�ำหนดขอบเขตของพืน้ทีร่ะดับย่อย
ตำมเขตกำรปกครอง หรือเป็นหน่วยงำนระดับรอง 
ไปจำกหน่วยงำนใหญ่ ได้แก่ หมูบ้่ำน ต�ำบล อ�ำเภอ  
จังหวัด	เป็นต้น	โดยฐำนรำกที่ส�ำคัญของท้องถิ่น	
คอื	ชมุชน	ซึง่หมำยถงึรำษฎรทีอ่ยูร่่วมกนัเป็นกลุม่	 
ไม่มกีฎหมำยรองรบั	ท้องถิน่จะไม่ได้มคีวำมหมำย 
เพยีงหน่วยในกำรต้ังถิน่ฐำน	ณ	ทีต่ัง้ทำงภมิูรฐัศำสตร์ 
เฉพำะเท่ำนัน้	ท้องถิน่มคีวำมหมำยมำกกว่ำหน่วย 
กำรตั้งถิ่นฐำนอย่ำงหนึ่งของมนุษย์	มีควำมหมำย 
มำกกว่ำกำรบรรยำยสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
และสังคมวัฒนธรรม	มำกกว่ำกำรเป็นหน่วยงำน 
กำรเมอืงและกำรปกครอง	ท้องถิน่ไม่ว่ำจะหมำยถงึ 
ทำงสังคมวัฒนธรรมหรือท ้องถิ่นใด	 ๆ	 บน	 
พืน้ผวิโลกมีควำมเหมอืนกนัอยูอ่ย่ำงหน่ึง	กคื็อเป็น	 
ชุมชนทำงวำทกรรม	(Juncture	of	Discourses)	 
ที่เป็นผลผลิตของปฏิสัมพันธ์และพลวัตระหว่ำง 
ผู้คนในท้องถิ่นกับธรรมชำติรอบตัว	ระหว่ำงผู้คน 
ในท้องถิน่ด้วยกนัเอง	และระหว่ำงคนในท้องถิน่กบั 
สงัคมเพ่ือนบ้ำน	และสงัคมภำยนอก	โดยเฉพำะรฐั	 
ตัวแทนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและกระแส
โลกำภิวัตน์(พัฒนำ	กิติอำษำ,	2546	:	105-106)	 
ดงัน้ันเมือ่ระดบัชุมชนดงักล่ำวมีพัฒนำกำรทีแ่ขง็แรง 
ก็น�ำไปสู่กำรมีกฎหมำยรองรับที่เรียกว่ำ	ท้องถิ่น  

โดยมีควำมเป็นองค์กรเกิดขึ้นตำมมำ	 โดยเฉพำะ 
ประเทศไทย	 ได้แก่	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 
(อบจ.)	 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 (อบต.)	 และ 
เทศบำล	และกำรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบพิเศษ 
กรุงเทพมหำนคร	(กทม.)	และเมืองพัทยำ	
 ส�ำหรบัรปูแบบกำรปกครองของท้องถิน่นัน้  
จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถ่ิน	ๆ 	นัน้ 
ได้เข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรท้องถ่ินของตนเอง	 
เพรำะประชำชนในท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 จะทรำบถึง
สภำพแวดล้อมของพื้นท่ี	 รู ้ถึงปัญหำอุปสรรค
ของกำรด�ำรงอยู่	 รู้ถึงจุดแข็งของพื้นท่ีในแต่ละ
มติเิพรำะสภำพของพืน้ที	่ๆ 	ไม่ใหญ่มำกจนเกนิไป	
ซ่ึงกำรปกครองท้องถ่ินจะสร้ำงควำมมีส่วนร่วม 
ได้สมบูรณ์แบบนั้นต้องอยู่ภำยใต้กำรปกครอง 
ในระบอบประชำธปิไตย	โดยผ่ำนกระบวนกำรเลอืกตัง้ 
เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำมำ
เป็นตัวแทนในกำรบริหำรท้องถิ่นของตนเอง	
กล่ำวคอื	กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยนัน้
สญัลกัษณ์ของควำมเป็นประชำธปิไตยแท้จรงิต้อง
มำจำกกำรเลือกตั้ง	 เพื่อเป็นกำรแสดงเจตจ�ำนง
ของประชำชนผู้เป็นเจ้ำของสิทธิในอันท่ีจะมอบ
ควำมไว้วำงใจให้ผู้ท่ีตนเองเลือกเข้ำไปใช้อ�ำนำจ
แทนตนในกำรท�ำหน้ำที่ที่จะสะท้อนปัญหำใน
กำรบริหำรจัดกำรให้ตรงกับควำมต้องกำรของ 
ประชำชน	ตำมปฏญิญำสำกลว่ำด้วยสทิธมินษุยชน	 
ข้อ	21	(1)	ให้ควำมส�ำคญัถงึสทิธแิละกำรเลอืกตัง้ 
ไว้ว่ำ	
 “เจตจ�ำนงของประชำชนย่อมเป็นมูลฐำน 
แห่งอ�ำนำจรฐับำลของผูป้กครอง	เจตจ�ำนงดงักล่ำว 
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ต้องแสดงออกโดยกำรเลอืกตัง้อนัสจุรติ	ซึง่จดัขึน้ 
เป็นครัง้ครำวตำมก�ำหนดเวลำ	ด้วยกำรลงคะแนน
เสียงอย่ำงทั่วถึง	 โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียง
เท่ำนั้น	โดยกระท�ำเป็นกำรลับด้วยวิธีต่ำง	ๆ	เพื่อ
ท่ีจะประกนัให้กำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นไป 
โดยเสรี	”
	 กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย	
กำรเลือกตั้งจะเป็นกระบวนกำรท่ีไม่อำจจะขำด
ได้	 เพรำะกำรเลือกตั้งหมำยถึง	 กำรที่ประชำชน
ได้ใช้สทิธขิองตนเองลงคะแนนเลอืกตัวแทนตนให้
ไปท�ำหน้ำที่แทนตนในกำรปกครองประเทศหรือ
ปกครองท้องถิน่	กำรเลอืกตัง้ทีเ่ป็นประชำธปิไตย
นั้นต้องเป็นกำรเลือกต้ังโดยสะอำด	 บริสุทธิ์	
ยติุธรรม	ไม่มกีำรให้อำมสิสนิจ้ำง	หรอืบงัคับขู่เขญ็
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และยังต้องเปิดโอกำสให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีอิสระในกำรใช้สิทธิของตนเอง

>>	ควำมส�ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่น

	 กำรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรักษำ
ควำมมั่นคงและควำมผำสุกของประชำชน	 ต้อง 
ยึดหลักกำรกระจำยอ�ำนำจปกครอง	 เพื่อให้ 
สอดคล้องกับหลกักำรประชำธปิไตย	โดยประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรปกครองตนเอง	ซึ่งสรุปได้	ดังนี้
	 1.	 กำรปกครองท้องถิ่นคือรำกฐำน
ของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย	 (Basic	 
Democracy)	 เพรำะกำรปกครองท้องถิ่น 
จะเป็นสถำบนัฝึกสอนกำรเมอืงกำรปกครองให้แก่ 
ประชำชน	ให้ประชำชนรูส้กึว่ำตนมคีวำมเกีย่วพนั 
กับส่วนได้ส่วนเสียในกำรปกครอง	 กำรบริหำร
ท้องถิ่น	 เกิดควำมรับผิดชอบ	 และหวงแหน 
ต่อประโยชน์อันพึงมีต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อำศัย	 
อนัจะน�ำมำซ่ึงควำมศรทัธำเลือ่มใสในระบอบกำร
ปกครองประชำธิปไตยในที่สุด	(ชูศักดิ์	เที่ยงตรง,	
2518	 :	 6-7)	 โดยประชำชนจะมีโอกำสเลือกตั้ง 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ	 ฝ่ำยบริหำร	 กำรเลือกตั้งจะเป็น 
กำรฝึกฝน	 ให้ประชำชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนท่ี
เหมำะสม	 ส�ำหรับผู้ท่ีได้รับเลือกตั้งเข้ำไปบริหำร
กิจกำร	 ของท้องถ่ิน	 นับได้ว่ำเป็นผู้น�ำในท้องถ่ิน
จะได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถบริหำรงำนท้องถ่ิน	
เกิดควำมคุน้เคยมคีวำมช�ำนชิ�ำนำญในกำรใช้สทิธิ 
และหน้ำท่ีของพลเมอืง	ซ่ึงจะน�ำไปสูก่ำรมส่ีวนร่วม 
ทำงกำรเมืองในระดับชำติต่อไป
	 2.	 กำรปกครองท้องถิน่ท�ำให้ประชำชน
ในท ้องถิ่น รู ้จักกำรปกครองตนเอง	 (Self	 
Government)	 หัวใจของกำรปกครองระบอบ 
ประชำธปิไตย	ประกำรหนึง่ก็คอื	กำรปกครองตนเอง 
มิใช่เป็น	 กำรปกครองอันเกิดจำกค�ำสั่งเบ้ืองบน	
กำรปกครองตนเอง	คอื	กำรท่ีประชำชนมส่ีวนร่วม	 
ในกำรปกครอง	 ซ่ึงผู ้บริหำรท้องถ่ินนอกจำก 
จะได้รบัเลอืกตัง้มำเพือ่รบัผดิชอบบรหิำรท้องถิน่	
โดยอำศยัควำมร่วมมอื	ร่วมใจจำกประชำชนแล้ว	
ผู้บริหำรท้องถิ่นจะต้องฟังเสียง	 ประชำชนด้วย
วิถีทำงประชำธิปไตยต่ำง	 ๆ	 เช่น	 เปิดโอกำสให้
ประชำชนออกเสยีงประชำมต	ิ(Referendum)	ให้
ประชำชนมอี�ำนำจถอดถอน	(Recall)	ซึง่จะท�ำให้
ประชำชนเกิดควำมส�ำนึก	ในควำมส�ำคัญของตน
ต่อท้องถ่ิน	 ประชำชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรค 
ปัญหำและช่วยกนัแก้ไข	ปัญหำของท้องถิน่ของตน	 
(อนันต์	อนันตกูล,	2521	:	6-7)
	 นอกจำกนี	้กำรปกครองตนเองในรปูของ 
กำรปกครองท้องถิน่อย่ำงแท้จรงิ	หรอืกำรกระจำย 
อ�ำนำจไปในระดับต�ำ่สุด	คอื	รำกหญ้ำ	(Grass	roots)	 
ซึ่งเป็นฐำนเสริมส�ำคัญยิ่งของกำรพัฒนำระบบ
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย	
ควำมล้มเหลวของระบอบประชำธิปไตยมีหลำย 
องค์ประกอบ	 แต่องค์ประกอบส�ำคัญยิ่งยวด 
อันหนึ่ง	 ก็คือกำรขำดรำกฐำนในท้องถ่ิน	 (ลิขิต	 
ธีรเวคิน,	2525	:	3)
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	 1.	 กำรปกครองท้องถิน่เป็นกำรแบ่งเบำ 
ภำระของรัฐบำล	 ซึ่งเป็นหลักกำรส�ำคัญของ
กำรกระจำยอ�ำนำจ	 กำรปกครองท้องถิ่นมีขึ้น
เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแบ่งเบำภำระของรัฐบำล	
เน่ืองจำกควำมจ�ำเป็นบำงประกำร	 ดังน้ี	 (ชูวงศ์	
ฉำยะบุตร,	2539	:	28-29)
	 2.	 ภำรกิ จของ รัฐบำลมี อ ยู ่ อย ่ ำ ง 
กว้ำงขวำง	 นับวันจะขยำยเพิ่มขึ้น	 ซึ่งจะเห็น 
ได ้จำกงบประมำณที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตำม 
ควำมเจริญเติบโตของบ้ำนเมือง
	 3.	 รัฐบำลมิอำจจะด�ำเนินกำรในกำร
สนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
ได้อย่ำงทั่วถึง	 เพรำะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหำ	
และควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกนั	กำรแก้ปัญหำหรอื 
จดับรกิำรโครงกำรในท้องถิน่โดยรปูแบบทีเ่หมอืนกนั 
ย่อมไม่บังเกิดผลสูงสุด	 ท้องถิ่นย่อมรู ้ปัญหำ 
และเข้ำใจปัญหำได้ดีกว่ำผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้น	 
ประชำชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู ้ที่เหมำะสมที่จะ
แก้ไขปัญหำ	ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมำกที่สุด
	 4.	 กิจกำรบำงอย่ำงเป็นเรื่องเฉพำะ 
ท้องถิ่นนั้น	 ไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่น	 และไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม	 จึงเป็น 
กำรสมควรท่ีจะให้ประชำชนในท้องถิน่	ด�ำเนนิกำร 
ดังกล่ำวเอง
	 ดังน้ัน	 หำกมีกำรปกครองท้องถิ่นแล้ว	
รฐับำลส่วนกลำงจะมหีน้ำทีเ่พยีงแต่ควบคมุ	ดแูล
เท่ำที่จ�ำเป็นเท่ำนั้น	เพื่อให้ท้องถิ่นได้มีมำตรฐำน
ในกำรด�ำเนินงำนและแบ่งเบำภำระท�ำให้รัฐบำล
ในด้ำนต่ำง	ๆ	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ได้แก่
	 1.	 กำรปกครองท้องถิ่นสำมำรถสนอง
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นตรงเป้ำหมำย	 และม ี
ประสทิธภิำพ	เน่ืองจำกท้องถิน่มคีวำมแตกต่ำงกัน 
ไม่ว่ำทำงสภำพภูมิศำสตร์	ทรัพยำกร	ประชำชน	
ควำมต้องกำร	 และปัญหำย่อมต่ำงกันออกไป	

ผู ้ ท่ีให้บริกำรหรือแก้ไขปัญหำให้ถูกจุด	 และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 
ก็ต้องเป็นผู้ท่ีรู้ถึงปัญหำและควำมต้องกำรของ
ประชำชนเป็นอย่ำงด	ีกำรบรหิำรงำนจึงจะเป็นไป
อย่ำงรวดเรว็และ	มปีระสทิธภิำพ	ไม่ต้องเสยีเวลำ
เสนอเร่ืองขออนมุตั	ิไปยงัส่วนเหนอืข้ึนไป	ท้องถ่ิน
จะบรหิำรงำนให้เสรจ็สิน้ลง	ภำยในท้องถิน่นัน่เอง	
ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลำและค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จ�ำเป็น
	 2.	 กำรปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่ง
สร้ำงผู้น�ำทำงกำรเมือง	 กำรบริหำรของประเทศ
ในอนำคต	 ผู้น�ำหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นย่อม 
เรียนรูป้ระสบกำรณ์ทำงกำรเมอืง	กำรได้รบัเลอืกตัง้	 
กำรสนับสนุนจำกประชำชนในท้องถ่ินย่อมเป็น 
พื้นฐำนที่ดีต ่ออนำคตทำงกำรเมืองของตน	 
และยงัฝึกฝนทักษะทำงกำรบรหิำรงำนในท้องถ่ิน 
อีกด ้วย	 ในประเทศไทย	 ผู ้น�ำทำงกำรเมือง 
ท่ีมีชื่อเสียง	 เช ่น	 นำยทองหยด	 จิตตะวีระ	 
นำยสุรินทร์	 เทพกำญจนำ	 เป็นต้น	 ล้วนแต่มี 
ผลงำนจำกกำรเป็นนำยกเทศมนตร	ีหรอืผูบ้ริหำร
ท้องถิ่นมำก่อน	 จนสำมำรถประสบควำมส�ำเร็จ 
เป ็นนักกำรเมืองที่มีชื่ อ เสียงในระดับชำติ	 
(วิญญู	อังคณำรักษ์,	2518	:	98)
	 3.	 กำรปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แนวควำมคิดในกำรพัฒนำชนบท	แบบพึ่งตนเอง	 
กำรปกครองท้องถิน่โดยยดึหลกักำรกระจำยอ�ำนำจ	 
ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำชนบท	 แบบพึ่งตนเองท้ัง 
ทำงกำรเมอืง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	กำรด�ำเนนิงำน 
พัฒนำชนบท	 ท่ีผ ่ำนมำยังมีอุปสรรคส�ำคัญ
ประกำรหนึ่ง	 คือ	 กำรมีส่วนร่วมจำกประชำชน	 
ในท้องถ่ินอย่ำงเต็มท่ี	 ซ่ึงกำรพัฒนำชนบทท่ี
สัมฤทธิ์ผลนั้น	จะต้องมำจำกกำรริเริ่มช่วยตนเอง	
ของท้องถิ่น	 ท�ำให้เกิดควำมร่วมมือร่วมแรงกัน	 
โดยอำศยัโครงสร้ำงควำมเป็นอสิระ	ในกำรปกครอง 
ตนเอง	 ซ่ึงต ้องมำจำกกำรกระจำยอ�ำนำจ 

>> สุรชัย พรหมพันธุ์
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อย่ำงแท้จริง	 มิเช่นนั้นแล้ว	 กำรพัฒนำชนบท 
จะเป็นลักษณะ	 “หยิบยื่นยัดใส่	 หรือกึ่งหยิบยื่น
ยัดใส่”	เกิดควำมคำดหวัง	ทุกปีจะมี	“ลำภลอย”	 
แทนท่ีจะเป็นผลดีต่อท้องถิ่นกลับสร้ำงลักษณะ
กำรพัฒนำแบบพึ่ งพำ	 ไม ่ยอมช ่วยตนเอง	 
อันเป็นผลทำงลบต่อกำรพัฒนำพ้ืนฐำนระบอบ
ประชำธิปไตย	 (ลิขิต	 ธีรเวคิน,	 2528	 :	 3-4)	 
ดงัน้ัน	กำรกระจำยอ�ำนำจจึงจะท�ำให้เกดิลกัษณะ
กำรพึ่งตนเอง	 ซึ่งเป็นหลักส�ำคัญของกำรพัฒนำ
ชนบทอย่ำงยิ่ง
	 กำรกระจำยอ�ำนำจมีข้อพึงระวังและ
ได้กลำยเป็นจุดวิพำกษ์วิจำรณ์	 ซึ่งมีอยู ่หลำย
ประกำรดังได้กล่ำวไว้แล้ว	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในเร่ืองของขอบเขตกำรกระจำยอ�ำนำจและกำร
ค�ำนงึถงึระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถของประชำชน	 
ซึง่เป็นปัญหำทีถ่กเถยีงกนัอย่ำงมำก	และมมีำนำน 
ตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง	พ.ศ.	2475	
กล่ำวคือ	 ได้มีกำรถกเถียงถึงควำมพร้อมของ
ประชำชนต่อกำรปกครองตนเองมำโดยตลอด
จนถึงปัจจบุนั	แต่จำกควำมส�ำคญัของกำรปกครอง 
ท้องถิ่นนั้น	 หำกจะมองรวมเป็นจุดใหญ่	 ๆ	 แล้ว	
สำมำรถแบ่งออกได้เป็นสองด้ำน	คือ	ด้ำนกำรเมอืง
กำรปกครอง	 และกำรบริหำร	 กล่ำวคือ	 ในด้ำน
กำรเมืองกำรปกครองน้ัน	 เป็นกำรปูพื้นฐำนของ 
กำรปกครอง	ระบอบประชำธปิไตย	และกำรเรยีนรู้ 
กำรปกครองตนเอง	 ส่วนด้ำนกำรบริหำรนั้น
เป็นกำรแบ่งเบำภำระของรัฐบำลและประชำชน
ในท้องถิ่นได้หำทำงตอบสนองแก้ปัญหำ	 ด้วย
ตนเอง	ด้วยกลไกทำงกำรบริหำรต่ำง	ๆ	ทั้งในแง่ 
ของกำรบริหำรงำนบุคคล	 กำรงบประมำณ	 
และกำรจัดกำร	ฯลฯ
	 สิ่งที่เป็นปัญหำส�ำคัญอีกประกำรหน่ึง
ที่กำรปกครองท้องถิ่นไม่สำมำรถเดินหน้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และเป็นอุปสรรคต่อกำร 

กระจำยอ�ำนำจ	 ได้แก่	 คือ	 ระบบรัฐรำชกำร	 
ซึง่ระบบรฐัรำชกำรโดยเฉพำะส่วนทีเ่กีย่วข้องกับ
กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคที่เคยท�ำหน้ำที่
เป็นพี่เลี้ยงให้แก่	 ระดับหมู่บ้ำน	 ต�ำบล	 อ�ำเภอ	
จังหวัด	 ด้วยเหตุผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงระบบ
กำรปกครองประเทศจำกระบบสมบรูณำสทิธริำช 
มำเป็นระบบกำรปกครองประชำธิปไตยที่มี 
พระมหำกษัตรย์ิเป็นพระประมขุนัน้	ปัจจบัุนสภำพ 
บ้ำนเมืองในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง
เมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัย	 พ.ศ.	 2475	 ที่ทำง
ด้ำนกำยภำพของประเทศทั้งด้ำนกำรคมนำคม	
กำรศึกษำ	 กำรสำธำรณสุข	 ระบบสำธำรณูโภค
ขั้นพื้นฐำนระหว่ำงหัวเมืองต่ำง	 ๆ	 ท่ัวประเทศ	 
มีช ่องว ่ำงของควำมแตกต่ำงเป็นอย่ำงมำก 
เม่ือมีกำรเปรียบเทียบกับเมืองกรุงเทพมหำนคร 
ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ
	 ดังน้ัน	 บทบำทของกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนภูมิภำคท่ีเข้ำมำเป็นพี่เลี้ยงโดยยุคสมัยแรก
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง	 ชุนชมต่ำง	 ๆ	 
ทกุระดบัท่ัวประเทศยงัขำดควำมพร้อมในทุก	ๆ 	ด้ำน	 
จึงจ�ำต้องมีตัวแทนของกำรบริหำรจำกส่วนกลำง
มำท�ำหน้ำท่ีปกครองในส่วนรำชกำรภูมิภำค 
ทีป่กครอง	จงัหวดั	อ�ำเภอ	ต�ำบล	และหมูบ้่ำนไปก่อน	 
แต่ปัจจุบันระยะเวลำผ่ำนเลยมำกว่ำ	 80	 กว่ำป	ี
ช่องว่ำงของควำมแตกต่ำงทำงกำยภำพของชุมชน
ทุกระดับท่ัวท้ังประเทศได้หำยไป	 เพรำะโลก 
มีพัฒนำกำรทำงเทคโนโลยีที่ก้ำวกระโดด	 ท�ำให้ 
กำรเข้ำถึงระหว่ำงเมืองกรุงเทพมหำนครกับ 
หัวเมืองทุกระดับทั่วทั้งประเทศสำมำรถเข้ำถึง 
ได ้ง ่ำยด้วยระยะเวลำเพียงไม่นำน	 และอีก 
บทบำทหนึ่งของกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 
นอกเหนือจำกกำรเข้ำไปบริหำรหมู่บ้ำน	 ต�ำบล	 
อ�ำเภอ	 และจังหวัดช่ัวครำวแทนแล้ว	 ยังต้อง 
ท�ำหน้ำท่ีให้ประชำชนในทุกระดับท้ังหมู ่บ้ำน	 

>> บทบาทการปกครองท้องถิ่นไทย ยุค 4.0
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ต�ำบล	 อ�ำเภอ	 และจังหวัดเกิดควำมเข้มแข็ง 
ในทุกมิติ	 เพ่ือที่จะส่งมอบภำรกิจคืนชุนชน	 
เพื่อกลุ่มชุมชนเหล่ำนั้นจะได้เข้ำมำบริหำรชุมชน
ในแต่ละระดับโดยกลุ ่มชนในชุมชนเองต่อไป	 
และที่น ่ำเป็นข้อสังเกตอีกประกำรหนึ่ง	 คือ	 
ตรำบใดที่ระบบบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคเข้ม
แข็งมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเมื่อใด	 และเมื่อนั้น 
กำรปกครองส่วนท้องถิน่จะอ่อนแอมำกขึน้เท่ำน้ัน		
	 เมือ่กล่ำวถงึควำมส�ำคญัของกำรปกครอง 
ท้องถิ่น	 ลิขิต	 ธีรเวคิน	 (2525)	 ได้อธิบำยถึง 
ควำมส�ำคัญของกำรปกครองท้องถิ่นไว้ดังนี้
	 -	 กำรปกครองส่วนท้องถิน่ช่วยแบ่งเบำ
ภำระของรัฐบำลกลำง
	 -	 เป็นกำรพัฒนำระบอบกำรปกครอง
แบบประชำธิปไตย
	 -	 เป็นโรงเรียนฝึกหัดประชำธิปไตย
	 -	 กำรปกครองตนเองในรูปแบบของ
กำรกระจำยอ�ำนำจ
	 -	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเป็น
องค์กรที่ช่วยฝึกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
	 ดังน้ัน	 กำรปกครองท้องถ่ินจึงเป็น
ฐำนรำกที่ส�ำคัญในกำรน�ำพำประเทศไทยไปสู่
ควำมเป็นประชำธปิไตยทีแ่ขง็แรง	เพรำะเกดิจำก
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงแท้จริง

>>	ท้องถิ่นกับยุค	4.0

	 ประเด็นที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นกับยุค	 4.0	 
ได้แก่	 ข้อควำมแรก	 ท้องถิ่น	 ซึ่งได้กล่ำวถึง 
ควำมหมำย	 และควำมส�ำคัญไปแล้ว	 และอีก
ประเด็นหนึ่งของข้อควำม	ได้แก่	ยุค	4.0	ซึ่งเมื่อ
กล่ำวถงึยคุ	4.0	จะมคีวำมสัมพนัธ์กับประเทศไทย	
4.0	ที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น	ได้แก่	
	 1.	 ท ้องถิ่นจะสร้ำงคนที่มีศักยภำพ 
และรกัท้องถิน่เพือ่ให้เป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำ 

ท้องถิ่นได้อย่ำงไร
	 2.	 กำรสร้ำงผูป้ระกอบกำรทีข่บัเคลือ่น
ด้วยนวัตกรรม	 -	 ท้องถิ่นจะน�ำเอำเทคโนโลย ี
ท่ีเหมำะสมมำใช้ในท้องถ่ิน	 เพื่อสร้ำงนวัตกรรม 
ได้อย่ำงไร	และท้องถิ่นจะสร้ำง	Local	Startup	
ได้อย่ำงไร
	 3.	 กำรพัฒนำเกษตร	 อุตสำหกรรม	 
และบริกำรเป้ำหมำย	 -	 ท้องถิ่นจะอำศัยจุดแข็ง 
ของประเทศไทยในด ้ำนควำมหลำกหลำย 
ทำงชีวภำพและวัฒนธรรม	 และวัฒนธรรม 
กำรให้บริกำรท่ีดีมำสร้ำงเกษตร	 อุตสำหกรรม	
และบริกำรเป้ำหมำยได้อย่ำงไร
	 4.	 กำร เสริ มสร ้ ำ งควำม เข ้ มแข็ ง 
ผ่ำน	6	ภำค	18	กลุ่มจังหวัด	และ	77	จังหวัด	-	 
ท้องถิ่นจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ตนเองและ 
เชื่อมโยงกับชุมชนหรือท้องถิ่นอื่น	ๆ	ได้อย่ำงไร
	 5.	 กำรเช่ือมประเทศไทยสูป่ระชำคมโลก	 
-	กำรเชือ่มโยงระหว่ำงท้องถิน่ของไทยกบัท้องถิน่
ต่ำงชำติจะเกิดขึ้นและขับเคลื่อนได้อย่ำงไร
	 ส�ำหรบัควำมหมำยและทีม่ำของแต่ละยคุ 
น้ันจะมีเป้ำหมำยเกีย่วโยงในมติิเศรษฐกจิ	โดยเฉพำะ 
รำยได้ของประชำชนทีเ่กดิจำกฐำนสภำพแวดล้อม 
ของแต่ละยุคที่มีควำมแตกต่ำงกัน	ดังนี้
 ยุค	1.0	เป็นยุคของกสิกรรม	เศรษฐกิจ
เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรดั้งเดิมเนื่องจำกควำมรู้
และเทคโนโลยยีงัมไีม่มำก	ประเทศขับเคลือ่นด้วย
ภำคกำรเกษตร	
 ยุค	2.0	เป ็ นยุ คอุ ตสำหกรรม เบำ	
เศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรผลิตที่มี
ควำมซับซ้อนไม่มำก	 ตัวอย่ำงเช่น	 อุตสำหกรรม
สิ่งทอ	อุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร
 ยุค	3.0	เป็นยุคอุตสำหกรรมเพิ่มมูลค่ำ	 
เศรษฐกิจเก่ียวข้องกับอตุสำหกรรมมคีวำมซับซ้อน 
มำกขึ้น	 และใช้นวัตกรรมมำกขึ้น	 ยกตัวอย่ำง
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เช่น	อุตสำหกรรมยำนยนต์	อุตสำหกรรมชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์	
 ยคุ	4.0	 เป็นยคุนวตักรรมและเทคโนโลยี	 
ที่เปลี่ยนจำกกำรผลักดันสินค้ำโภคภัณฑ์ไปสู ่
สินค้ำเชิงนวัตกรรม	 บทบำทภำคอุตสำหกรรม
เปลี่ยนไปสู ่กำรขับเคลื่อนด ้วยเทคโนโลยี	 
และควำมคดิสร้ำงสรรค์ทีเ่น้นภำคบรกิำรมำกขึน้
	 จำกท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นของแต่ละยุค	 
ซ่ึงเป็นพัฒนำกำรกำรเปลี่ยนแปลงท่ีข้ึนอยู่กับ 
สภำพแวดล้อมของแต่ละยุคเป็นส�ำคัญ	 โดยมี 
ตวัแปรทีเ่ป็นปัจจยัส�ำคัญท�ำให้เกดิกำรเปลีย่นแปลง 
และไปทะลำยระบบบรหิำรรำชกำรแบบรวมศูนย์	 
และกำรบริหำรรำชกำรแบบภูมิภำค	 และเพิ่ม
ควำมเข้มแข็งให้รูปแบบกำรบริหำรรำชกำรแบบ 
กระจำยอ�ำนำจ	และให้อ�ำนำจประชำชนมบีทบำท 
เข้ำมำมีส่วนร่วมมำกขึ้น	 ประกอบด้วยปัจจัย	 2	
ด้ำน	ได้แก่	
 1.	ด ้ำนพัฒนำกำรของนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
	 เป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำท 
เป็นอย่ำงมำก	 ได้แก่	 คลื่นควำมถี่วิทยุที่ออกมำ 
ในรปูแบบ	1G	/	2G	/	3G	/	4G	และก�ำลงัเปลีย่นเป็น 
ระบบ	 5G	 ก่อนที่จะไปถึง	 5G	 ส�ำหรับ	 1G	 นั้น	 
เป็นยคุทีเ่รำคยุกนัผ่ำนเสยีงผ่ำนมอืถอืระบบอนำลอ็ก	 
ในยุค	2G	เรำส่งข้อควำม	MMS	หำกันได้	ในยุค	
3G	 เรำเชื่อมต่อและเล่นอินเทอร์เน็ตผ่ำนมือถือ 
ได้ด้วยควำมเรว็ทีส่งูขึน้ระหว่ำง	20	kbps	ถงึ	42.2	
Mbps	และในยคุ	4G		เรำสำมำรถดูภำพและเสยีง
หรือหนังออนไลน์พอได้เพรำะควำมเร็วที่เพิ่มขึ้น
เช่น	4G	LTE	(100	Mbps),	4G	LTE	Cat.4	(150	
Mbps)	และ	4G	LTE	Advanced	(1,000	Mbps)	
	 ส่วนในยุค	 5G	 มันคือ	 Generation	 5	
หรือรุ่นที่	 5	 ของกำรสื่อสำรที่อนำคตจะไม่ใช่แค่
มอืถอื	แต่เป็นอุปกรณ์ทุกชนดิทีเ่ชือ่มอินเทอร์เนต็

ได้	(Internet	of	Things	หรือ	IoT)	ถ้ำเรำมี	5G	
เรำจะดำวน์โหลดวีดีโอ	หนัง	หรือแอปฯ	ได้เร็วถึง	 
10,000	 Mbps!	 ถ้ำใช้	 4G	 ดูวิดีโอออนไลน์	 
(ขนำด	8K)	หรือดำวน์โหลดหนังต้องรอ	6	นำที	 
แต่ถ้ำมี	5G	ใช้เวลำแค่	6	วินำที	!	และ	5G	เรำจะ 
เชื่อมต่อไปปลำยทำงได้เร็วกว่ำ	 0.001	 วินำที	 
(คอืเรว็มำก)	รบัส่งข้อมลูผ่ำนอนิเทอร์เนต็เพิม่เป็น	 
1,000	เท่ำ	ใช้พลังงำนในกำรเช่ือมต่อน้อยลง	90%	 
ท�ำให้แบตจะยืดอำยุกำรใช้งำนได้ถึง	10	ปี	
	 และเมื่อกล่ำวถึง	 Internet	 นั้น	 ก็จะมี 
พฒันำกำรสงูข้ึนอกีระดับหนึง่	เรียกว่ำ	Blockchain	 
ซึ่ง	 Internet	 ในยุคปัจจุบันที่มีกำรใช้มำอย่ำง 
ยำวนำนนัน้	ข้อมลูท้ังหลำยจะต้องข้ึนกบัส่วนกลำง	 
แต่	 Internet	 Blockchain	 จะเป็นรูปแบบกำร 
กระจำยศูนย์	(Decentralization)	ซึ่งเทคโนโลยี	
Blockchain	ถูกออกแบบมำเป็นเทคโนโลยีแบบ
กระจำยอ�ำนำจที่ไม่ขึ้นกับส่วนกลำง	 (Decen-
Tralized	 Technology)	 กำรเก็บบันทึกข้อมูล
เทคโนโลยี	 Blockchain	 ก็จะถูกออกแบบมำ 
เป็นเทคโนโลยีแบบกระจำยอ�ำนำจที่ไม่ขึ้นกับ
ส่วนกลำง	(Decentralized	Technology)
	 จำกพัฒนำกำรของเทคโนโลยีดังกล่ำว
นั้น	 เรียกว่ำเป็นปัจจัยที่มีควำมส�ำคัญที่จะสร้ำง
พฤติกรรมในเชิงกระจำยอ�ำนำจต่อผู้คนในยุค
ปัจจบุนัโดยเฉพำะ	Generation	ใหม่	ๆ 	จะมนีสิยั 
กระจำยอ�ำนำจตำมพฤติกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
นั่นเอง	และ	Generation	ใหม่	ๆ	นั้น	ก็จะเป็น
บุคคลกลุ่มใหม่ท่ีเข้ำไปทดแทนเวทีของบุคคล 
กลุ่มเก่ำ	หรือ	Generation	เก่ำ	ๆ	ที่มีควำมเป็น 
ผูสู้งอำยุและมีแต่ทศันคตเิก่ำ	ๆ 	ในเชิงนยิมศูนย์รวม 
อ�ำนำจ	จะเหน็พฤติกรรมทีถ่กูเปลีย่นไปอนัเป็นผล 
มำจำกกำรใช้เทคโนโลยีเชิงกระจำยอ�ำนำจ	 
ที่สร้ำงควำมพร้อมกำรเข้ำถึงให้กับผู้คนในสังคม
ที่ไม่มีขีดจ�ำกัด	ไม่ว่ำจะเป็นกำรศึกษำ	เศรษฐกิจ	

>> บทบาทการปกครองท้องถิ่นไทย ยุค 4.0
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สงัคมและกำรเมอืง	และควำมมส่ีวนร่วมของผูค้น 
ในประเทศจะกลำยเป็นควำมมีส่วนร่วมทำง
ดิจิตอล	ที่ไม่จ�ำเป็นจะต้องมำเจอกัน	แต่สำมำรถ
รูจ้กักนัร่วมกิจกรรมกนัในทกุ	ๆ 	ด้ำน	ได้ทกุมมุทกุที่ 
ของประเทศและทั่วโลก	 โดยมีตัวอย่ำงที่เห็นได้ 
ในกรณีที่มีเด็กจ�ำนวน	13	คน	ติดและหลงอยู่ใน 
ถ�ำ้หลวง	จงัหวดัเชียงรำย	จนเกดิเป็นควำมช่วยเหลอื 
ทำงดิจิตอลจำกทั่วมุมโลก	
	 จำกพฤติกรรมดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลง
ไปดังกล่ำว	 เชื่อว่ำจะมีผลกระทบต่อรูปแบบ 
กำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคที่ส ่งตัวแทน
มำจำกส่วนกลำงเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในกำรบริหำร 
ท้องถิ่น	 ที่มีเหตุผลเก่ำ	 ๆ	 ที่ว่ำมีช่องว่ำงและ 
ควำมเหลื่อมล�้ำในระดับต�ำบล	 อ�ำเภอ	 จังหวัด	 
แต่เหตผุลดงักล่ำวนัน้ไม่สำมำรถใช้ได้ในยคุปัจจบุนั 
และในอนำคตอีก	ต่อไป	
	 2.	ด้ำน	 Generation	 หรือปัจจัยได ้
ช่วงวัย	ได้แก่
  1.	ช่วง	Lost	Generation	เกดิช่วง	 
พ.ศ.	 2426	 -	 2443	 เป็นช่วงที่เกิดเหตุกำรณ์
ประวัติศำสตร ์โลกส�ำคัญ	 คือ	 กำรเข ้ำร ่วม
สงครำมโลกครั้งที่	1
  2.	ช่วง	Greatest	Generation	หรอื	 
G.I.	Generation	เกดิในช่วง	พ.ศ.	2444	-	2467	
ช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำ	คนในยุคนี้มีแบบแผนปฏิบัติ
ไปในทิศทำงเดียวกัน	ทั้งเรื่องควำมเชื่อ	ควำมคิด 
ต่ำง	 ๆ	 มีควำมเป็นทำงกำรค่อนข้ำงสูง	 ใส่สูท	 
ผกูไทด์ออกจำกบ้ำน	สนใจสงัคมส่วนรวม	มสี�ำนกึ
ควำมเป็นพลเมือง
  3.	ช ่วง	 Silent	 Generation  
เกิดในช่วง	พ.ศ.	2468	-	2488	ช่วงสงครำมโลก 
ครั้งที่ 	 2	 ทุกคนที่มี ชีวิตอยู ่ต ้องท�ำงำนหนัก	 
มีควำมภักดีซื่อสัตย์ต่อประเทศชำติ	และเจ้ำนำย	 
มีระเบียบแบบแผน	 เคำรพกฎหมำย	 ในยุคนี้ 

เป ็นยุคที่ผู ้หญิงเริ่มออกมำท�ำงำนนอกบ้ำน	 
คนยคุนีย้งัมบีทบำทในกำรพฒันำเทคโนโลยต่ีำง	ๆ 	 
ถือเป็นรำกฐำนท่ีส�ำคัญ	 ให้ได้ต่อยอดจนมำถึง
ทุกวันนี้
  4.	ช่วง	Baby	Boomer	Generation	 
หรือ	Gen	B	เกดิในช่วง	พ.ศ.	2489	-	2507	สิน้สดุ 
สงครำมโลกคร้ังท่ี	 2	 เป็นยุคที่บ้ำนเมืองสงบ 
หลังจำกสงครำม	 คนในยุคนี้จึงมีค่ำนิยม	 มีลูก 
มหีลำนเยอะ	ๆ 	เพือ่เพ่ิมจ�ำนวนแรงงำนมำช่วยกนั 
พัฒนำประเทศ	
  5.	ช่วง	Generation	X	หรอื	Gen-X	 
เกิดในช่วง	พ.ศ.	2508-2522	คนในยคุนีเ้ริม่ม่ังคัง่	
ใช้ชีวิตอย่ำงสุขสบำย	 เติบโตมำกับกำรพัฒนำ 
ของวิดีโอเกม,	 คอมพิวเตอร์,	 สไตล์เพลงแบบ
ฮิปฮอป	และอำจทันดูทีวีจอขำวด�ำ
  6.	ช่วง	Generation	Y	หรอื	Gen-Y	 
เกิดในช่วง	 พ.ศ.	 2523-2540	 คนในยุคนี้เติบโต 
มำพร้อมกับเทคโนโลย	ีDigital	มเีทคโนโลยพีกพำ	
อำทิ	โทรศัพท์มือถือ	MP3	ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร	
  7.	ช่วง	Generation	Z	หรอื	Gen-Z	 
เกิดหลัง	พ.ศ.	 2540	ขึ้นไป	 เด็กรุ่นนี้เกิดมำจำก 
พ่อแม่รุน่ใหม่อย่ำง	Gen	X	เป็นเดก็รุ่นใหม่ท่ีเกิดมำ 
พร้อมกับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกรอบด้ำน	เรียนรู้ 
รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิตในสังคมแบบ	 Digital	 
ด�ำเนินชีวิตแบบมีกำรติดต ่อสื่อสำรไร ้สำย	 
และสื่อบันเทิงต่ำง	 ๆ	 อย่ำง	 DVD,	 WWW,	 
สมำร์ทโฟน,	YouTube		
  8.	ช่วง	Generation	Alpha	เกิด
ตัง้แต่	พ.ศ.	2553	เป็นต้นไปเป็นรุน่ลกูของ	Gen	Y	 
และ	Z	วยันีก้�ำลังเป็นเดก็อนบุำลทีเ่กดิจำกพ่อแม่ 
ท่ีมีอำยุมำก	 มีลูกน้อย	 มีเงินทองท่ีไม่ต้องดิ้นรน 
มำกเท่ำรุน่อืน่	จบัอปุกรณ์ดจิิตอล	สมัผสัเทคโนโลยี 
ตั้งแต่เกิด
	 ดังนั้น	 เม่ือพิจำรณำควำมแตกต่ำง 
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ของแต่ละ	Generation	แล้ว	จะเหน็พฒันำกำรของ
ช่วงวัยจะถกูจดัไปตำมสภำพแวดล้อมทำงสงัคมที่
ถูกเปลี่ยนไป	ซึ่งปัจจัยหลักของกำรเปลี่ยนแปลง 
ได ้แก ่ 	 นวัตกรรม	 และเทคโนโลยีนั่น เอง	 
กลุม่	Generation	Z	และ	Generation	Alpha	น้ัน	 
จะเพิม่ขึน้ในสงัคมของประเทศไทยมำกข้ึนเรือ่ย	ๆ 	 
กลุม่	Baby	Boomer	Generation,	Generation	X	 
หรือ	 Gen-X	 ก็จะหำยไปจำกสังคมตำมอำยุขัย	
จึงเห็นได้ว่ำรูปแบบกำรบริหำรประเทศจะต้อง
ไปในทิศทำงเดียวกับพฤติกรรมดิจิตอลของ	 
กลุ่ม	Generation	Z	และ	Generation	Alpha	 
กำรบริหำรงำนแบบกระจำยอ�ำนำจก็จะเพ่ิม
บทบำทและเข้ำมำแทนที่กำรบริหำรรำชกำร 
รูปแบบเก่ำ	 ซึ่งอนำคตเรำอำจจะไม่ได ้เห็น
ข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำคในต�ำแหน่ง	 ผู้ใหญ่บ้ำน	
ก�ำนัน	 นำยอ�ำเภอ	 และผู้ว่ำรำชกำรอีกต่อไป	 
ซึง่เรียกได้ว่ำกำรพลกิผนัขององค์กรท้องถิน่เกดิจำก 
พลังของเทคโนโลยี	 และกลุ่ม	 Generation	 Z	 
และ	Generation	Alpha	นั่นเอง

>>	ควำมส�ำคัญของกำรเลือกตั้งท้องถิ่น

	 เมือ่กล่ำวถงึควำมส�ำคัญของกำรเลอืกต้ัง 
องค์กรปกครองท้องถิ่น	 ท�ำให้ระลึกถึงต้นทำง
ของกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรปกครองประเทศ
ที่เรียกว่ำเป็นกำรปฏิวัติประเทศไทยเกิดขึ้น 
เมื่อปี	พ.ศ.	2475	โดยในหลวงรัชกำลที่	7	ทรงให้
พระรำชทำนสัมภำษณ์แก่ผู้สื่อข่ำวหนังสือพิมพ	์
The	 New	 York	 Times	 ฉบับประจ�ำวันที่	 28	
เมษำยน	พ.ศ.	 2474	 ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครอง	 2474	 ก่อนกำรออก	พ.ร.บ.	 เทศบำล	
2476	ซึ่งมีใจควำมส�ำคัญตอนหนึ่งว่ำ...
 “เรำก�ำลังเตรียมออกพระรำชบัญญัติ 
เทศบำลข้ึนมำใหม่ เพือ่ทดลองเกีย่วกบัสทิธเิลอืกตัง้ 
ภำยใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมำยนี้ ประชำชน 

จะมีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล…ข้ำพเจ้ำ
เห็นว่ำสิทธิกำรเลือกตั้งของประชำชนควรจะ 
เริ่มต้นที่กำรปกครองท้องที่ในรูปเทศบำล 
 ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำประชำชนควรจะมีสิทธิ
มีเสียงในกิจกำรของท้องถ่ิน เรำก�ำลังพยำยำม
ให้กำรศกึษำเรือ่งนีแ้ก่เขำ ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำเป็นกำร
ผิดพลำด ถ้ำเรำจะมีกำรปกครองระบอบรัฐสภำ
ก ่อนท่ีประชำชนจะมีโอกำสเรียนรู ้  และมี
ประสบกำรณ์อย่ำงดีเก่ียวกับกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในกิจกำรปกครองท้องถิ่น”
	 ดังนั้น	 พระรำชด�ำรัสดังกล่ำวข้ำงต้น
ว่ำ...ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำเป็นกำรผิดพลำด	 ถ้ำเรำจะ
มีกำรปกครองระบอบรัฐสภำก่อนที่ประชำชน
จะมีโอกำสเรียนรู้	 และมีประสบกำรณ์อย่ำงดี
เกี่ยวกับกำรใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจกำรปกครอง
ท้องถิ่น 
	 จำกพระรำชด�ำ รัสท่ีกล ่ำวข ้ำงต ้น	 
จงึเป็นทีป่ระจกัษ์และไม่แปลกใจเลยว่ำ	ท�ำไมสภำพ 
ประชำธปิไตยของประเทศไทยในวนันี	้ทีม่ปัีญหำ
ล้มลุกคลุกคลำนมำตลอด	 เดี๋ยวมีกำรเลือกตั้ง	
เดีย๋วมกีำรยดึอ�ำนำจประเทศ	สลบัเป็นวงจรกนัไป
ต้ังแต่	พ.ศ.	2475	จนถึงปัจจบัุน	เพรำะเป็นก้ำวย่ำง 
ทีผ่ดิพลำด	ไม่ให้ควำมส�ำคญับทบำทกำรกระจำย 
อ�ำนำจ	 มองข้ำมจุดเริ่มต้นของชุมชนซึ่งเป็น 
ที่รวมของท้องถิ่นซึ่งเป็นฐำนรำกของประเทศ	 
ไม่ให้ควำมส�ำคัญในกำรเปิดโอกำสให้ท้องถ่ิน
มีกำรเรียนรู ้ในกำรบริหำรท้องถิ่น	 เพ่ือสร้ำง
ประสบกำรณ์กำรมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นควำม 
แข็งแรงและเข้มแขง็และพฒันำกำรเป็นภำพใหญ่
ของกำรบริหำรประเทศ	 สิ่งท่ีเป็นตัวอย่ำงของ
ควำมล้มเหลวท่ีเห็นได้ง่ำย	 ๆ	 ได้แก่	 สภำผู้แทน
รำษฎรของประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มำจำก 
กลุ ่มข้ำรำชกำรระดับสูงที่มีบทบำททำงด้ำน 
กำรบรหิำร	หรอืกลุม่ตระกลูทีม่ยีศศกัดิท์ำงสงัคม	

>> บทบาทการปกครองท้องถิ่นไทย ยุค 4.0
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หรือกลุ่มอิทธิพลที่มีอ�ำนำจต่ำง	ๆ	อยู่ในมือไม่ว่ำ 
ทำงเศรษฐกิจ	 ทำงกำรเมืองหรือทำงสังคม	 
จะหำตวัแทนจำกผูม้ฐีำนะทำงกำรเงนิทีไ่ม่ร�ำ่รวย	
และตระกูลเล็ก	 ๆ	 ที่ไม่มีใครรู้จักค่อนข้ำงยำก
หรือหำได้น้อย	 เพรำะถ้ำบุคคลเหล่ำนั้นไม่มี 
ควำมสำมำรถเฉพำะที่เป ็นเอกลักษณ์พิเศษ 
ทำงสังคมจริง	ๆ 	ก็ไม่สำมำรถขึ้นมำเป็นชนชั้นน�ำ 
ในสังคมได้เลย	 จึงเป็นที่มำของปัญหำควำม
เป็นประชำธิปไตยของประเทศไทย	 เพรำะเมื่อ 
กลุ่มบุคคลดังกล่ำวเข้ำมำนั่งอยู่บนเวทีระดับชำติ 
และบริหำรจัดกำรประเทศแล้ว	 เชื่อว่ำจะให้ 
ควำมส�ำคัญกับสิ่งที่ตนเองเกี่ยวข้องมำกกว่ำ 
ทีจ่ะให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนจริง	ๆ  
	 ส�ำหรับกำรเลือกต้ังท้องถิ่นน้ันถือเป็น
ปัจจยัทีส่�ำคญัทีเ่ปิดโอกำสให้ประชำชนในท้องถิน่ 
นัน้	ๆ 	เข้ำมำมส่ีวนร่วม	เป็นเคร่ืองชีว้ดัคุณภำพของ 
ประชำธปิไตยในระดับท้องถิน่	เช่น	กำรตรวจสอบ 
ควำมสนใจของประชำชนที่มีต่อกำรเลือกตั้ง 
จำกประชำชนในท้องถิ่นว่ำมีสูงมำกเพียงใด	 
โดยเปรียบเทียบได้จำกระดับกำรมีส่วนร่วมใน
กำรใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของประชำชน 
ในท้องถ่ิน	ควำมเข้มข้นในกำรแข่งขนัและช่วงชงิทีน่ัง่ 
ในสภำท้องถิ่นของผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้ง 
ท้องถิน่	บทบำทของผูส้มัครรับเลอืกตัง้ท้องถิน่	ทัง้ที ่
สงักดัพรรคกำรเมอืงทีม่ขีนำดใหญ่และขนำดเลก็	 
รวมถงึบทบำทผูส้มัครรบัเลอืกตัง้ท้องถิน่ทีไ่ม่สงักดั 
พรรคกำรเมือง	 ฯลฯ	 ผลกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
สำมำรถแสดงถึงกำรตอบสนองของประชำชน 
ในท้องถิ่น	 ที่มีต่อนโยบำยที่ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
ในท้องถิ่นใช้ในกำรหำเสียงเลือกตั้ง	ซึ่งจะน�ำมำสู่ 
กำรเปล่ียนแปลงทศิทำงของนโยบำยในกำรพฒันำ 
ท้องถิ่นที่มีอยู ่ เดิม	 ให้มีควำมสอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิน่เพ่ิมมำกขึน้	 
ซึ่งประเด็นที่ใช้ในกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนี้	 

อำจจะมคีวำมสอดคล้องหรือแตกต่ำงจำกประเดน็ 
นโยบำยที่มีอยู่ในกำรเมืองระดับชำติก็ได้
	 กำรเลือกตั้งท้องถิ่น	(Local	Election)	
จึงหมำยถึง	 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถิ่นเข้ำไปบริหำรงำนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือรัฐบำลท้องถิ่น	 (Local	
Government)	 โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่ำว
จะเป็นพลเมอืงซึง่อำศัยอยูใ่นเขตปกครองท้องถ่ิน	 
ตั้ งแต ่ ในระดับเมือง	 หรือจั งหวัดต�่ ำลงมำ	 
โดยมีช่ือเรยีกเขตกำรปกครองท้องถ่ินแตกต่ำงกันไป 
ตำมแต่ละประเทศ	 ในไทยจะมีเขตกำรปกครอง	
ตัวอย่ำงเช่น	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 (อบต.)	 และเทศบำล		
แต่ในสหรฐัอเมรกิำจะมเีขตกำรปกครอง	ตวัอย่ำง
เช่น	 เคำน์ตี้	 (County)	 เทศบำล	 (Municipal)	
ทำวน์/ทำวน์ชิพ	(Town/Township)	เป็นต้น	
	 กำรเลือกตั้ งท ้อง ถ่ินจะเป ็น เพียง 
เครื่องมือหนึ่งเท่ำนั้น	 ไม่ใช่ท้ังหมดท่ีบอกถึง 
ควำมเป็นประชำธปิไตยทีม่อียู	่เพรำะกำรปกครอง
ท้องถิ่นตำมหลักกำรสำกลจะให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรปกครองตนเองของประชำชนในท้องถ่ินตำม 
หลักประชำธิปไตยทำงตรง	(Direct	Democracy)	 
เพื่อให้ผลลัพธ ์ที่ ได ้เป ็นประโยชน์ตกอยู ่กับ
ประชำชนในท้องถิน่โดยตรง	จำกกำรร่วมคดิร่วมท�ำ 
กิจกำรสำธำรณะด้วยตนเองอย่ำงมำกท่ีสุดเท่ำท่ี 
จะเป็นไปได้	 ประชำชนในท้องถ่ินจึงไม่ควรมี
บทบำทเพยีงแค่ไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ท้องถิน่ 
เท่ำนั้น	 แต่ต้องมีบทบำทติดตำมและตรวจสอบ
กำรท�ำงำนของตัวแทนและฝ่ำยบริหำรในระดับ
ท้องถ่ิน	 ท่ีได้รับเลือกตั้งเข้ำไปบริหำรงำนองค์กร
ปกครองท้องถ่ินหรือรัฐบำลท้องถ่ินเพรำะม ี
ควำมใกล้ชิดกับประชำชนในท้องถิ่นโดยตรง
 ส�ำหรับประเทศไทยมีรูปแบบกำร
ปกครองส่วนท้องถิน่	แบ่งออกเป็น	2	รปูแบบ	คอื	

>> สุรชัย พรหมพันธุ์
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	 1.	 กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ทั่วไป	 จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
กำรจัดต้ังขึ้น	 โดยมีลักษณะหรือองค์ประกอบ 
ทีม่คีวำมคล้ำยคลึงกนัทัว่ประเทศ	แต่ทัง้นีอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบทัว่ไป	อำจจะมหีลำย 
ประเภทก็ได้	 (สมคิด	 เลิศไพฑูรย์,	 ม.ป.ป.)	 
เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป	 
ของประเทศไทยจะมีอยู ่ด้วยกัน	 3	 ประเภท	 
(สิวำพร	สุขเอียด,	ม.ป.ป.)	ได้แก่	องค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด	 (อบจ.)	 มีโครงสร้ำงกำรบริหำร	 คือ	 
สภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั	และนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนจังหวัด	 โดยมีผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
เป็นผู้ก�ำกับดูแลเทศบำล	มีโครงสร้ำงกำรบริหำร	
คือ	 สภำเทศบำล	 และนำยกเทศมนตรีโดยมี 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 เป็นผู้ก�ำกับดูแล	 (โดยแบ่ง
ออกเป็นเทศบำลนคร	เทศบำลเมอืง	และเทศบำล 
ต�ำบล)	องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	(อบต.)	มโีครงสร้ำง 
กำรบริหำร	 คือ	 สภำองค์กำรบริหำร	 ส่วนต�ำบล	
และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 โดยมี 
นำยอ�ำเภอเป็นผู้ก�ำกับดูแล	
	 2.	 กำรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ  
จัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะ
หรือ	 องค์ประกอบบำงประกำรแตกต่ำงไปจำก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่	ๆ 	ไป	ควำมแตกต่ำงนี้ 
สืบเนื่องมำจำก	ลักษณะเฉพำะของท้องถิ่นนั้น	ๆ	 
เอง	เช่น	เป็นท้องถิ่นที่มีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
มำก	 เป็นท้องถิ่นที่มีประชำกรอำศัยอยู ่อย่ำง 
หนำแน่น	หรือเป็นท้องถิน่ทีเ่ป็นสถำนทีท่่องเทีย่ว 
ทีม่ชีือ่เสยีง	มนีกัท่องเทีย่วเป็นจ�ำนวนมำก	(สมคิด	
เลศิไพฑรูย์,	ม.ป.ป.)	ได้แก่	กรงุเทพมหำนคร	(กทม.)	
มโีครงสร้ำงกำรบรหิำร	คอื	สภำกรุงเทพมหำนคร	
(ส.ก.)	ผู้ว่ำรำชกำร	กรุงเทพมหำนคร	เมืองพัทยำ	 
มีโครงสร้ำงกำรบริหำร	 คือ	 สภำเมืองพัทยำ	 
นำยกเมืองพัทยำ

	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2563	 นั้น	 ต�ำแหน่งที่
เกีย่วข้องกำรปกครองท้ัง	2	รปูแบบมจี�ำนวนมำก
ถึง	142,590	ต�ำแหน่ง	เริ่มจำกใหญ่ที่สุด	คือ
	 -	กรงุเทพมหำนคร	มผีูว่้ำรำชกำร	กทม.	
ดูแลนครหลวง	 1	 ต�ำแหน่ง	 กับสมำชิกสภำเขต	 
50	เขต	50	คน
	 -	เมอืงพทัยำ	นำยกสภำเมอืง	1	ต�ำแหน่ง	
กับ	24	สมำชิก
	 -	นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั	หรือ	
อบจ.	76	คน	กับสมำชิกสภำจังหวัด	2,316	คน
	 -	นำยกองค ์กำรบริหำรส ่วนต�ำบล	
5,332	คน	กับสมำชิกทั่วประเทศ	56,960	คน
	 -	นำยกเทศมนตรีนคร	 30	 คน	 กับ
สมำชิกเทศบำลนคร	720	คน	
	 -	นำยกเทศมนตรเีทศบำลเมอืง	179	คน	
และสมำชิกอีก	3,222	คน	
	 -	นำยกเทศมนตรีของเทศบำลต�ำบล	
2,233	คน	กับสมำชิกอีก	26,796	คน	
 ดงันัน้	กำรเลอืกตัง้ท้องถ่ินจงึเปรียบเสมือน 
ช่องทำงหนึง่ของกำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงของ
ประชำชน	 ในระดับท้องถิ่นตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน	 
โดยกำรเลือกตัวแทนของตนเข้ำไปใช้อ�ำนำจ
ตัดสินใจทำงกำรเมือง	 ซ่ึงเกิดข้ึนภำยใต้ข้อจ�ำกัด 
ของกำรมีประชำกรจ�ำนวนมำก	 และมีพื้นที่เขต 
กำรปกครองทีม่ขีนำดใหญ่	จงึท�ำให้กำรใช้อ�ำนำจ
ของประชำชนด้วยตนเองโดยตรง	 เพื่อท�ำกำร 
ตัดสินใจทำงนโยบำย	(เอกพลณัฐ	ณัฐพัทธนันท์,	 
ม.ป.ป.)	 ประชำชนจึงเป็นผู ้มีอ�ำนำจในกำร
ปกครองประเทศ	 แต่เนื่องจำกสภำพสังคม
ปัจจุบันย่อมเป็นไปไม่ได้ท่ีประชำชนทุกคนจะ 
ท�ำหน้ำทีป่กครองประเทศพร้อม	ๆ 	กนั	จงึมคีวำม
จ�ำเป็นต้องเลือกผู้แทนของตนเข้ำไปท�ำหน้ำที่
แทนตน	 และประชำชนสำมำรถเปลี่ยนผู้แทน 
ซึง่ใช้อ�ำนำจแทนตนได้โดยเลอืกผูท่ี้ตนเหน็ว่ำ	เป็น

>> บทบาทการปกครองท้องถิ่นไทย ยุค 4.0
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ประโยชน์แก่ส่วนรวม	ตำมแนวทำงที่ตนต้องกำร	
โดยพิจำรณำจำกนโยบำยของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	
หรือพรรคของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 (กำรเลือกตั้ง
ในระบอบประชำธิปไตย,	2554)

>>	พัฒนำกำรส�ำหรับกำรเป ็นพรรค 
	 กำรเมืองระดับท้องถิ่น

	 ควำมส�ำคัญประกำรหนึ่งที่เป็นปัจจัย
ท�ำให ้พรรคกำรเมืองระดับชำติแข็งแรงได	้ 
หรือน�ำไปสู่ควำมเป็นสถำบันทำงกำรเมืองได้นั้น	 
ฐำนทีส่�ำคญัคอื	ต้องมพีฒันำกำรและสร้ำงกำรเรยีนรู้ 
ในกำรสร้ำงพรรคระดับองค์กรท้องถ่ินเป็นปัจจัย
หลักก่อน	 ไม่ใช่ให้ประชำชนในระดับท้องถิ่นที่
เข้ำมำสู่เส้นทำงกำรสมัครรับเลือกตั้งของท้องถิ่น 
เดินไปอย่ำงตำมมีตำมเกิด	 ใครอยำกจะสมัคร
ในนำมอิสระก็สมัคร	 ใครอยำกที่จะรวมกลุ ่ม 
ตั้งเป็นกลุ่มก็ตั้งอย่ำงไม่มีเป้ำหมำยทำงกำรเมือง 
ทีช่ดัเจน	ซึง่ทำงคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ต้องมี 
กำรรณรงค์ให้ควำมส�ำคัญในควำมเป็นองค์กรทำง 
กำรเมอืงระดบัชุมชน	โดยส่งเสรมิและให้องค์ควำมรู ้
ให้แก่ประชำชนให้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ
กำรตั้งกลุ่มกำรเมืองหรือพรรคกำรเมืองอย่ำง 
เป็นระบบ	หรอืเป็นรปูแบบควรเป็นอย่ำงไร	ดังน้ัน 
จึงไม่แปลกใจอีกเช่นเดียวกันว่ำ	 ท�ำไมควำมเป็น
พรรคกำรเมืองในระดับประเทศจึงเป็นปัญหำ
ในกำรบริหำรพรรคตลอดเวลำ	 ท�ำไมควำมเป็น 
เจ ้ำของพรรคจึงเป ็นของผู ้ ใดผู ้หนึ่งเท ่ำนั้น	 
และพรรคพร้อมทีจ่ะขอยกเลกิควำมเป็นพรรคได้ 
ตลอดเวลำเมือ่เห็นว่ำผลประโยชน์ทีไ่ด้รับไม่คุม้ค่ำ 
ในเชิงเศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว	 เห็นควำมเป็น
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองหรือควำมเป็นพรรค 
ที่เป็นสถำบันทำงกำรเมืองเป็นเพียงปัจจัยรอง	 
เป็นเพียงหน้ำกำกที่มำประดับให้เพียงดูดีเท่ำนั้น	

>>	ระเบียบกฎเกณฑ์และกฎหมำยที่ 
 เกีย่วข้องกบัพฒันำกำรของกำรเลอืกตัง้ 
	 ท้องถิ่นไทย

	 เมื่อพิจำรณำประเด็นทำงกฎหมำย 
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น	 จำกแนวนโยบำย 
ของรฐัเกีย่วกบักำรกระจำยอ�ำนำจและกำรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินของไทยในบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู
แต่ละฉบับ	 นับต้ังแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี 
พ.ศ.	2475	เป็นต้นมำ	จะพบว่ำ
	 รัฐธรรมนูญฉบับปี	 พ.ศ.	 2517	 เป็น 
รฐัธรรมนญูทีเ่ริม่มีหมวดว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิน่	 
ที่มีกำรระบุให้กำรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ 
มีสภำท้องถ่ิน	 และหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท้องถ่ิน 
หรอืคณะผูบ้รหิำรท้องถ่ิน	มำจำกกำรเลือกตัง้ของ
ประชำชนในท้องถิ่นตำมระยะเวลำที่กฎหมำย
ก�ำหนด	(มำตรำ	216)	แต่กำรเลอืกตัง้หวัหน้ำฝ่ำย 
บริหำรท้องถ่ินหรือคณะผู ้บริหำรท้องถิ่นนั้น	 
ไม่ได้ก�ำหนดว่ำจะต้องมำจำกกำรเลอืกตัง้ทำงตรง 
เท่ำนั้น	 เพรำะอำจจะให้สภำท้องถ่ินเลือกตั้ง 
จำกสมำชิกที่มีอยู่ในสภำก็ได้	(มำตรำ	217)		
	 รัฐธรรมนูญฉบับปี	 พ.ศ.	 2521	 แม้ว่ำ
จะมีกำรก�ำหนดเรื่องกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ท้องถ่ินเอำไว้ในหมวดว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิน่	 
แต่ก็ยังเปิดโอกำสให้มีกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหำรท้องถิ่น	 หรือผู้บริหำร 
ท้องถ่ินได้	โดยกรณกีำรแต่งต้ังสภำท้องถ่ิน	จะต้อง
มีจ�ำนวนน้อยกว่ำสมำชิกที่มำจำกกำรเลือกตั้ง	 
(มำตรำ	182	และ	183)	และนับตั้งแต่นั้นมำก็จะ
ปรำกฏข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ในลกัษณะเดยีวกนั	ทัง้ในรฐัธรรมนญูฉบบั	พ.ศ.	2534	 
(มำตรำ	198	และมำตรำ	199)	และรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ	 พ.ศ.	 2538	 (แก้ไขเพ่ิมเติม	 ฉบับที่	 5)	 
(มำตรำ	198	และมำตรำ	199)	

>> สุรชัย พรหมพันธุ์



>>  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 62)56

	 รัฐธรรมนูญฉบับปี	 พ.ศ.	 2540	 ที่ให้ 
ควำมส�ำคัญกับกำรกระจำยอ�ำนำจลงสู่ท้องถิ่น 
อย่ำงจริงจัง	โดยก�ำหนดให้คณะผู้บริหำรท้องถิ่น	 
หรือผู ้บริหำรท้องถิ่นให้มำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงของประชำชน	หรอืมำจำกควำมเหน็ชอบ 
ของสภำท้องถิ่นที่จะต้องมำจำกกำรเลือกตั้ง 
มีกำรก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งต่ำง	 ๆ	 
ดังกล่ำวเอำไว้ครำวละ	 4	 ปี	 และยังก�ำหนดให ้
คณะผู้บริหำรหรือผู ้บริหำรจะเป็นข้ำรำชกำร
ประจ�ำ	 หรือมีต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น	 ได้แก	่
หน่วยงำนรัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 และของข้ำรำชกำร 
ส่วนท้องถิ่นควบคู ่ไปพร้อมกันไม่ได้อีกต่อไป	
(มำตรำ	 285)	 ซึ่งในเวลำต่อมำหลักกำรเลือกตั้ง
ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยนิตบิญัญตัใินองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่โดยตรงดงักล่ำว	กไ็ด้กลำยเป็นต้นแบบ 
ท่ีถูกน�ำมำใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	 2550	 
ด้วยเช่นกัน	(มำตรำ	284)
	 ภำยหลังจำกรัฐธรรมนูญฉบับ	 พ.ศ.	
2540	 ได้วำงหลักเกณฑ์กำรเลือกตั้งผู ้บริหำร 
ท้องถ่ินด้วยวิธีกำรเลอืกต้ังโดยตรง	กไ็ด้มกีำรออก
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 ที่ก�ำหนดให้มี
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นโดยตรงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทเป็นคร้ังแรก		
พระรำชบัญญัติน้ีจึงน�ำมำสู่กำรยกเลิกกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องเดิม	 ได้แก่	 กฎหมำยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร	 กฎหมำยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำจังหวัด	 กฎหมำยกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
เทศบำล	ในเวลำต่อมำได้มีกำรตรำแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติดังกล่ำวอีกครั้งในปี	 พ.ศ.	 2546		
จึงน�ำมำสู่กำรออกพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ัง 
สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	(ฉบบัที	่2)	 
พ.ศ.	2546	และในช่วงเดือนธันวำคม	พ.ศ.	2546	 

กไ็ด้เกดิกำรเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในประวตัศิำสตร์ 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นไทย	 เมื่อมีกำรประกำศใช ้
พระรำชบัญญัติส�ำคัญจ�ำนวน	 3	 ฉบับ	 ได้แก่	 
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 
(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2546	พระรำชบัญญัติเทศบำล	
(ฉบับที่	12)	พ.ศ.	2546	และพระรำชบัญญัติสภำ
ต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 (ฉบับที่	 5)	
พ.ศ.	 2546	 ซึ่งท�ำให้เกิดกำรเลือกตั้งผู้บริหำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ	 ในรูปแบบ
ของกำรเลือกต้ังโดยตรงท้ังประเทศเป็นครั้งแรก	
ภำยหลังจำกมีกำรทดลองใช้กำรเลือกตั้งท้องถิ่น
โดยตรงครั้งแรก	ในปี	พ.ศ.	2518	เฉพำะกับกรณี 
กรุงเทพมหำนคร	ซึง่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
รูปแบบพิเศษ	 แต่ในเวลำต่อมำก็ได้เปลี่ยนมำใช้
วิธีกำรแต่งตั้งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครอีก	
จนกระทั่งถึงปี	พ.ศ.	 2528	จึงได้น�ำกำรเลือกตั้ง
โดยตรงกลับมำใช้อีกครั้งอย่ำงไรก็ตำม	
	 กำรรัฐประหำรในวันท่ี	 22	 พฤษภำคม	
2557	 โดย	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	หัวหน้ำ
คณะรัฐประหำรและนำยกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน	
คือ	 คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 (คสช.)	 
ได้อำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ	 44	 ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	 (ช่ัวครำว)	 พ.ศ.	 2557	 
ออกประกำศหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที	่85/2557	เรือ่ง	กำรได้มำซึง่สมำชกิสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถิ่นเป็นกำรชั่วครำว	ลงวันที่	10	 
กรกฎำคม	 2557	 ซ่ึงมีผลท�ำให้ได้มีกำรระงับ 
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถ่ินโดยตรงไว้ช่ัวครำว	
โดยน�ำวิธีกำรสรรหำและแต่งตั้งมำใช้แทน
	 รฐัธรรมนญูฉบบัปี	พ.ศ.	2560	ภำยหลงั 
มกีำรบงัคบัใช้	มกีำรออกพระรำชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญ	 ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎร	 พ.ศ.	 2561	 และมีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรไทยเป็นกำรทั่วไป	

>> บทบาทการปกครองท้องถิ่นไทย ยุค 4.0
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พ.ศ.	 2562	 เป็นกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรไทยเป็นกำรท่ัวไป	 ครั้งที่	 28	 ก�ำหนดให ้
มีขึ้นในวันอำทิตย์ที่	 24	 มีนำคม	 2562	 เพื่อ 
เลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรจ�ำนวน	500	คน	
นับเป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไปครัง้แรกหลงัรฐัประหำร
ในประเทศไทย	 พ.ศ.	 2557	 ภำยใต้รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 2560	 
และต่อมำมีกำรออกพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเลือกตั้งท้องถิ่นและที่เกี่ยวข้อง
 สรปุ	จำกภำพรวมของท้องถิน่ไทยยคุ	4.0	 
ที่กล่ำวมำทั้งหมด	 จะเห็นว่ำอุปสรรคในควำม
มีอ�ำนำจขององค์กรท้องถิ่นจำกอดีตที่ผ่ำนมำ

>> สุรชัย พรหมพันธุ์

เสมือนถูกแช่แข็งไม่ให้สำมำรถเติบโตได้อย่ำง
เต็มท่ีด้วยเหตุผลนำนัปกำร	 หรือด้วยเห็นว่ำกำร
เติบโตของท้องถิ่นจะเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรง
อยู่ขององค์กรรัฐในรูปแบบกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนภูมภิำคกต็ำม	เชือ่ว่ำเหตุผลต่ำง	ๆ 	ทีก่ล่ำวมำ 
ข้ำงต้นนั้น	 จะถูกทะลำยไปด้วยพัฒนำกำร 
ทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 รวมทั้งควำม	 
Generation	 Z	 และ	 Generation	 Alpha	 
ของคนรุน่ใหม่	ทีจ่ะเป็นพลงัเป็นปัจจยัในกำรสร้ำง 
ควำมพลิกผันในควำมเป ็นองค ์กรท ้องถิ่น 
ให้มอี�ำนำจทำงกำรบรหิำรด้วยตนเองอย่ำงแท้จรงิ 
ในอนำคตอย่ำงแน่นอน
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ศ. ธเนศวร เจริญเมือง 
• อาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษ 
 สำนักวิชาการเมืองการปกครอง 
 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การเลือกตั้งระดับทองถิ�น พ.ศ. 2563
กับการเมือง-การบร�หารระดับทองถิ�น
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>>	ค�ำขึ้นต้น

	 ส�ำหรบัผูค้นในหลำย	ๆ 	ประเทศ	โดยเฉพำะ 
ชำติตะวันตกที่มีควำมเห็นพ้องร่วมกันชัดเจน	 
(ที่เรียกว่ำ	“ฉันทำนุมัติ”)	เกี่ยวกับปัญหำพื้นฐำน
ทำงกำรเมอืง	คอื	กตกิำหลกัของระบอบกำรเมอืง	
สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ำพิศวง	 เพรำะจนถึงบัดนี้	 
ก็ยังไม่มีฉันทำนุมัติดังกล่ำว	ระบอบกำรปกครอง
ถึงได้เปลี่ยนไปมำถึง	3	แบบ	คือ	ระบอบอ�ำนำจ
รฐัประหำร	ระบอบกึง่ประชำธปิไตย	(ซึง่มหีลำยมติิ	 
และหลำยแบบ)	และระบอบรัฐสภำประชำธปิไตย	
	 ในช่วงเวลำ	72	ปีทีผ่่ำนมำ	(พ.ศ.	2490	-	
2562)	นบัตัง้แต่รัฐประหำร	พ.ศ.	2490	หลงัสิน้สุด 
สงครำมโลกคร้ังที่ 	 2	 และหลังจำกนั้น	 ก็มี
รัฐประหำรเร่ือยมำรวม	 18	 ครั้ง	 และแม้จะมี 
รัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้งโดยประชำชน 
หลำยสิบชุด	แต่ที่อยู่ครบวำระ	4	ปีมีเพียง	1	ชุด2

	 ผลกระทบใหญ่หลวงที่ตำมมำจึงมี 
อย่ำงน้อย	2	ประกำร	คือ	1.	สภำวะไร้เสถียรภำพ
ทำงกำรเมอืง	(Political	Instability)	มำยำวนำน
หลำยทศวรรษ	เป็นควำมขัดแย้งทีไ่ด้เกดิกำรต่อสู้
กันที่ยังไม่จบสิ้นจนกระท่ังบัดนี้	 ระบอบอ�ำนำจ	
3	 แบบข้ำงต้นเกิด ๆ	 ดับ ๆ	 ไปท่ำมกลำงควำม

ศ. ธเนศวร์ เจริญเมือง

กำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2563
กับกำรเมือง-กำรบริหำรระดับท้องถิ่น >>

“พวกเขำจะอยู่เป็นอมตะ	ขณะที่พวกเรำที่ยังอยู่ก็จะชรำโรย”		
“They	shall	grow	not	old,	as	we	that	are	left	grow	old.”

Laurence	Binyon,	English	poet,	1869-19431

ขัดแย้งนั้น	 และ	 2.	 สภำวะดังกล่ำวได้ส่งผลให้
เกิดควำมขัดแย้ง	ควำมลักลั่น	ควำมซ�้ำซ้อน	และ
ควำมไม่ชัดเจนในหลำยระดับท่ีถัดลงมำมำกมำย	
ตวัอย่ำง	เช่น	หวัหน้ำคณะรฐัประหำรชืน่ชมควำม
เป็นประชำธิปไตยของระบอบที่ตนเองสร้ำงขึ้น,	
ไม่มีกำรเลือกตั้งหลำยปี	แต่ก็ยังมีคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งอยู่ทุก	 ๆ	 ระดับ,	 รัฐบำลจำกกำรท�ำ
รัฐประหำรไม่ยอมให้มีกำรเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน 
ด้วยเกรงจะเป็นฐำนเสียงให้กับฝ่ำยนักกำรเมือง
ระดับชำติ	 และนำยกเทศมนตรีจำกเมืองใน
ประเทศตะวนัตกเดนิทำงมำเยอืนบ้ำนพีเ่มอืงน้อง
ในไทย	 แต่เจ้ำภำพท่ีกล่ำวค�ำปรำศรัยกลับเป็น 
นำยกฯ	อบจ.	หรือผู้ว่ำฯ	ที่มำจำกกำรแต่งตั้งขึ้น 
เวทีกล่ำวเอง	 แทนท่ีจะให้นำยกเทศมนตรีเป็น 
ผูก้ล่ำวต้อนรบัผูม้ำเยอืน	ซึง่มตี�ำแหน่งเดยีวกนั	ฯลฯ

>>	สัญญำณที่หลำยคนรอคอย

	 และแล้ว	กม็	ีพ.ร.บ.	กำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำรท้องถ่ิน	 ประกำศใน	 
รำชกจิจำนเุบกษำ	ลงวนัที	่15	เมษำยน	พ.ศ.	25623  
หลังจำกที่ได้มีกำรเลือกต้ังทั่วไปเมื่อวันที่	 24	
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มนีำคม	ปีเดยีวกนั	กเ็ท่ำกบัว่ำอกีไม่นำนต่อจำกนี้	
จะมกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่และผูบ้รหิำร
ท้องถิ่นทั่วประเทศ	แต่บัดนี้เวลำผ่ำนไป	5	เดือน	
ก็ยังไม่มีข่ำวนี้	 คำดกันว่ำน่ำจะเป็นปีหน้ำ	 คือ	
พ.ศ.	25634  
	 สงัคมไทยไม่มกีำรเลอืกต้ังระดับท้องถิน่ 
มำแล้วเป็นเวลำ	 5	 ปีเศษ	 (พฤษภำคม	 2557	 -	 
กนัยำยน	2562)	ดงันัน้	เมือ่มกีฎหมำยกำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่นฉบับใหม่เกิดขึ้น	 จึงเป็นสัญญำณว่ำ 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นก�ำลังจะมำถึง	บทควำมนี้	จะ
พจิำรณำ	3	ประเด็น	คอื	1.	เนือ้หำส�ำคัญของ	พ.ร.บ.	 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับล่ำสุด	และบทวิเครำะห์	
2.	บทวเิครำะห์ปัญหำกำรเลอืกต้ังและกำรบรหิำร 
ขององค์กรปกครองท้องถิน่ทีผ่่ำนมำ	และ	3.	ข้อเสนอ 
ต่อกำรเลอืกตัง้,	นกักำรเมอืงท้องถิน่	และควำมเข้ำใจ 
ต่อบทบำทของกำรเมอืงกำรปกครองท้องถิน่ในรฐั 
ที่ยังขำดฉันทำนุมัติเกี่ยวกับระบอบกำรเมือง
ระดับชำติ		

1.	 สำระส�ำคัญของ	พ.ร.บ.	กำรเลือกตั้ง 
	 ท้องถิ่น	พ.ศ.	2562

 ข้อแรก	 กำรตัดสินใจว ่ำจะจัดให้มี 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนใดและเมื่อไหร่	 หลัง 
กำรประกำศใช้	 พ.ร.บ.	 ฉบับนี้	 (16	 เมษำยน	
พ.ศ.	2562)	เป็นอ�ำนำจของคณะรกัษำควำมสงบ 
แห่งชำต	ิ(คสช.)	และเมือ่ไม่ม	ีคสช.	กใ็ห้เป็นอ�ำนำจ 
ของคณะรัฐมนตรี	 (มำตรำ	 142	 บทเฉพำะกำล	
หน้ำ	310)	
 ข้อที่สอง	 ให้องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	
(อบต.)	มเีขตเลือกตัง้ทีม่สีมำชกิสภำ	อบต.	เขตละ	 
1	คน	(มำตรำ	45	วรรคแรก	แก้ไขเพ่ิมเติม	ฉบบัที	่7	 
พ.ศ.	2562)	แตกต่ำงจำกอดีต	ทีแ่ต่ละเขตมีสมำชกิ	 
เขตละ	2	คน	แต่	อปท.	อื่นๆ	ยังคงเหมือนเดิม			

 ข้อทีส่ำม	ให้เขตหมูบ้่ำนเป็นเขตเลอืกตัง้		
ยกเว้นหมู่บ้ำนใดมีประชำกรไม่ถึง	25	คน	ให้ไป 
รวมกบัหมู่บ้ำนท่ีอยูต่ดิกนั	รวมเป็น	1	เขตเลอืกต้ัง	 
(มำตรำ	45	วรรค	2)		
 ข้อที่สี่	พ.ร.บ.	เก่ำก�ำหนดให้ผู้สมัครรับ
เลอืกตัง้ต้องมภีมูลิ�ำเนำในท้องถิน่นัน้	หรอืเสยีภำษ ี
ให้ท้อง	 ถ่ินติดต่อกัน	 3	 ปี	 แต่	 พ.ร.บ.ฉบับใหม่
ก�ำหนดให้ผู้สมัครต้องมีภูมิล�ำเนำ	 ณ	 ที่สมัคร
เท่ำนั้น	(มำตรำ	49)
 ข้อที่ห้ำ	 ผู้สมัครต�ำแหน่งนำยกฯ	 ต้อง
มอีำยุ	35	ปีข้ึนไป	ผดิกบั	พ.ร.บ.	ฉบับเก่ำ	ท่ีผูส้มคัร 
ต้องมอีำย	ุไม่ต�ำ่กว่ำ	30	ปี	(มำตรำ	48	เบญจ	พ.ร.บ. 
เทศบำล,	มำตรำ	35	พ.ร.บ.	อบจ.,	และ	พ.ร.บ.อบต.	 
58/1)	 ส่วนคุณสมบัติของสมำชิก	 อปท.	 คงเดิม	
คือมีอำยุไม่ต�่ำกว่ำ	25	ปี
 ข้อที่หก	ลักษณะต้องห้ำม	ของผู้สมัคร
รบัเลอืกตัง้	คอื	จะต้องไม่เป็นเจ้ำของหรอืผูถ้อืหุน้ 
ในกิจกำรหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนใดๆ		(มำตรำ	
49	วงเล็บ	3)	และจะต้องไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำ 
อันถึงที่สุดว ่ำด ้วยควำมผิดฐำนเป ็นเจ ้ำมือ	 
เจ้ำส�ำนัก	ฯลฯ	(มำตรำ	49	วงเล็บ	10)	ซึ่งนับเป็น
ครั้งแรกที่ระบุข้อห้ำมเหล่ำนี้
 ข้อที่เจ็ด	 ผู้สมัครสำมำรถหำเสียงโดย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้	 แต่ต้องไม่ฝ่ำฝืน
กฎหมำยที่ก�ำหนด	(มำตรำ	73)
 ข้อที่แปด	 เปลี่ยนก�ำหนดเวลำกำรไป 
ลงคะแนน	 คือ	 8.00	 -	 17.00	 น.	 (มำตรำ	 78)	 
ผิดจำกเดิมคือ	8.00	-	15.00	น.	ซึ่งไม่เคยเปลี่ยน
ในอดีต
 ข้อที่เก้ำ	 ผู ้ชนะกำรเลือกตั้งจะต้อง 
ได้รับคะแนนมำกกว่ำคะแนนท่ีไม่เลือกผู ้ใด	
(มำตรำ	110-111)
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 ข้อที่สิบ	 ห้ำมสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผูบ้รหิำรท้องถิน่อนมุตัโิครงกำรหรอืกจิกรรมใหม่
ภำยใน	90	วนัก่อนครบวำระหรอืก่อนกำรลำออก
จำกต�ำแหน่งของผู้บริหำร	(มำตรำ	65	และ	61)
 ข้อที่สิบเอ็ด	 ห้ำมด�ำเนินกำรโอนย้ำย
บุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำนเพ่ือหวังประโยชน์
ในกำรเลือกตั้ง	(มำตรำ	48)	
 ข้อทีส่บิสอง	ห้ำมขำย	จ�ำหน่ำย	จ่ำยแจก	 
หรือจัดเลี้ยงสุรำทุกชนิดในเขตเลือกต้ังระหว่ำง
เวลำ	 18.00	 น.	 ของวันก่อนวันเลือกตั้ง	 1	 วัน	
จนถงึเวลำ	18.00	น.	ของวนัเลอืกต้ัง	(มำตรำ	123) 
อันเป็นกำรเปลี่ยนจำกเวลำเดิมในกฎหมำยฉบับ
ก่อน	 คือ	 18.00	 น.	 ของวันก่อนวันเลือกตั้ง	 ถึง	
24.00	น.	ของวันเลือกตั้ง

>> ศ. ธเนศวร์ เจริญเมือง

>> บทวิเครำะห์	พ.ร.บ.	เลือกต้ัง	พ.ศ.	2562

	 1.	ภำพรวมเกี่ยวกับองค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น	 (อปท.)	 ในปัจจุบัน	 จนถึงขณะนี้	 อปท.	 
ทั่วประเทศ	 มีทั้งหมด	 6	 รูปแบบ	 และมีจ�ำนวน
รวมทั้งสิ้น	7,852	แห่ง	คือ	
	 	 1.	องค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั	(อบจ.)	 
มีจ�ำนวน	76	แห่ง		
	 	 2.	เทศบำลนคร	30	แห่ง		
	 	 3.	เทศบำลเมือง	179	แห่ง		
	 	 4.	เทศบำลต�ำบล	2,233	แห่ง		
	 	 5.	องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล	(อบต.)	
5,332	แห่ง		
	 	 6.	รูปแบบพิเศษ	 มี	 2	 แห่ง	 คือ	
กรุงเทพมหำนคร	และเมืองพัทยำ5

	 ล�ำดับที่	 เลือกตั้งฝ่ำยบริหำร	 เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น

	 1.	 ผู้ว่ำรำชกำร	กทม.	 1	 คน	 	ส.ก.	(กรุงเทพมหำนคร)	 50	 คน

	 2.	 นำยกเมืองพัทยำ	 1	 คน	 ส.	สภำเมืองพัทยำ	 24	 คน

	 3.	 นำยก	อบจ.	(76	จังหวัด)	 76	 คน	 สมำชิกสภำจังหวัด	 2,316	 คน

	 4.	 นำยกเทศมนตรีนคร	 30	 คน	 ส.ท.	เทศบำลนคร	 720	 คน

	 5.		 นำยกเทศมนตรีเมือง	 179	 คน	 ส.ท.	เทศบำลเมือง	 3,222	 คน

	 6.	 นำยกเทศมนตรีต�ำบล	 2,233	 คน	 ส.ท.	เทศบำลต�ำบล	 26,796	 คน									

	 7.		 นำยก	อบต.	 5,332	 คน	 ส.	อบต.	 56,960	 คน

	 รวม	 จ�ำนวนผู้บริหำรที่จะได้รับเลือก	 7,852	 คน	 สมำชิกสภำ	 90,088	 คน

รวมยอด		97,940		ต�ำแหน่ง

	 หำกจะมีกำรจัดกำรเลือกต้ังอีกครั้ง	 หลังจำกที่ห่ำงร้ำงไปในช่วงหลำยปีมำนี้	 จ�ำนวนของ 
ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นจะเป็นดังนี้6
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	 2.	จำกกำรศึกษำเนื้อหำของ	 พ.ร.บ.	 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร
ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 เรำพบควำมแตกต่ำงหลำย
ประเดน็เม่ือเทยีบกับ	พ.ร.บ.	ฉบบัเดียวกนัในอดีต	 
ณ	 ที่นี้	 จะขออภิปรำยและประเมินประเด็น 
ที่ส�ำคัญ	คือ	
	 กำรออก	 พ.ร.บ.	 กำรเลือกต้ัง	 ฉบับน้ี
เกิดขึ้นหลังจำกท่ีคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	
(คสช.)	 ออกค�ำส่ังให้ยกเลิกกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ทั้งหมด	 หลังกำรยึดอ�ำนำจในเดือนพฤษภำคม	
พ.ศ.	2557	ผลกค็อื	กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ทีจ่ะมขีึน้
ต่อจำกนีไ้ปจะเป็นครัง้แรกในช่วง	5	ปีเศษทีผ่่ำนมำ
	 กฎหมำยฉบบันีผ่้ำน	คสช.	เมือ่ช่วงต้นปี	
พ.ศ.	2562	โดยมีสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	(สนช.)	
เป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ	 เท่ำกับว่ำทั้งหมดเกิดจำก
ควำมเห็นชอบ	 สนช.	 ที่มำจำกกำรแต่งตั้งของ	
คสช.	 โดยไม่มีประชำชนหรือตัวแทนได้เข้ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรร่ำงกฎหมำยฉบับนี้แม้แต่น้อย	
ในแง่นี้	เรำจึงพบด้ำนของกำรเปลี่ยนแปลงที่มี	2	
ลกัษณะ	อย่ำงหนึง่	เกิดจำกกำรได้เหน็เหตกุำรณ์
อันเป็นข้อจุดอ่อนจำกอดีต	 ที่ส่วนใหญ่	 กกต.	
(คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง)	ของแต่ละระดับ	และ
ประชำชนในท้องถิ่นเป็นผู้ค้นพบ	 และเสนอให้มี
กำรปรบัปรุง		อกีอย่ำงหนึง่		น่ำจะเป็นกำรผลกัดัน 
ของบำงฝ่ำยให้มีกำรแก้ไขบำงมำตรำ	 เพรำะ 
มีลักษณะสอดรับกับผลประโยชน์ของบำงกลุ่ม
เป็นส�ำคัญ	ดังจะได้กล่ำวต่อไป
	 3.	จำกลักษณะส�ำคัญของ	 พ.ร.บ.	 
กำรเลอืกตัง้	พ.ศ.	2562	จะพบว่ำ	กำรเปลีย่นแปลง 
บำงมำตรำเป็นผลจำกกำรสรุปบทเรียนจำกอดีต	 
เป ็นกำรเปล่ียนแปลงเพื่อหวังแก้ไขจุดอ่อน	 
เช่น	 ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นมำจำกเขตละ	 1	 คน	
(คำดหวังควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนจำกผู ้แทน

คนเดียว	 แทนท่ีจะเป็น	 2	 คน),	 กำรให้ผู้บริหำร
มีอำยุ	35	ปีขึ้นไป	(คำดหวังวุฒิภำวะมำกขึ้นจำก
ผู้บริหำร),	 กำรตัดสิทธิผู้สมัครท่ีถือหุ้นในกิจกำร 
สือ่มวลชนหรอืเคยต้องค�ำพพิำกษำในคดเีจ้ำส�ำนกั- 
เจ้ำมือ	 (คำดหวังนักกำรเมืองท้องถ่ินท่ีควรใส่ใจ
ผลประโยชน์ส่วนรวม),	กำรก�ำหนดให้ผู้ชนะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงมำกกว่ำจ�ำนวนคนท่ีไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนไม่เลือกใคร	 (คำดหวังผู้ชนะท่ีได้รับ
กำรยอมรับมำกขึ้น),	 กำรห้ำมเปลี่ยนโครงกำร
หรือกิจกรรมไม่นำนก่อนหมดวำระกำรท�ำงำน,	
และกำรห้ำมโยกยำ้ยคนเข้ำมำในเขตท่ีมีลักษณะ
สร้ำงฐำนคะแนน	 (คำดหวังกำรท�ำงำนกำรเมือง
ที่ไม่เอำเปรียบคู่แข่งขัน)	ฯลฯ		
	 แน่นอน	ที่กล่ำวมำนี้มิได้หมำยควำมว่ำ 
จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดี เสมอไป	 
ตรงกันข้ำม	 อำจมีสิ่งเลวร้ำยเกิดขึ้นมำกกว่ำเดิม	
หรือปัญหำเก่ำก็ยังคงไม่ได้รับกำรแก้ไข	และหำก 
เป็นเช่นน้ัน	กห็มำยควำมว่ำต้องมกีำรสรปุบทเรยีน	 
และหำทำงแก้ไขต่อไปอีก			
	 4.	กำรเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเรื่อง 
กำรลงโทษผู้จ�ำหน่ำย	จ่ำยแจก	หรือจัดเลี้ยงสุรำ 
ในเขตเลือกตั้งระหว่ำงเวลำ	 18.00	 น.	 ก่อน 
วันเลือกตั้งจนถึงเวลำ	18.00	น.	ของวันเลือกตั้ง	
(จำกเดิม	18.00	น.	ถึง	24.00	น.	ของวันเลือกตั้ง)	 
น่ำจะเป็นปัญหำส�ำคัญของ	พ.ร.บ.	ฉบับใหม่นี้
	 กล่ำวคอื	เพรำะกำรปิดหบีเพือ่นบัคะแนน 
เร่ิมต้นในเวลำ	17.00	น.	ตำมทีก่�ำหนดในกฎหมำย 
ฉบับใหม่	 เรำก็จะพบควำมขัดแย้งกันเองของ	 
2	 มำตรำนี้	 (มำตรำ	 78	 เกี่ยวกับเวลำเปิด-ปิด 
กำรลงคะแนน	และมำตรำ	123	ห้ำมกำรจ�ำหน่ำย
จ่ำยแจกสุรำ)		
	 หมำยควำมว่ำเมือ่ปิดหบีลงคะแนนแล้ว
ในเวลำ	 17.00	 น.	 แต่กำรนับคะแนนเพิ่งเริ่มต้น	
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กระทัง่มกีำรเคลือ่นย้ำยหบีไปนับคะแนนทีเ่ขตอืน่
ห่ำงออกไป	แต่กำรแจกจ่ำยและเลีย้งสรุำสำมำรถ
ท�ำได้แล้วหลังเวลำ	18.00	น.	นัน่เท่ำกบัว่ำมคีวำม
เป็นไปได้ทุกทำงในกำรควบคุมและเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมของผูน้บัคะแนน	กรรมกำรทีอ่ยูร่อบ	ๆ 	 
บัตรลงคะแนน	 หีบใส่คะแนน	 เจ้ำหน้ำที่รอบ	 ๆ	 
และประชำชนทีเ่ข้ำมำสงัเกตกำรณ์กำรนบัคะแนน	 
อนึ่ง	 หำกไม่มีควำมพยำยำมในกำรแก้ไขผลของ
กำรลงคะแนน	 อย่ำงน้อย	 ปริมำณกำรด่ืมสุรำ
ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เวลำ	 18.00	 น.	 ก็เท่ำกับกำร
สนับสนุนธรุกจิเครือ่งด่ืม	ซึง่แน่นอนว่ำผลกระทบ
ของกำรดื่มเช่นนี้	ย่อมมีผลกระทบที่ยำวไกลมำก	
และแตกต่ำงกันไปในแต่ละท้องที่
	 ค�ำถำมมีว่ำ	 เวลำที่เปลี่ยนไปอันจะมี
ผลกระทบที่สำมำรถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง
ของประชำชนได้นั้น	 ได้รับกำรอภิปรำยถกเถียง
กนัมำกเพยีงใดในสภำนติบิญัญตัทิีส่มำชกิมำจำก
กำรแต่งตั้งทั้งหมด
	 กล่ำวโดยสรปุ	พ.ร.บ.	กำรเลอืกตัง้	พ.ศ.	
2562	มีลักษณะส�ำคัญ	3	ประกำร	คือ
 หนึ่ง	 เป ็นกฎหมำยที่ขึ้นต ่ออ�ำนำจ
และผลประโยชน์ของรัฐบำล	 แทนที่จะเป็นกำร
ตัดสินโดยใช้ประเพณีทำงกำรเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย	เช่น	เลือกตั้งตำมวำระทุก	ๆ	4	ปี
	 หลังจำกยกเลกิกำรเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่ 
ทั่วประเทศไปตลอดช่วงเวลำกำรยึดอ�ำนำจ	ผ่ำน
กำรยึดอ�ำนำจไป	 5	 ปีก็รื้อฟื้นกฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถิ่นอีกครั้ง	ก็ได้สะท้อนให้เห็นว่ำกำรสกัดกั้น
สิทธิเสรีภำพของประชำชนนั้นเป็นเรื่องชั่วครำว	
เมื่อไม่สำมำรถที่จะเหนี่ยวรั้งไว้อีกต่อไป	 ก็ต้อง
หวนคืนสู่ระบบเดิม	 นั่นคือกำรเลือกต้ังซ่ึงมีทั้ง
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น				

	 อย่ำงไรกต็ำม	เนือ่งจำกกำรหวนคนืครัง้น้ี	 
มใิช่เกดิขึน้ด้วยควำมเต็มใจทีจ่ะหวนคืนสูร่ะบอบ
ประชำธิปไตย	 หรือหวนคืนเพรำะฝ่ำยครอง
อ�ำนำจจนมมุ	หมดทำงเลอืก	กำรก�ำหนดว่ำเมือ่ใด 
จะจัดให้มีกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็ยังต้อง 
ขึ้นอยู่กับคณะยึดอ�ำนำจ	และหลังจำกนั้น	ก็ด้วย
ควำมหวังว่ำให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจ			
	 เห็นได้ชัดว่ำ	 อ�ำนำจท่ีอยู ่ในมือของ
นำยกรัฐมนตรีที่เคยเป็นหัวหน้ำ	 คสช.	 ในที่สุด		
จนถึงบัดนี้	 ก็ยังไม่มีข่ำวท่ีชัดเจนว่ำเมื่อใดจะม ี
กำรเลือกตั้งในระดับท้องถ่ิน	 เพรำะฝ่ำยกุม
อ�ำนำจต้องตัดสินใจว่ำเวลำใดท่ีกำรเลือกตั้ง 
จึงจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ำยตน	 ควำมคึกคักของ
พรรคฝ่ำยค้ำนในปัจจุบันที่มีผู ้เสนอตัวมำเป็น 
ผู้สมัครจ�ำนวนมำกในกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	 
น ่ำจะท�ำให ้ผู ้มีอ� ำนำจตัดสินใจเลื่อนเวลำ 
กำรเลือกตั้งออกไปก่อน	 เพื่อหำโอกำสท่ีจะ 
ได้เปรียบทำงกำรเมือง	จึงค่อยจัดกำรเลือกตั้ง
 สอง	มกีำรปรบัปรงุประสบกำรณ์จำกอดตี 
ไปเป็นกฎหมำยหลำยมำตรำ	ดงัทีไ่ด้กล่ำวไปแล้ว
 สำม	 มีควำมเป็นไปได้อย่ำงมำกว่ำ	 
กลุ่มที่หวังจะได้ประโยชน์จำกธุรกิจเครื่องดื่ม	 
และกลุม่ท่ีหวังจะหำประโยชน์จำกกำรนบัคะแนน
เพือ่ให้ฝ่ำยตนได้ประโยชน์	จบัมือกนั	หรอืแยกกนั
เพือ่ให้กำรด่ืมสรุำเกดิข้ึนได้อย่ำงเสรใีนเวลำเพยีง	 
1	 ชั่วโมงหลังเปิดหีบนับคะแนน	 และโอกำส 
ดังกล่ำว	 ท่ีจะท�ำให้กฎหมำยฉบับนี้ผ่ำนไปได้	 
ก็มีกำรเสนอร่ำง	พ.ร.บ.	เข้ำสู่สภำนิติบัญญัติที่มำ
จำกกำรแต่งตั้งเท่ำนั้น	 เพรำะสำมำรถด�ำเนิน
กำรพิจำรณำผ่ำนร่ำงกฎหมำยไปได้อย่ำงรวดเร็ว	 
โดยไม่มกีำรซกัถำม	หรอืทกัท้วง	หรอืเปิดอภปิรำย
ใด	ๆ	จำกภำคประชำชนแม้แต่น้อย
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2.	 กำรเลือกตั้ง	และกำรปกครองท้องถิ่น 
	 ในช่วง	120	ปี	(พ.ศ.	2540	-	2562)	
	 กำรปกครองท้องถิน่ไทยเร่ิมต้นขึน้อย่ำง
เป็นทำงกำรในปี	 พ.ศ.	 2440	 เมื่อรัฐบำลสยำม
ในขณะนั้นจัดตั้งสุขำภิบำลกรุงเทพฯ	 ขึ้นมำ	 
นับเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินองค์กรแรกของ
ประเทศ	และ	8	ปีต่อจำกนัน้	(พ.ศ.	2448)	รฐับำล
ได้จัดตั้งสุขำภิบำลท่ำฉลอม	 สมุทรสำคร	 และ
ออกกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่นเป็น
คร้ังแรกในขอบเขตทั่วประเทศ	 นั่นคือ	 พ.ร.บ.	
สุขำภิบำล	 หลังจำกนั้น	 ก็มีกำรจัดตั้งสุขำภิบำล
ในหัวเมืองต่ำง	ๆ	ทั่วประเทศ	รำว	40	แห่ง	และ
ทยอยจัดตั้งเพิ่ม
	 ในห้วง	35	ปีแรก	(พ.ศ.	2440	-	2475)	
ของกำรปกครองท้องถิ่นไทย7	 สำระส�ำคัญของ
กำรเมืองกำรปกครองท้องถิ่นที่กล่ำวมำ	มีดังนี้	
	 1.	กำรปกครองท้องถิน่ของไทย	เริม่ต้น 
จำกกำรริเริ่มของผู ้น�ำสูงสุดของรัฐ	 ซึ่งเป็น 
พระมหำกษัตริย์ในรัฐสมบูรณำญำสิทธิรำชย์	
ท�ำให้ทกุส่ิงทุกอย่ำง	รวดเรว็ฉบัไว	เพรำะเป็นกำร
เปลีย่นแปลงจำกบนลงล่ำง	(Top-down	change)	
ด้ำนหน่ึงสะท้อนให้เหน็วสิยัทศัน์ของผูน้�ำ	ทีไ่ด้ไป
เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองแบบใหม่ใน 
ต่ำงประเทศ	แต่อกีด้ำนหน่ึง	กเ็ป็นควำมจ�ำกดัของ
ทัศนะของชนชั้นน�ำของประเทศนี้	นั่นคือ	แทนที่
จะให้มีกำรเลือกต้ังผู้น�ำท้องถิ่นขึ้นบริหำร	 ดูแล
และพัฒนำควำมเป็นอยูข่องคนในระดับล่ำง	กลบั
เป็นกำรแต่งตั้งท้ังหมด	 และแต่งตั้งข้ำรำชกำร
จ�ำนวนหนึ่งเข้ำไปบริหำรงำนของสุขำภิบำล	 
สรุปว่ำในช่วง	35	ปีนี้	ไม่มีกำรเลือกตั้งเลย
	 จำกบนัทกึของวลิเลีย่ม	แฮรสี	(William	
Harris)	ครใูหญ่โรงเรียนปรนิส์รอยแยลส์วทิยำลยั	
เชยีงใหม่	ท่ำนผูน้ีส้นทิสนมกบัอปุรำชของมณฑล

พำยัพ	 (พระองค์เจ ้ำบวรเดช)	 (ท่ีเชียงใหม่)	 
ในขณะนั้นมำก	 เมื่อครูใหญ่แฮรีส	 เสนอตัวว่ำ 
ยนิดรีบัใช้งำนส่วนรวม	อะไรกไ็ด้ของท้องถิน่สยำม	
ท่ำนกไ็ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรสขุำภิบำลนคร
เชียงใหม่	(พ.ศ.	2460)

	 ครูใหญ่แฮรีส	 น่ำจะเป็นชำวต่ำงชำติ
เพียงคนเดียวที่ได้รับเกียรตินี้	 ในบันทึก	 ท่ำน
ดีใจมำกที่ได้รับใช้ส่วนรวม	 ท่ำนกลับไปศึกษำ
กำรปกครองท้องถ่ินในสหรัฐ	 และกลับมำเสนอ
แนวทำงกำรปรับปรุงเมืองหลำยอย่ำง	 ท่ีส�ำคัญ
คือ	กำรรกัษำควำมสะอำด	และควำมเป็นระเบยีบ
ของบ้ำนเมือง	 จนกระทั่ง	 เสนำบดีกระทรวง
มหำดไทยในขณะนั้น	 ได้รับรำยงำนว่ำเมือง
เชียงใหม่	 เป็นเมืองที่สะอำด	 และสวยงำมที่สุด
ของประเทศ	 ขอให้สุขำภิบำลอื่นๆ	 ศึกษำเป็น
แบบอย่ำง	 เข้ำใจว่ำคงจะมีชำวต่ำงชำติคนเดียว
ในตอนนั้น	 ที่ได้รับเชิญให้ร่วมงำนพัฒนำท้องถิ่น	 
ไม่ใช่เพรำะนโยบำยเฟ้นหำคนท�ำงำนมีจิตใจ
ท�ำงำนให้ท้องถิน่	แต่เป็นควำมคดิของคน	ๆ 	เดยีว
คือ	พระองค์เจ้ำบวรเดช	-	นักเรียนนอกที่กลับมำ
เป็นอปุรำช	และสนทิสนมกบัครใูหญ่โรงเรยีนของ
กลุ่มคริสเตียนชำวอเมริกัน8  

	 2.	กำรปกครองท้องถ่ิน	 คือ	 กำรเมือง
และกำรบริหำรบ้ำนเมืองในระดับล่ำงสุด	ซึ่งควร
จะเป็นสนำมที่ดีที่สุดส�ำหรับประชำชนในกำร
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกำรเมือง	 กำรตัดสินใจ	
และกำรจัดกำรปัญหำกำรเมืองกำรปกครองใน
ระดับที่ใกล้ตัวที่สุด	และประชำชนในท้องถิ่นนั้น 
ก็ควรได้เรียนรู ้ปัญหำท่ีเป็นจริง	 และปัญหำท่ี 
ใกล้ตัวมำกที่สุด		

	 ในแง่นี้	 กำรเลือกตั้ง	 จึงส�ำคัญที่สุด	
เพรำะกำรเลือกตั้งจะท�ำให้ประชำชนตื่นตัวว่ำ
ควรจะเลือกใครไปท�ำงำนแทน	 และมีกำรคิด	 
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ศึกษำ	และถกเถียงกันว่ำนโยบำย-มำตรกำรของ
กำรบริหำรท้องถิ่นควรเป็นอย่ำงไร	 ต่อจำกน้ัน	
ก็มีกำรติดตำมว่ำคนที่ประชำชนเลือก	 เข้ำไป
ท�ำงำนอย่ำงไรบ้ำง	และสมควรจะเลอืกต่อหรอืไม่ 
ในวำระต่อไป	นับเป็นกำรยกระดับควำมตื่นตัว
และกำรเรียนรู้ทำงกำรเมืองที่ส�ำคัญยิ่ง	ฯลฯ		
	 3.	น่ำเสียดำยที่ในช่วงระยะแรก	35	ปี	 
กำรปกครองท้องถิ่นมีลักษณะอ่อนด้อยมำก	
เพรำะไม่มีคนท้องถิ่นเข้ำไปท�ำงำนให้แก่ท้องถิ่น	 
คนท้องถิน่ไม่ค่อยสนใจเพรำะไม่มกีำรเลอืกตัง้ใด	ๆ 	 
ข้ำรำชกำรทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ท�ำงำน	กเ็ข้ำมำในฐำนะ 
ท�ำงำนฝำก	ไม่ต้องรบัผดิชอบใด	ๆ 	งบประมำณกม็ี
น้อยนิด	กำรเมอืงกำรบรหิำรท้องถิน่จงึมลีกัษณะ 
อ่อนแอ	ไม่มคีวำมคกึคกัใด	ๆ 	ให้ประชำชนได้เหน็ 
เป็นแบบอย่ำง
	 และ	 4.	 รัฐสยำมมีควำมเข้มแข็งมำก
ใน	 3	 ลักษณะ	 คือ	 เป็น	 ระบอบกำรปกครอง
ที่แข็งแกร่งมำก	 อยู่ในระยะกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ	 และเสริมสร้ำง
บุคลำกรในระบบรำชกำร	และ	 เป็นรัฐรวมศูนย์
อ�ำนำจเพ่ิมขึ้น	 ด้วยกำรลดอ�ำนำจของหัวเมือง
และประเทศรำชลงไปทีละขั้นในทุกภูมิภำค
 ในระยะที	่2	อยูใ่นช่วงพ.ศ.	2475	-	2504  
รวมเวลำ	29	ปี	กำรปกครองท้องถิน่ของไทยเติบโต
ที่องค์กร	 และบุคลำกร	 แต่ทิศทำงกำรพัฒนำ 
มข้ีอจ�ำกดัหลำยด้ำน	ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเลอืกต้ัง 
และกำรให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น
	 1.	คณะรำษฎร	 ที่ ได ้ท�ำกำรปฏิวัติ
เปล่ียนแปลงระบอบกำรปกครองของประเทศ
ไปสูร่ะบอบรฐัสภำ	และกษตัริย์อยูใ่ต้รฐัธรรมนญู	
(Constitutional	Monarchy)	 และติดตำมด้วย
ระบอบรัฐประหำรในปี	 พ.ศ.	 2490	 แม้จะได้มี

กำรจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถ่ินเพิ่มเป็นล�ำดับ	
แต่เป็นเพียงกำรวำงโครงสร้ำงขององค์กรไว้	 แต่
ขำดกำรสร้ำงส่วนที่เนื้อหำที่เป็นรำกฐำนของ
ประชำธิปไตยท้องถิ่น	(Local	democracy)		
	 พ.ศ.	 2476	 คณะรำษฎร	 ยกฐำนะ
สุขำภิบำลจ�ำนวนมำกในขอบเขตท่ัวประเทศข้ึน
เป็นเทศบำล	 (Municipality)	 ให้มีสภำเทศบำล	
และนำยกเทศมนตรีท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง	 และ
ตั้งเป้ำว่ำจะสร้ำงเทศบำลขึ้นในทุก	 ๆ	 เมืองของ
ประเทศ	รำว	400	แห่ง
	 พ.ศ.	 2495	 หรือ	 2	 ทศวรรษผ่ำนไป	
จ�ำนวนเทศบำลทั่วประเทศกลับมีเพียง	100	กว่ำ
แห่ง	ผลักดันให้รัฐบำล	ซึ่งแม้มิใช่คณะรำษฎรอีก
ต่อไป	แต่มีควำมคิดคล้ำย	ๆ 	กัน	(จอมพล	ป.	เป็น
ผูน้�ำ)	จดัตัง้สขุำภบิำลขึน้	อนัเป็นองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินในทุก	 ๆ	 ตัวอ�ำเภอ	 แค่ได้ให้นำยอ�ำเภอ 
ที่เป็นคนของกระทรวงมหำดไทยเป็นประธำน			
	 3	ปีต่อมำ	คือ	พ.ศ.	2498	รัฐบำลไทยได้
ค้นพบว่ำกำรปกครองท้องถ่ินควรครอบคลมุทุก	ๆ 	
พื้นที่ของประเทศ	จึงได้ก�ำหนดให้ทุก	ๆ	จังหวัด
มีองค์กรปกครองท้องถิ่นเรียกว่ำ	 อบจ.	 และให้
ผู้ว่ำฯ	 แต่งตั้งเป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร	 เท่ำกับว่ำ 
ผู้ว่ำฯ	 สวมหมวก	 2	 ใบ	 มีอ�ำนำจและบทบำทท่ี
ขัดแย้งกันเอง
	 ปีถัดมำ	 มีกำรจัดตั้งสภำต�ำบลในทุกๆ
ต�ำบลของประเทศ	 แต่ก็ให้ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน
ซึ่งปฏิบัติงำนในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	ท�ำหน้ำที่ 
ควบคุมสภำต�ำบล	 แต่แล้วเมื่อสถำนกำรณ  ์
ควำมขัดแย้งกันทำงด้ำนอุดมกำรณ์กับจีนและ
กลุ่มประเทศอินโดจีน	 สภำต�ำบลในภำคอีสำน
และภำคเหนือก็ถูกยุบในพื้นที่ที่รัฐไม่ไว้วำงใจ
	 กล่ำวโดยสรุป	ในประเด็นนี้	ก.	มีควำม
คืบหน้ำในกำรจัดตั้งโครงสร้ำงองค์กรปกครอง
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ท้องถิ่น	(Organizational	Structures)	ไม่ว่ำจะ
เป็นเทศบำล	สุขำภิบำล	อบจ.	และสภำต�ำบล	ข.	 
มีข้อจ�ำกัดที่อ�ำนำจ	 งบประมำณ	 และรูปแบบ 
กำรเลือกตั้ง	 เช่น	 งบประมำณมีจ�ำกัด	 อ�ำนำจ
หน้ำที่ถูกจ�ำกัดและถูกก�ำหนดกรอบมำกเกินไป
ด้วยกฎหมำยที่รัฐบำลกลำงเป็นผู้ก�ำหนด		
	 นอกจำกนี้	 กำรเลือกต้ังยังมีปัญหำทั้ง
รูปแบบและข้อจ�ำกัด	กล่ำวคือ	ในระดับเทศบำล	
แม้จะให้ประชำชนได้เลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 
โดยอ้อม	 แต่ระบบกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำล	กลับใช้ระบบแขวง	นั่นคือ	ให้มีกำรแบ่ง
เทศบำลออกเป็นแขวง	 แต่ละแขวงให้ประชำชน
ในแขวงนั้นเลือก	ส.ท.	ได้ถึง	6	คน		
	 เทศบำลต�ำบล	มี	2	แขวง	มี	ส.ท.	12	คน	 
เทศบำลเมืองมี	ส.ท.	18	คน	(จำก	3	แขวง)	และ
เทศบำลนคร	มี	ส.ท.	24	คน	 (จำก	4	แขวง)	ที่
ผ่ำนมำกำรก�ำหนดให้แขวงหนึ่ง	 ๆ	 มีผู้แทนของ 
ประชำชนถงึ	6	คนได้รบักำรส�ำรวจศึกษำน้อยมำก 
ว่ำผลกระทบเป็นอย่ำงไร	แต่จำกกำรศกึษำขัน้ต้น	
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
กับ	ส.ท.	ในแต่ละเขตมีลักษณะลักลั่น	เนื่องจำก
มีถึง	 6	 คน	 เกิดปัญหำ	 เช่น	 กำรเป็นตัวแทน
ที่มีลักษณะทับซ้อน	 หรือไม่ชัดเจน	 ว่ำ	 ส.ท.	 
แต่ละคนมีบทบำท	 หรือควำมสำมำรถด้ำนใด	
หรือมีกำรแบ่งเขตควำมรับผิดชอบกันอย่ำงไร	
(Overlapping	Roles,	Duties,	and	Respon-
sibilities)	 ผิดกับกำรมีตัวแทนเพียงคนเดียว 
ใน	1	เขต	(1-Representative	Constituency)	 
ซ่ึงแต่ละเขตมีขนำดเล็กกว่ำแต่ละแขวง	 ซึ่งมี 
ผูแ้ทนถงึ	6	คน	และผูแ้ทนคนเดียวน้ัน	ดูแลปัญหำ
ต่ำง	ๆ 	ของเขตนั้น	และเป็นตัวแทนเพียงคนเดียว	 
ประชำชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถประเมินได้
ไม่ยำกว่ำกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป	 ผู้แทนที่ด�ำรง

ต�ำแหน่งควรได้รับเลือกต่อไปหรือไม่	และยังเปิด
โอกำสให้ผู้ท้ำชิงสำมำรถเสนอทำงเลือกให้แก่
ประชำชนได้อย่ำงชัดเจน
	 ปัญหำกำรเลือกตั้งอีกข้อหนึ่งที่ส�ำคัญ 
ไม่แพ้กนั	คอื	กำรให้ข้ำรำชกำรส่วนภมูภิำค	ได้แก่
นำยอ�ำเภอ	 และผู้ว่ำฯ	 ตลอดจนพนักงำนระดับ
ท้องที่	 คือ	ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน	มีต�ำแหน่งเป็น
ผู้บริหำรขององค์กรปกครองท้องถิ่น	 ส่งผลให้
เกิดกำรทับซ้อนในภำรกิจ	 และท�ำให้ไม่สำมำรถ
จะผลักดันงำนและควำมเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำได้	 เนื่องจำก
ตนเองมำจำกกำรแต่งตั้ง
	 ในส่วนของอ�ำนำจและบทบำท	 กำรที ่
ทกุ	ๆ 	โครงกำรของเทศบำลจะต้องได้รบักำรอนมุตัิ 
โดยนำยอ�ำเภอและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 ท�ำให ้
กำรบริหำรระดับเมือง	 (Urban	 Governance)	 
ขำดควำมเป็นอสิระ	ทกุอย่ำงอยูใ่นกำรควบคมุและ 
ก�ำหนดโดยข้ำรำชกำรส่วนภูมภิำคซ่ึงเป็นตัวแทน
ของรัฐบำลกลำง	 แทนที่จะให้นำยอ�ำเภอและ 
ผู้ว่ำฯ	 ซ่ึงเป็นตัวแทนของรัฐบำลกลำงท�ำหน้ำท่ี
เพียงเป็นผู้ก�ำกับดูแล	 (To	Monitor)	 มิใช่เป็น 
ผู้ควบคุมและก�ำหนดโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ทั้งหมด 
ดังที่กล่ำวมำ
	 จำกที่กล่ำวมำ	 แม้เทศบำลจะมีกำร 
เลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลโดยตรง	 และมี 
กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีโดยอ้อม	 แต่ระบบ	
ส.ท.	 6	 คนก็ไม่อำจปลุกเร้ำควำมสนใจและ 
ควำมเอำกำรเอำงำนของประชำชนผู้มีสิทธิ์ใน
กำรเลือกตั้งได้	 รวมท้ังกำรท่ีเทศบำลอยู่ภำยใต้
กำรควบคมุของหน่วยบรหิำรรำชกำรส่วนภมูภิำค	
ส่วนสภำต�ำบล	สุขำภิบำล	และ	อบจ.	นั้น	แทบ
ไม่ต้องพูดถึงเพรำะผู้บริหำรเป็นข้ำรำชกำรโดย
ต�ำแหน่ง		จึงขำดควำมเป็นอิสระในหลำย	ๆ 	ด้ำน	
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และยังต้องย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที่ในจังหวัดอื่น	 ๆ	
ทุก	ๆ	1-3	ปี
 ระยะท่ี	3	พ.ศ.	2504	-	2540	รวมเวลำ	
36	ปี	เรำพบว่ำในยคุทีก่ำรพฒันำประเทศด�ำเนนิ
ไปตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต	ิ
(เริ่มตั้งแต่แผนที่	1	พ.ศ.	2504	-	2509)	เรื่อยมำ	
ขณะทีเ่ศรษฐกจิทนุนยิมได้ขยำยตัวอย่ำงมำกจำก
เมอืงหลวงออกสูต่่ำงจังหวดั	ขณะเดียวกนัแรงงำน
จำกต่ำงจังหวัดอพยพเข้ำไปท�ำงำนในเมืองหลวง	
เรำจะพบลักษณะส�ำคัญในช่วงนี้	คือ	1.	แม้จะมี
กำรเปลี่ยนไปมำระหว่ำงระบอบกำรเมืองระดับ
ชำติ	 คือ	 มีรัฐประหำร	 มีกำรเลือกตั้ง	 มีรัฐบำล
เลือกตั้ง	 มีรัฐประหำร	 มีระบอบประชำธิปไตย
ครึ่งใบ	 สลับกันไปมำในช่วงนี้	 แต่สิ่งที่ยังด�ำเนิน
ต่อมำอย่ำงม่ันคงคือ	ควำมเป็นรฐัรวมศูนย์อ�ำนำจ
อย่ำงมำก	(A	Highly	Centralized	State)	กำร
ทบัซ้อนกนัของอ�ำนำจหน่วยรำชกำรส่วนภูมภิำค
ที่ควบคุมองค์กรปกครองท้องถ่ินไว้	 ไม่เพียงแต่
ท�ำให้รูปแบบและอ�ำนำจขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นที่กล่ำวไว้ในระยะที่	2	ยังคงเดิม			
	 ผลกค็อื	กำรเตบิโตของเมอืงแบบเอกนคร  
(Growth	of	a	Primate	City)	หรือเมืองโตเดี่ยว	 
น่ันคือ	 ปรำกฏกำรณ์ที่มีเมืองหนึ่งที่ใหญ่โต	 
แตกต่ำงจำกเมืองอื่น	 ๆ	 รอบ	 ๆ	 หลำยสิบเท่ำ	 
ดังกรณี	กรุงเทพฯ	มีประชำกรถึง	10	กว่ำล้ำนคน	
แต่เมืองอื่น	ๆ	ได้แก่	โครำช		อุดรธำนี	ขอนแก่น	
เชียงใหม่	นครสวรรค์	และหำดใหญ่	มีประชำกร
ในแต่ละเมืองไม่เกิน	 3-4	 แสนคน	 นับว่ำควำม 
แตกต่ำงดังกล่ำวห่ำงกันในระดับถึง	25	-	40	เท่ำ	
อันเกิดจำกผลของกำรกระจุกอ�ำนำจไว้ที่รัฐบำล
กลำง	 ไม่ว่ำจะเป็นบทบำทหน้ำท่ี	 งบประมำณ	
แหล่งพฒันำเศรษฐกจิ	และอ�ำนำจในกำรตัดสนิใจ 
กำรพัฒนำโครงกำรต่ำง	ๆ	ทุก	ๆ	ด้ำน	ฯลฯ9 

	 2.	ผลของกำรเติบโตภำคเศรษฐกิจ			
ท�ำให ้เกิดกำรขยำยตัวของชนชั้นกลำงและ
ปัญญำชนในสถำบันอุดมศึกษำต่ำง	 ๆ	 ท่ีเกิดข้ึน
เริ่มตั้งแต่สถำบันพัฒนำบริหำรศำสตร์	 (NIDA	
พ.ศ.	 2505)	 มหำวิทยำลัย	 เชียงใหม่-ขอนแก่น-
สงขลำนครินทร์	พ.ศ.	2507,	2508,	2509	ตำม
ล�ำดับ)	 จำกนั้น	 จึงน�ำไปสู่แนวคิดกำรเลือกตั้ง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในรัฐสภำ	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2518		
และต่อมำกลำยเป็นประเด็นใหญ่ในปี	 พ.ศ.	
2534	 -	 2536	 จนกระท่ัง	 กระทรวงมหำดไทย
ต้องประกำศจัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	
เริ่มในปี	พ.ศ.	2537	และในปีเดียวกัน	ยังแต่งตั้ง 
ผูว่้ำฯ	หญงิคนแรก	เพือ่ลดกระแสเลอืกตัง้ผูว่้ำฯ10  

	 3.	น�ำไปสู ่กำรเรียกร้องกำรกระจำย 
อ�ำนำจสูท้่องถ่ิน	แต่แล้ว	กำรเปลีย่นแปลงกำรเมอืง 
และกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็ท�ำได้เพียง	 กำร
จัดตั้งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	 ออกจำก 
กรมกำรปกครองแต่เดิม	 และอีกหน่วยงำนหนึ่ง
คือ	ส�ำนักงำนกำรกระจำยอ�ำนำจสู่ท้องถิ่น	สังกัด
ส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 แต่ก็มีอ�ำนำจจ�ำกัด	 ไม่ 
สำมำรถผลักดันกำรกระจำยอ�ำนำจสู ่ท้องถิ่น 
ได้อย่ำงจริงจัง
	 รูปแบบใหม่ท่ีปรำกฏขึ้นก็คือ	 กำรน�ำ
ระบบผู้ปกครองเข้มแข็ง	 (Strong	 Executive	
System)	 เข้ำแทนที่ระบบสภำ-นำยกเทศมนตรี	
(Council-Mayor	 Form)	 ผลกำรเติบโตของ
ชนชั้นกลำงในสังคมไทย	 ท�ำให้ระบบผู้บริหำร
เข้มแข็งกลำยเป็นทำงเลือกใหม่	 ในที่สุด	นำยกฯ	
อบต.	 นำยกเทศมนตรีระดับต�ำบล-เมือง-นคร	
และนำยก	 อบจ.	 ก็ได้รับกำรเลือกตั้งโดยตรง 
จำกประชำชนทั้งหมด	 เริ่มตั้งแต่	 ป ี	 2546	 
แต่ทว่ำ	 รูปแบบกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน
ทกุระดบัยงัเป็นคงเดมิ	ผลกค็อื	ระบบกำรเลอืกตัง้ 
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ยังไม่สำมำรถกระตุ ้นควำมรู ้และควำมตื่นตัว 
ทำงกำรเมืองท้องถิน่ของประชำชนได้	ส่วนระบบ 
กำรตรวจสอบฝ่ำยบริหำรก็ไม่เข้มแข็ง	
	 กำรที่แต่ละจังหวัดมีผู้ว่ำฯ	 แต่งตั้งโดย
ส่วนกลำง	ขณะทีน่ำยก	อบจ.	มำจำกกำรเลอืกต้ัง 
โดยประชำชนในจังหวัดน้ัน	 ๆ	 ได้มีกำรคำดว่ำ 
จะเกิดควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงระหว่ำงฝ่ำยหนึ่ง
ที่เป็นตัวแทนของรัฐบำล	 ต้องคอยฟังค�ำสั่งจำก 
รฐับำลกลำง	ส่วนนำยก	อบจ.	ซึง่มำจำกกำรเลอืกตัง้ 
จำกประชำชน	ก็ต้องฟังเสียงของประชำชน
	 ปรำกฏว่ำ	 4	 ปีผ่ำนไป	 ไม่ปรำกฏว่ำ 
มีข่ำวควำมขัดแย้งขนำดใหญ่ระหว่ำงผู ้ว ่ำฯ	 
แต่งตั้ง	กับนำยก	อบจ.	 เลือกตั้ง	แม้แต่ข่ำวเดียว	
ไม่ว่ำจังหวัดใด	 ที่เป็นเช่นนั้นก็เพรำะโครงสร้ำง
กำรบริหำรของกระทรวง	 มหำดไทยที่ควบคุม
องค์กรปกครองท้องถ่ินทั้งหมด	 ได้มอบอ�ำนำจ
ให้ผู้ว่ำฯ	 แต่งตั้ง	 เป็นผู้อนุมัติโครงกำรทั้งหมด
ของนำยก	 อบจ.	 เมื่อเป็นเช่นนั้น	 นำยก	 อบจ.	 
จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องยอมประนีประนอม 
กบัผูว่้ำฯ	แต่งตัง้	เพรำะต้องกำรให้ทกุ	ๆ 	โครงกำร
ผ่ำนเพ่ือพัฒนำจังหวัด	 เพื่อให้ตนเองอยู่รอด	 
ไม่มีข้อขัดแย้งกับผู้ว่ำฯ	 และหวังว่ำจะประสบ
ควำมก้ำวหน้ำในต�ำแหน่งต่อไป			
	 4.	ปัญหำกำรกระจำยอ�ำนำจทีล่่ำช้ำ11 
ในห้วงเวลำ	1	ศตวรรษเศษ	(พ.ศ.	2440	-	2562)	
นับแต่มีกำรก่อตั้งองค์กรปกครองท้องถ่ินขึ้น	
กำรกระจำยอ�ำนำจสู่ท้องถิ่นที่ล่ำช้ำในสังคมไทย
เป็นปัญหำใหญ่ปัญหำหนึง่	แต่หำกเรำเน้นมองหำ 
แก่นสำรของปัญหำน้ี	เรำจะพบว่ำปัญหำดงักล่ำว
มิใช่เป็นต้นเหตุ	 แต่เป็นผลของปัญหำอื่น	 ๆ	 ที่ 
เกิดขึ้นในช่วงเวลำไล่เลี่ยกันมำอย่ำงยำวนำน12 

	 อะไรคือต้นเหตุของกำรกระจำยอ�ำนำจ
ที่ล่ำช้ำในสังคมนี้	ค�ำตอบมีหลำยระดับ			

 ในระดับแรก	(ระดับชำติ)	ปัจจัยส�ำคัญ 
ที่สุดคือ	ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง	ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดรัฐบำล	3	แบบ	สลับกันไปมำตลอด
ห้วงเวลำ	 72	 ปีที่ผ่ำนมำ	 (พ.ศ.	 2490	 -	 2562)	 
ดังที่ได้กล่ำวแล้ว	กำรต่อสู้ที่ด�ำเนินมำ	และยังหำ
ข้อยุติไม่ได้	 หรือที่หลำยฝ่ำยเรียกว่ำสังคมไทย 
ขำดฉันทำนุมัติในเรื่องกติกำหลักทำงกำรเมือง	
ผลก็คือ	 กติกำหลักไม่หยุดนิ่ง	 เกิดอีกฝ่ำยหน่ึง
เข้ำยึดอ�ำนำจ	 ล้มรัฐบำลท่ีมำจำกกำรเลือกตั้ง	 
ฉีกกติกำหลักนั้น	 รวมอ�ำนำจทั้งหมดไว้ในมือ	
และไม่ยอมให้มีกำรกระจำยอ�ำนำจสู ่ท้องถิ่น	
แต่เมื่อไม่สำมำรถอยู่ในต�ำแหน่งได้นำน	 เพรำะ 
ปัญหำมำกมำย	 จ�ำเป็นต้องจัดให้มีกำรเลือกตั้ง	 
ก็ต้องหำวิธีอื่น	 ๆ	 เข้ำไปมีอ�ำนำจ	 เช่น	 กลยุทธ์ 
กำรหำเสียง-กำรนับคะแนน	กำรให้เงิน	กำรให้มี
สภำแต่งตั้ง	 ฯลฯ	 หรือยอมให้มีรัฐบำลท่ีมำจำก
กำรเลือกตั้งระยะหนึ่ง		
	 ครัน้มรีฐับำลทีม่ำจำกกำรเลอืกตัง้	พบว่ำ 
ทีผ่่ำนมำ	กม็กัไม่แสดงท่ำทีท่ีชัดเจนว่ำจะกระจำย
อ�ำนำจสูท้่องถ่ินโดยเร่งด่วน	อำจเป็นเพรำะเหน็ว่ำ
ต้องกำรมุ่งแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจของประชำชน
โดยเร็ว	 เพรำะเห็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ดูแลและช่วยเหลือประชำชนในเรื่องปำกท้อง	
และเห็นว่ำจะเป็นวิธีท่ีท�ำให้ตนเองได้รับควำม
สนับสนุนจำกประชำชนมำกที่สุด	 หรืออำจเห็น
ว่ำปัญหำกำรกระจำยอ�ำนำจสูท้่องถิน่ยงัไม่ใช่เรือ่ง
ส�ำคัญ	 เร่งด่วน	จึงให้รอไปก่อน	แต่แล้ว	 เมื่ออยู่ 
ในต�ำแหน่งได้ไม่นำน	กต้็องสญูเสยีอ�ำนำจอกีครัง้	 
ถูกอีกฝ่ำยยึดอ�ำนำจกลับไป			
	 ขณะที่รัฐบำลประชำธิปไตยครึ่งใบนั้น	
เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของฝ่ำยอ�ำนำจนิยม	ดังนั้น	 
จึงไม่มีทำงท่ีเขำจะคิดเรื่องกระจำยอ�ำนำจสู ่ 
ท้องถ่ินได้เลย	ส่วนรฐับำลอ�ำนำจนยิมทีไ่ด้อ�ำนำจ
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มำจำกกำรแต่งต้ัง	 ที่ผ่ำนมำก็เน้นกำรรวมศูนย์
อ�ำนำจมำโดยตลอดอยู่แล้ว
	 จำกที่กล่ำวมำ	 ควำมไม่มีเสถียรภำพ
ทำงกำรเมืองในระดับชำติท�ำให้เกิดปัญหำใหญ่
ตำมมำ	คือ	
	 1.	รัฐบำลอ�ำนำจนิยมไม่เพียงเน้นกำร
รวมศนูย์อ�ำนำจ	หำกยงัท�ำให้กำรกระจำยอ�ำนำจ
ยำกล�ำบำกยิง่ขึน้	ด้วยมำตรกำรต่ำง	ๆ 	หลำยด้ำน
	 2.	 รัฐบำลเลือกตั้งและกลุ ่มพลังฝ่ำย
ประชำธปิไตยขำดฉนัทำนมุตัใินเรือ่งกำรกระจำย 
อ�ำนำจสู่ท้องถิ่น	 ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนวิธีกำรหรือ
ช่วงเวลำ
	 ในระดับรองลงมำ	 เรำจะพบว่ำระบบ
ต่ำง	 ๆ	 ถูกสร้ำงขึ้นมำ	 ให้มีลักษณะเอื้อต่อกำร
รวมศนูย์อ�ำนำจ	ได้แก่	ระบบกำรศึกษำ	ระบบกำร
ปกครองของสงฆ์	 ระบบรำชกำร	และวัฒนธรรม
ของกำรท�ำงำนภำคธุรกิจที่ต้องพึ่งพำกำรอนุมัติ
โครงกำรต่ำง	ๆ	จำกรัฐบำลกลำง	ฯลฯ		
	 ในระดับกำรปกครองท้องถิ่น	 ปัญหำที่
ท้องถิ่นถูกหน่วยงำนหลำยระดับเข้ำมำดูแล	 จน
เกิดกำรทับซ้อนกัน	 แต่ละฝ่ำยท�ำงำนของตนเอง	
และต้องรอกำรตัดสินใจของฝ่ำยบังคับบัญชำที่
ส่วนกลำง	 ด้วยลักษณะกำรท�ำงำนและอ�ำนำจ
หน้ำที่ที่ทับซ้อนและแยกส่วนกันระหว่ำงหน่วย
บริหำรรำชกำรแผ่นดินส่วนกลำง	 ส่วนภูมิภำค	
และท้องถิ่น	 แต่ละฝ่ำยท�ำงำนเฉพำะส่วนของ
ตนเอง	 ขำดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในปัญหำของ
ท้องถิ่น	เช่น	ที่มีผู้เรียกว่ำ	ซีอีโอ	หรือกำรบริหำร
งำนที่เป็นเอกภำพ	 (Unif  ied	 Administrative	
System)	มีคนยกตัวอย่ำง	เช่น	เฉพำะปัญหำน�้ำ		
มีหน่วยงำนรับผิดชอบถึง	 20	 กว่ำกรมในหลำย
กระทรวง	 หรือมีถนนหลำยสำยในเขตท้องถิ่น	 
แต่สงักดักรมต่ำง	ๆ 	ในส่วนกลำง	ต�ำรวจ	ตลอดจน 

ระบบกำรจรำจรที่อยู ่ในท้องถ่ินก็มิได้ขึ้นต่อ
เทศบำล	 หรือ	 อบจ.	 แต่ข้ึนต่อส�ำนักงำนต�ำรวจ
แห่งชำติที่กรุงเทพฯ				
	 ส่วนกำรเลือกตั้งก็ไม่อำจสร้ำงควำม
ตื่นตัวทำงกำรเมืองเพื่อน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ
ที่ส�ำคัญ	 เนื่องจำกระบบแขวงที่ท�ำให้ขำดผู้แทน 
คนเดียวที่รับผิดชอบแต่ละเขตอย่ำงชัดเจน	
ประชำชนไม่เห็นบทบำทท่ีชัดเจนของตนเอง	 
ผู้แทนในแขวงก็ท�ำงำนในแบบเดิม	คือ	ยังไม่เห็น
ปัญหำของโครงสร้ำง
	 แต่กำรปกครองท้องถ่ินและกำรเมือง-
กำรบริหำรท้องถ่ินท่ีกล่ำวมำก็ยังมิใช่ปัญหำ 
ของตัวมันเอง	 รูปแบบท่ีเกิดข้ึนถูกก�ำหนดจำก
ระดับชำติ
	 ควำมยืดเยื้อของโครงสร้ำงที่มีลักษณะ
พวัพนักนัจนขำดควำมชัดเจนในกำรบรหิำรเช่นนี	้		
มีนักวิชำกำรเรียกว่ำ	 กำรรวมศูนย์อ�ำนำจแบบ
แยกส่วน	(Fragmented	Centralization)	อันมี
ลักษณะเหมือนน�้ำที่ไหลลงไปตำมรั้ว	นั่นคือ	เป็น
งำนของแต่ละกระทรวงสั่งลงไปตำมท่อของใคร
ของมนั	ลงไปถึงระดบัจงัหวดัและอ�ำเภอ	และต้อง
มีผู้ว่ำฯ	 และนำยอ�ำเภอจำกกระทรวงมหำดไทย
เป็นเพียงผู้ประสำน	 (และหำกจัดกำรไม่ดีก็จะ
กลำยเป็นผู้ประสำนงำน)	 แต่ไม่มีอ�ำนำจท่ีจะจัด 
กำรบรูณำกำรอย่ำงจรงิจงั	กำรแก้ไขกต้็องรอค�ำสัง่ 
จำกระดับกระทรวง	 และไม่นำนหลังจำกน้ัน	 
หำกไม่ใช่ถึงวำระที่นำยอ�ำเภอหรือผู้ว่ำฯ	ต้องถูก
โยกย้ำยไปเลื่อนข้ันท่ีจังหวัดอื่นหรือท่ีส่วนกลำง	 
ก็ถึงวำระของกำรเปลีย่นรัฐบำลดงัท่ีได้กล่ำวข้ำงต้น
	 ควำมไม่มีเสถียรภำพทำงกำรเมือง	 
น�ำไปสู่	 (และเปิดโอกำสให้เกิด)	 ควำมใหญ่โต 
และยิง่สลบัซับซ้อนของระบบรำชกำร	ท่ีมลีกัษณะ
รวมศูนย์ที่แยกส่วนและขำดเอกภำพ	 ทุกครั้งที่มี
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กำรยึดอ�ำนำจ	 เป็นรัฐบำลท่ีแต่งตั้งตนเอง	 มิได้ 
มำจำกประชำชน	และไม่มสีภำของประชำชนคอย
ตรวจสอบ	ตัง้กระทูถ้ำม	ฯลฯ	กำรบริหำรงำนทกุ	ๆ 	 
อย่ำงก็ต้องอำศัยระบบรำชกำร	 กระทั่งแต่งต้ัง
ข้ำรำชกำรระดับสูงของกระทรวงหรือข้ำรำชกำร
เกษยีณข้ึนมำเป็นรัฐมนตร/ีรฐัมนตรช่ีวย	เมือ่ไม่มี
กำรตรวจสอบ	ไม่มกีำรอภปิรำย	ผลทีต่ำมมำกค็อื	 
ระบบรำชกำรขำดกำรประเมนิผล	ท�ำตำมอ�ำเภอใจ	 
และยังเปิดโอกำสให้ระบบเช่นนี้ขยำยตัวมำกขึ้น 
ด้วยกำรเพิม่หน่วยงำนออกไป	ของบประมำณเพ่ิม	
และขอเพิ่มก�ำลังคน
	 มีรัฐบำลบำงชุดที่มำจำกกำรเลือกตั้ง	
ที่ต้องกำรให้หน่วยรำชกำรท�ำงำนตอบสนอง
นโยบำยโดยเร็ว	 ถูกนักกำรเมืองและส่ือมวลชน	
และประชำชนตรวจสอบ	 เกิดกำรผลักดัน 
กำรท�ำงำนแบบซีอีโอ	เพื่อเร่งให้เกิดผลงำน	ก็จะ 
เกิดผลที่ตำมมำ	3	กรณี	คือ	1.	ได้รับควำมชื่นชม 
จำกฝ่ำยทีเ่อำกำรเอำงำน	อยำกเหน็ระบบรำชกำร 
ที่มีประสิทธิภำพ	 2.	 ค�ำบ่น-ติฉินนินทำเพรำะ 
ไม่ชอบท�ำงำนหนัก	และ	3.	ถกูยดึอ�ำนำจเสยีก่อน	
ควำมยดืเยือ้ดงักล่ำวก่อให้เกดิปัญหำใหญ่ตำมมำ
อย่ำงน้อย	อีก	3	ข้อในระดับท้องถิ่น	และท้องที่	 
เป็นปัญหำที่ไม่ควรเกิด	 แต่เป็นเพรำะปัญหำ 
เหล่ำนี้ถูกเรื่องที่ใหญ่กว่ำกดทับไว้	คือ13

	 1.	ควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับระบบกำร
ปกครองท้องถิ่นแบบสภำ-นำยก	 (Council- 
mayor	 Form)	 และแบบผู ้บริหำรเข ้มแข็ง	
(Strong	Executive	Form)	และน�ำมำปะปนกัน
จนเกิดปัญหำกำรบริหำร
	 แบบแรกเริม่ต้นทีย่โุรป	เน้นควำมเข้มแขง็ 
ของสภำท ้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกต้ังของ
ประชำชน	 และอำศัยควำมเข้มแข็งของคนใน
ท้องถิ่นเป็นฐำนสนับสนุน	 แบบนี้เน้นกำรท�ำงำน

ของสภำเพื่อควบคุมและตรวจสอบกำรท�ำงำน
ของนำยกเทศมนตรีซึ่งมำจำกเสียงข้ำงมำกใน
สภำฯ	ท�ำหน้ำที่ถ่วงดุลกับฝ่ำยบริหำร	เป็นหน่วย
ที่ออกเทศบัญญัติ	 นี่คือ	 ระบบผู้บริหำรท่ีมำจำก
เลือกตั้งทำงอ้อม
	 แบบท่ี	 2	 เกิดข้ึนในสหรัฐ	 เน้นควำม 
เข้มแข็งของผู้บริหำร	 คือมำจำกกำรเลือกตั้ง
โดยตรงจำกประชำชนเพียงคนเดียว	 แต่เพรำะ
ต้องกำรควบคมุกำรบริหำรงำนมใิห้เกดิกำรฉ้อฉล
อ�ำนำจ		จงึมสีภำควบคมุตรวจสอบ	ทัง้ฝ่ำยบรหิำร
และฝ่ำยสภำมำจำกกำรเลือกตั้ง	ผิดกับแบบแรก
	 สังคมไทยน�ำระบบท้ังสองมำปะปนกัน
แบบผิด	ๆ	นั่นคือ	กลุ่มหรือพรรคกำรเมืองจัดส่ง
ผู้สมคัรเปน็นำยกและสมำชิกสภำท้องถิ่นเป็นทีม
เดียวกัน	 หำเสียงด้วยกัน	 เรียกร้องให้ประชำชน
เลือกผู้สมัครเป็นทีม	 โดยอ้ำงว่ำท้องถ่ินต้องกำร 
ประสทิธผิลและประสทิธิภำพในกำรบรหิำรท้องถิน่				
	 เป็นไปได้อย่ำงไรท่ีกำรท�ำงำนเป็นทีม
ที่มีประสิทธิภำพ	 ในเมื่อตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ	
สภำผู้แทนเสนอพรรคท่ีได้เสียงข้ำงมำกในสภำฯ	 
ส่งหัวหน้ำไปเป็นนำยกฯ	 และต่อจำกนั้น	 สภำฯ	
ก็ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรท�ำงำนของฝ่ำยบริหำร	
ด้วยควำมเช่ือมั่นว่ำระบอบประชำธิปไตยเคำรพ
ควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง	 และสังคมจะก้ำวไป 
ข้ำงหน้ำได้ด้วยกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน	
รับฟังควำมเห็นของทุก	 ๆ	 ฝ่ำย	 และตรวจสอบ 
กำรท�ำงำนอย่ำงยุติธรรม	ไม่มีพรรคพวก	ฯลฯ		
	 วัฒนธรรมอ� ำนำจนิยม ท่ีด� ำรงอยู ่
ยำวนำน	ถูกเสรมิให้แข็งแกร่งด้วยระบบกำรศกึษำ	
ระบบศำสนำ	 และระบบกำรบริหำรทั้งในระดับ
ชำติ	 และท้องถ่ิน	 หำกต้องเผชิญกับระบบกำร
ท�ำงำนเป็นทมีภำยใต้รฐัอ�ำนำจนยิม	กำรปกครอง
ท้องถ่ินของไทยที่ถูกหล่อหลอมภำยใต้ระบบ
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รำชกำรทีเ่ข้มแข็ง	และเหนิห่ำงจำกภำคประชำชน		
ท�ำให้เกิดระบบผู้บริหำรที่เข้มแข็งและมีลักษณะ
อ�ำนำจนิยม	 (A	 Strong	 and	 Authoritarian	 
Executive	 Form)	 โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์
ที่ไม่มีกำรเลือกต้ังมำเป็นเวลำนำน	 นี่จึงเป็นอีก 
ปัญหำหน่ึงที่มีควำมส�ำคัญยิ่งของกำรเมือง- 
กำรบริหำรในระดับท้องถิ่น
	 2.	ควำมเข้ำใจผดิเกีย่วกบักำรท�ำงำนใน
ระดบัท้องถิน่		นัน่คอื	กำรเป็นสมำชิกสภำท้องถิน่		
แต่มีเงินประจ�ำต�ำแหน่ง		เช่น			
สมำชิก	สภำ	อบต.	เงินเดือน	6,600	บำท		
ประธำน	สภำ	อบต.	เงินเดือน	10,120	บำท
รองประธำน	สภำ	อบต.	เงินเดือน	8,280	บำท
สมำชิกสภำเทศบำล	เงินเดือน	19,300	บำท		
ประธำนสภำเทศบำล	เงินเดือน	25,450	บำท
สมำชิก	สภำ	อบจ.	เงินเดือน	16,200	บำท						
ประธำน	สภำ	อบจ.	เงินเดือน	25,450	บำท	 			
ส.ก.	(สมำชกิสภำกรงุเทพฯ)	เงนิเดอืน	41,000	บำท
ประธำน	ส.ก.	เงินเดือน	63,800	บำท
ส.ข.	(สมำชกิสภำเขตกรุงเทพฯ)	เงนิเดอืน	10,070	บำท
ประธำน	ส.ข.	เงินเดือน	13,630	บำท
	 โดยหลกักำร	ฝ่ำยบริหำรท�ำงำนเต็มเวลำ
เพื่อบริหำรท้องถิ่น	(ไม่ว่ำจะเป็น	อบต.	เทศบำล	
หรอื	อบจ.)		กำรมเีงนิเดอืนย่อมเป็นเรือ่งปกต	ิแต่
ท้องถิ่นไม่ว่ำจะเป็น	อบต.,	เทศบำล,	หรือ	อบจ.	
ซึง่มขีนำดพืน้ทีไ่ม่ใหญ่เหมอืนระดบัประเทศ	กำร
เป็นสมำชกิสภำ	ประธำนสภำฯ	และรองประธำน
สภำฯ	ท�ำหน้ำท่ีดูแลปัญหำในแต่ละเขต	ตรวจสอบ 
กำรท�ำงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นครำว	 ๆ	 และ
เข้ำประชุมสภำเดือนละไม่กี่ครั้ง	 ไม่ใช่เป็นงำน
ประจ�ำทุกวัน	 เพรำะไม่ได้มีงำนมำกมำยเหมือน
งำนของสภำผู้แทนรำษฎรที่ระดับชำติ	 สมำชิก
สภำฯ	 ประธำนสภำฯ	 และรองฯ	 แต่ละระดับ 

จึงไม่มีควำมจ�ำเป็นใด	 ๆ	 ที่จะได้รับเงินเดือน 
แต่ละเดอืน	ค่ำตอบแทนจงึควรจะเป็นเบีย้ประชมุ
แต่ละครั้งก็เพียงพอแล้ว	 และแน่นอน	 ประธำน
สภำฯ	และรองฯ	ก็ควรได้รับค่ำเบี้ยเลี้ยงมำกกว่ำ 
สมำชิกสภำฯ
	 ทัศนคติแบบข้ำรำชกำร	 หรือกำรได้รับ 
เงินเดือนแบบสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 จึง 
ไม่ถูกต้อง	ยิ่งขอรับเงินเดือนเพิ่มอีกและขออยู่ใน
ต�ำแหน่งจนถึงอำยุ	 60	 ปี	 โดยไม่มีกำรเลือกตั้ง	 
และอ้ำงว่ำเพือ่ให้เกดิควำมต่อเนือ่งในกำรท�ำงำน	
เพื่อมิให้เกิดควำมแตกแยก	 และเพื่อให้เกิด
ประสทิธภิำพสงูสดุแก่ท้องถิน่	ได้แผ่ขยำยออกไป 
หลังกำรท�ำรัฐประหำรในปี	พ.ศ.	2549	เท่ำกับว่ำ 
ยิง่ระบอบกำรเมอืงแบบประชำธปิไตยมปีระชำชน 
เข้ำร ่วมและให้กำรสนับสนุนมำกข้ึน	 ระบบ
รำชกำรที่หน่วยงำนระดับสูงสำมำรถสั่งกำรได้ 
ก็พยำยำมแสวงหำควำมสนบัสนนุ	และเพิม่จ�ำนวน 
บุคลำกรเพื่อตอบโต้	 ขณะเดียวกัน	 เจ้ำหน้ำที่
เช่น	 ก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	อันเป็นหน่วยปฏิบัติงำน 
แบบเก่ำ	เกดิก่อนทีจ่ะรฐัไทยจะมอีงค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น	 ผลที่เกิดขึ้นจึงไม่เพียงท�ำงำนซ�้ำซ้อน
กัน	 แต่ยังเกิดกำรสูญเสียงบประมำณ	 และกำร
แก่งแย่งกันเรื่องอ�ำนำจและบทบำท	 แทนท่ีจะ
เพิม่ประสทิธภิำพของกำรท�ำงำนให้แก่	อบต.	และ
เทศบำล	 และยกเลิกระบบกำรปกครองท้องที่ไป
ในท่ีสุด	 กลับยังคงอยู่และกลำยเป็นฐำนอ�ำนำจ
ของระบอบเก่ำ	เมือ่เป็นเช่นนี	้จงึเกดิกำรถอยหลัง 
ทำงกำรเมืองมำกขึ้น	 เช่น	 มีควำมพยำยำมที่จะ
เรียกร้องทั้งเงินเดือนและขยำยช่วงเวลำท�ำงำน
ให้แก่ตัวเองออกไปอีก
 3.	ข้อเสนอต่อกำรเลอืกต้ัง,	นกักำรเมือง 
ท้องถิ่น	และบทบำทของกำรเมืองกำรปกครอง
ท้องถิ่น 

>> ศ. ธเนศวร์ เจริญเมือง



>>  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 62)74

	 รัฐไทยมีลักษณะพิเศษที่ยำกจะหำ 
รัฐอื่น	 ๆ	 เหมือน	 ที่เป็นเช่นนี้ก็เพรำะรัฐนี้อยู ่
นอกกรอบกำรรุกรำนเพื่อยึดครองของลัทธ ิ
ล่ำอำณำนิคมในสมัยรัชกำลที่	4-5	กำรไม่ตกเป็น
รัฐเมอืงขึน้	แต่ตกเป็นรัฐก่ึงเมอืงขึน้	ต้องเสยีเปรยีบ
ในสญัญำกบัต่ำงชำตหิลำยข้อ	(ท�ำให้รอดพ้นจำก
กำรถูกยึดครองและเข้ำปกครองโดยตรง)	 ท�ำให้
สถำนภำพของรัฐกึ่งเมืองขึ้นดังกล่ำวเกิดขึ้น	
ติดตำมด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของรัฐที่เคย
มีอยู่เดิม	 พร้อมกับกำรเร่งปรับตนเองให้เป็นรัฐ
สมยัใหม่	ทีน่อกจำกจะมรัีฐบำล	เขตแดนท่ีชดัเจน	
ประชำกร	และอ�ำนำจอธปิไตยแบบครึง่	ๆ 	กลำง	ๆ 	 
เพรำะสัญญำบำวริ่งที่ไทยท�ำไว้กับ	 14	 ประเทศ	
เริ่มในปี	พ.ศ.	2398	แล้ว	รัฐไทยยังได้สร้ำงกลไก
ส�ำคญัเพือ่ให้ตนเองอยู่รอดและท�ำทกุวถิทีำงเพือ่
แสดงให้ฝ่ำยต่ำง	ๆ 	เหน็ว่ำตนเองเป็นรฐัทีท่นัสมยั
เหมือนกับประเทศอำรยะอื่น	ๆ	ในตะวันตก
	 ลักษณะส�ำคัญที่ตำมมำเป็นล�ำดับก็คือ		
รฐัรวมศนูย์อ�ำนำจ,	รฐัรวมศูนย์อ�ำนำจมำกเกินไป,	 
กำรเข้ำควบคุมทุก	 ๆ	 ด้ำนของรัฐด้วยกลไกรัฐ	 
ท�ำให้ท้องถิ่นอ่อนแอ	 ไม่สำมำรถต่อต้ำนอ�ำนำจ
ของรัฐบำลกลำงได้	 แม้จะมีกำรต่อต้ำนบ้ำง
ก็ไม่อำจประสบผลส�ำเร็จ	 กำรเปลี่ยนแปลง
กำรปกครองในปี	 พ.ศ.	 2475	 ก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงหลำยส่วน	 แต่ในเวลำต่อมำ	 ก็ถูก
ลิดรอนอ�ำนำจลงเหลือเพียงถ้อยค�ำส�ำคัญอัน
เป็นคุณค่ำที่ได้รับกำรยกย่องในรัฐประชำธิปไตย
ของตะวันตก	 สถำบัน	 เช่น	 รัฐสภำ	 รัฐธรรมนูญ		
พรรคกำรเมือง	 กำรเลือกตั้ง	 ฯลฯ	 กลำยเป็นค�ำ
ที่เกิดใหม่และได้รับกำรยอมรับแบบนำมธรรม		
แต่เน้ือหำเก่ำก็ถูกท�ำลำยลงไป	 และแทนที่ด้วย 
เนือ้หำใหม่	เช่นเดยีวกนักบัองค์กรปกครองท้องถิน่ 
ที่ได้รับกำรสถำปนำ	 แต่ในด้ำนเน้ือหำ	 ก็ถือว่ำ 

ต้องเผชญิกบัอปุสรรคอย่ำงมำก		และไม่อำจแสดง
บทบำทได้อย่ำงเต็มที่14 
	 ท่ีเด่นชัดท่ีสุดก็คือ	 กำรเลือกตั้งอันควร
จะเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัท่ีสดุในกำรเริม่ต้นสถำปนำ
และพัฒนำรัฐประชำธิปไตยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ	 
ก็ถูกท�ำลำยลงไป	 ไม่แก้ไขเนื้อหำเหมือนสถำบัน
อื่น	ๆ	แต่ถูกท�ำลำยลงไปเลย	ตัวอย่ำงล่ำสุดก็คือ		
ช่วงเวลำ	5	ปีเศษทีผ่่ำนมำ	กำรเลอืกตัง้ถกูยกเลกิ
ทุกระดับ	 สะท้อนว่ำกำรเลือกตั้งมีควำมส�ำคัญ
มำก	 จะปล่อยให้มีบทบำทต่อไปไม่ได้ในทัศนะ
ของฝ่ำยต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลง			
	 แน่นอน	นี่มิใช่ครั้งแรก	ในสมัยทศวรรษ	 
2500	ตัง้แต่	พ.ศ.	2502	-	2512	กไ็ม่มทีัง้รฐัธรรมนญู 
และกำรเลือกตั้งใด	 ๆ	 กำรท�ำรัฐประหำรในปี	 
พ.ศ.	 2549	 และจัดให้มีกำรเลือกต้ังในปี	 2550	
และต่อมำในปี	 พ.ศ.	 2554	 ท้ังหมดนี้ได้พิสูจน์
แล้วว่ำประชำชนส่วนใหญ่ปรำรถนำสิง่ใด	เป็นต้น
 ข้อเสนอที	่1	รณรงค์เพือ่ให้มีกำรเลอืกตัง้ 
ระดับท้องถิ่น	 และให้ต�ำแหน่งไปอย่ำงต่อเนื่อง
เพรำะกำรเลือกตั้งคือเวทีให้ประชำชนได้เรียนรู้ 
และฝึกหัดปฏิบัติกำรทำงกำรเมืองท่ีดี ท่ีสุด	 
พวกเขำได้เรยีนรูค้วำมคดิและประเดน็ปัญหำต่ำง	ๆ 	 
ทำงกำรเมือง	 และเศรษฐกิจ	 ผ่ำนโปสเตอร์	 สื่อ
นำนำชนิด	สภำกำแฟ	กำรตั้งวงเสวนำ	กำรออก
ไปพบปะประชำชน	 และกำรกล่ำวค�ำปรำศรัย
ของผูส้มคัรแต่ละคนและของผูน้�ำพรรคกำรเมอืง
ต่ำงๆ	ฯลฯ	
 ข้อเสนอที	่2	พงึตระหนกัว่ำ	กำรเลอืกตัง้ 
ผู้แทน	1	คนในแต่ละเขต	(1-Member	Consti- 
tuency)		คอื	กลไกท่ีดท่ีีสดุในกำรท�ำให้ประชำชน
ในเขตนั้นมีโอกำสได้เรียนรู้บทบำทกำรท�ำงำน
ของผู้แทนของเขำอย่ำงชัดเจน	 ว่ำเป็นอย่ำงไร		
และสมควรทีจ่ะเลอืกให้เขำท�ำหน้ำทีต่่อไปหรอืไม่	 
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ในกำรเลือกตั้งครั้งต่อไป	 ผลก็คือ	 ระบบเลือก 
ผูแ้ทนได้	1	คน	ใน	1	เขต	จะช่วยกระตุน้ควำมตืน่ตวั 
ของประชำชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 และกระตุ้นให้ 
ผู้แทนในเขตนั้นต้องท�ำงำนด้วยควำมรับผิดชอบ
มำกยิ่งขึ้น
 ข้อเสนอที่	3	กำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่น	 
และควำมมีประสิทธิภำพขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินมีควำมส�ำคัญมำกในฐำนะที่ฐำนอัน
แข็งแกร่งของระบอบประชำธิปไตยระดับชำต	ิ
จนถึงปัจจุบัน	ยังไม่มีประเทศไหนที่แสดงให้เห็น
ว่ำระบอบประชำธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับชำติ
เท่ำน้ัน	แต่ประชำธปิไตยระดบัท้องถิน่ขำดแคลน
มำก	 เรำจะผลักดันให้ประชำธิปไตยท้องถิ่น
แข็งแกร่งมำกขึ้น15 
 ข้อเสนอที	่4	จะท�ำอย่ำงไรให้กำรเลอืกตัง้ 
เป็นสถำบันที่ต่อเนื่อง	มิใช่ขำด	ๆ	หยุด	ๆ	และใช้ 
ควำมต่อเน่ืองนัน้	ชีใ้ห้ประชำชนได้เหน็ข้อบกพร่อง 
ของบำงมำตรำใน	พรบ.	กำรเลอืกต้ัง		และรณรงค์
เพื่อให้เกิดกำรแก้ไขในอนำคต	อนึ่ง	ต้องไม่ลืมว่ำ
ควำมต่อเน่ืองของสถำบัน	 คือ	 กำรเรียนรู้	 และ
แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด
 ข้อเสนอที่	 5	 นักกำรเมืองท้องถิ่น 
ในรัฐที่มีข ้อจ�ำกัดหลำยอย่ำงควรมีก�ำลังใจ 
มำกขึ้น	 ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่ผู ้คนจ�ำนวน
มำกมีควำมตื่นตัวทำงกำรเมือง	 และตระหนักว่ำ 
ปัญหำกำรเมืองมีควำมส�ำคัญยิ่งต่อประเทศ	และ 
กำรพัฒนำประเทศเพือ่ให้ทดัเทยีมกบันำนำอำรยะ	 
โดยเฉพำะคนรุ่นใหม่	ที่น่ำสนใจ	คือ	สถำนกำรณ์
ด้ำนสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	กพ็ฒันำมำกอย่ำงทีไ่ม่เคย
ปรำกฏมำก่อน	 น่ีคือจุดแข็งที่ส�ำคัญอีกข้อของ
โลกสมัยใหม่		
 

>>	ค�ำลงท้ำย

	 เรำจะต้องไม่ลมืสนุทรพจน์ของ	Laurence	 
Binyon	(ลอเร้นส	บนิยัน่)	กวคีนส�ำคญัชำวองักฤษ	
เมื่อเดือนกันยำยน	พ.ศ.	 2482	อันเป็นช่วงเวลำ 
ที่ใกล้จะเกิดสงครำมโลกครั้งที่	2				

“เรำก�ำลังอยู่ในช่วงเวลำแห่งควำมยำกล�ำบำก 
และสับสน ไม่มีใครท�ำนำยได้ว่ำ

อนำคตจะเป็นเช่นไร แต่แน่นอนว่ำ 
เมื่อสิ่งที่เรำเห็นว่ำมีคุณค่ำ 

ก�ำลังเผชิญภัยอันตรำย เรำก็จ�ำเป็นต้องดูแล
รักษำทรัพยำกรภำยในของเรำให้ดี...”16

	 ลอเร้นส์	บินยัน่	(พ.ศ.	2412-2487)		เป็น
นักคิดท่ีได้สัมผัสสงครำมโดยตรง	 เขำมีชีวิตอยู่
ท่ำมกลำงสงครำมโลกทั้ง	2	ครั้ง	ในสงครำมโลก
ครั้งแรก	 เขำท�ำงำนด้ำนกำรปฐมพยำบำลท่ี
ชำยฝั่งทะเลด้ำนตะวันตกของอังกฤษ	 เมื่อเกิด
สงครำมโลกครัง้ที	่2	เขำเสนอตวัไปท�ำงำนอกีครัง้		
แต่ถูกปฏิเสธเพรำะอำยุมำกเกินไป	(70	ปี)		
	 ในปี	 พ.ศ.	 2457	 สงครำมโลกครั้งที่	 1	
ก�ำลังจะเปิดฉำก	 เขำเขียนบทกวีชื่อ	“บทกวีแด่
ร่ำงทีล้่มลง”	(Poems	for	the	Fallen)	ตอนหนึง่ 
ระบวุ่ำ	“พวกเขำจะอยูเ่ป็นอมตะ	ขณะทีพ่วกเรำที่
ยงัอยูก่จ็ะชรำโรย”	สงัคมไทยวนันีผ่้ำนร้อนหนำว
มำแล้วนำนถึง	 100	 กว่ำปี	 ต่อสู้และสับสนกับ
สำรพัดปัญหำทำงกำรเมืองท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น	
ในสภำพของรัฐที่ขำดฉันทำนุมัติเกี่ยวกับกติกำ
หลกัของบ้ำนเมอืงมำยำวนำน	แต่เมือ่เวลำผ่ำนมำ 
จนถงึวนันี	้หลำย	ๆ 	ปัญหำกม็คีวำมชดัเจนมำกขึน้	ๆ 	 
เรำได้เรยีนรูต้้นตอของปัญหำเหล่ำนัน้		และควำม
สลับซับซ้อนของปัญหำเหล่ำนั้น				

>> ศ. ธเนศวร์ เจริญเมือง
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	 ทีส่�ำคญั	ไม่ว่ำจะยุง่เหยงิซบัซ้อนเพยีงใด	
วันนี้	ผู้คนมำกขึ้น	ๆ	ก็เริ่มแยกแยะและมองเห็น
ปัญหำและทำงออกได้มำกกว่ำเดิม	อกีทัง้ได้เหน็ว่ำ 
ประเทศอื่น	ๆ	มำกมำยที่เจริญก้ำวหน้ำก็ได้ผ่ำน
เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นไปหมดแล้ว	 หนทำงจึงใช่ว่ำ 
จะมืดมน17

	 ส�ำหรับวันนี้	 และส�ำหรับลูกหลำนของ
เรำในวันหน้ำ	 เรำต้องทุ่มเทก�ำลังช่วยกันสร้ำง 
สิ่งที่ดีและแก้ไขปัญหำหลักของชำติ	 เพื่อให้คน 
รุ่นต่อไป	 จะได้ไม่ติดอยู่ในบ่วงของรัฐพันลึกนี้18 

อีกต่อไป............................
      
	 	 		 	9		กันยำยน		2562
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>>	บทน�ำ

	 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
แล้วว่ำ	ลักษณะส�ำคัญหรือองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ของกำรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะขำดเสียมิได้
ประกำรหนึ่งก็คือ	 สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง	
(directly	elected)	จำกประชำชนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ในท้องถิ่นนั้นๆ	เพื่อแสดงถึงกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ทำงกำรเมืองกำรปกครองของประชำชนอันเป็น 
หลักกำรส�ำคัญของกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตย	 เนื้อหำในบทควำมนี้	 จะกล่ำวถึง 
ผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นของไทย
ก่อนม	ีกกต.	และบทบำทของ	กกต.	กบักำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 1.	กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ของประเทศไทย 
ก่อนมี	กกต. 
	 กำรเลือก ต้ังท ้อง ถ่ินถือได ้ว ่ ำ เป ็น 
กระบวนกำรหนึ่งของกำรปกครองตำมหลัก
ประชำธิปไตยท่ีประชำชนใช้สิทธิของตนเอง 
ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนเพื่อเข้ำไปท�ำหน้ำท่ี
แทนตนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	
ควำมจริงแล้วก่อนที่จะมีกำรเลือกตั้งท้องถิ่น	
ประชำชนไทยได้มีกำรไปใช้สิทธิเลือกตัวแทน
ของตนมำก่อนแล้ว	 กล่ำวคือ	 พระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 (รัชกำลที่	 5)	 ได้ทรง
ตรำพระรำชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น	 
ร.ศ.	 116	 (พ.ศ.	 2440)	 เพื่อเป็นแบบแผนกำรที่
จะจดัอ�ำเภอ	ก�ำนนั	รกัษำกำรตำมท้องทีท่ัง้ปวง...	
โดยกำรให้ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนเลือกผู้ที่เคำรพ
นับถือเป็นผู้ใหญ่บ้ำน	แล้วให้ผู้ใหญ่บ้ำนในต�ำบล

เลือกกันเองเป็นก�ำนัน	 ต่อมำในสมัยรัชกำลที่	 6	
ได้มีกำรยกเลิกพระรำชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี	 ร.ศ.	 116	 และมีพระรำชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่	 พ.ศ.	 2457	 ใช้แทน	 แต่ยังคง 
หลกักำรเดมิในกำรเลอืกผูใ้หญ่บ้ำน	โดยให้รำษฎร 
ในหมู ่บ ้ำนนั้นเป็นผู ้ เลือกและยังให้ลูกบ้ำน 
ในหมูบ้่ำนนัน้ส่วนมำกร้องขอให้เปลีย่นผูใ้หญ่บ้ำนได้  
ส่วนกำรเลือกก�ำนันยังคงให้ผู้ใหญ่บ้ำนในต�ำบล
นั้นเลือกผู้ใหญ่บ้ำนด้วยกันเป็นก�ำนัน	 และหำก 
ผูใ้หญ่บ้ำนในต�ำบลนัน้ส่วนมำกร้องขอให้เอำออก 
จำกต�ำแหน่งก�ำนนักเ็ป็นเหตใุห้ก�ำนนัต้องออกจำก 
ต�ำแหน่งไป	 จึงนับได้ว่ำกำรปกครองท้องที่เป็น
รำกฐำนกำรเลอืกตัง้ท้องถ่ิน	(ปธำน	สวุรรณมงคล,	
2554	:	215-222)
	 กระบวนกำรเข้ำสู ่อ�ำนำจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในต�ำแหน่งต่ำง	 ๆ	 ตำม
โครงสร้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท	จะเป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติไว้	เช่น	
รฐัธรรมนญู	พระรำชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	
พระรำชบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทต่ำง	 ๆ	 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดนิ	และพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้
สมำชิกสภำท้องถิ่น	หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	เป็นต้น
	 ในบทควำมนี้	 จะกล่ำวถึงกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในยุคต่ำงๆ	ดังนี้
 1.1	ยุคทดลองเพื่อเรียนรู ้	 (ยังไม่ม ี
กำรเลือกตั้งท้องถิ่น)
	 (1)		 ก�ำเนดิรูปแบบกำรปกครองท้องถ่ิน 
แห่งแรก	รัชกำลที่	5	ได้ทรงโปรดให้มี	“พระรำช- 

สถำพร สันติบุตร
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ก�ำหนดสุขำภิบำลกรุงเทพฯ	 ร.ศ.	 116”	 ในปี	 
พ.ศ.	2440	เพือ่ให้กรุงเทพฯ	มกีำรปกครองท้องถ่ิน 
ของตนเองเป็นแห่งแรก	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ป้องกนัโรคภยนัตรำยของมหำชน	แต่กำรปกครอง 
ท้องถิ่นดังกล่ำวยังไม่ใช่กำรปกครองตนเองของ 
ท้องถ่ินอย่ำงในประเทศตะวนัตก	เนือ่งจำกสขุำภบิำล 
กรงุเทพฯ	มลัีกษณะเป็นกำรปกครองท้องถิน่	โดย
ข้ำรำชกำรประจ�ำทีม่ำจำกกำรแต่งต้ัง	ซึง่ประกอบ
ด้วย	 เสนำบดีกระทรวงนครบำล	 เจ้ำพนักงำน
แพทย์สุขำภิบำล	 และเจ้ำพนักงำนช่ำงใหญ	่ 
มีภำรกิจหลักในกำรทลำยขยะเยื่อมูลฝอยและ
กำรจัดที่ถ่ำยอุจจำระและปัสสำวะของมหำชน
	 (2)		 ต่อมำรัชกำลที่	 5	 ได้ทรงจัดตั้ง
สุขำภิบำลท่ำฉลอมขึ้นเมื่อวันที่	 18	 มีนำคม	 
ร.ศ.	124	(พ.ศ.	2448)	ทีเ่มอืงสมทุรสำคร	บรหิำร
ในรูปแบบคณะกรรมกำร	 ประกอบด้วย	 ก�ำนัน
และผู้ใหญ่บ้ำน	ไม่มีตัวแทนที่มำจำกกำรเลือกตั้ง
ของรำษฎรแต่อย่ำงใด
	 (3)		 รัชกำลที่ 	 5	 ทรงโปรดเกล้ำให  ้
ตรำพระรำชบัญญัติจัดกำรสุขำภิบำลหัวเมือง	
ร.ศ.	127	(พ.ศ.	2451)	ก�ำหนดให้แบ่งสุขำภิบำล 
ออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	สุขำภบิำลส�ำหรบัเมือง	 
มีคณะกรรมกำรเป็นผู ้บริหำร	 ประกอบด้วย	 
ผู้ว่ำรำชกำรเมืองเป็นประธำน	 ปลัดเมืองฝ่ำย
สุขำภิบำลเป็นเลขำนุกำรและเป็นประธำนแทน
ผู ้ว ่ำรำชกำรเมืองในเวลำที่ผู ้ว ่ำรำชกำรเมือง 
มำท�ำงำนไม่ได้	 นำยอ�ำเภอในท้องท่ี	 นำยแพทย์
สุขำภิบำลและนำยช่ำงสุขำภิบำล	 และก�ำนัน	
จ�ำนวน	 4	 คน	 รวมเป็น	 9	 คน	 หำกมีจ�ำนวน
ก�ำนันไม่ครบให้ข้ำหลวงเทศำภิบำลเลือกบุคคล
ในท้องที่นั้นและเป็นผู ้มีส่วนได้เสียเป็นก�ำนัน
พิเศษ	 อีกประเภทหนึ่ง	 คือ	สุขำภิบำลส�ำหรับ
ต�ำบล	 ประกอบด้วย	 ก�ำนันเป็นประธำน	 และ
ผู้ใหญ่บ้ำนในเขตท้องที่สุขำภิบำลเป็นกรรมกำร	

(ศุภชัย	 	ยำวะประภำษ,	2555	 :	 31-32)	 โดยมี
ข้ำหลวงเทศำภิบำลและผู้ว่ำรำชกำรเมืองเป็น 
ผู้ก�ำกับดูแลด้ำนกำรบริหำรงำน
	 (4)		 ต ่อมำในสมัยพระบำทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 6	 ได้มีกำร
แก้ไขพระรำชบัญญัติจัดกำรสุขำภิบำลหัวเมือง	
ร.ศ.	127	โดยตรำประกำศแก้ไขพระรำชบัญญัติ
จัดกำรสุขำภิบำล	ร.ศ.	127	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2458	
สำระส�ำคญัคอื	แบ่งสขุำภบิำลเป็น	2	ประเภท	คอื	
“สุขำภิบำลเมือง”	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดตั้ง
และมโีครงสร้ำงเช่นเดมิไม่มกีำรเปลีย่นแปลง	และ	 
“สขุำภบิำลท้องที”่	(เดมิเป็นสขุำภิบำลส�ำหรบัต�ำบล)	 
เป็นกำรรวมตัวกันของสุขำภิบำลหลำยต�ำบล 
ที่มีเขตพื้นท่ีท่ีเจริญต่อเนื่องกัน	 สุขำภิบำลท้องท่ี
ทีม่คีณะกรรมกำรประกอบด้วย	นำยอ�ำเภอท้องท่ี 
เป็นประธำน	 นำยแพทย์สุขำภิบำล	 ปลัดอ�ำเภอ	
และก�ำนันในท้องที่เขตสุขำภิบำลเป็นกรรมกำร
	 (5)		 กำรปกครองท้องถิน่ไทยเริม่ปรำกฏ 
ชัดเจนมำกยิ่งขึ้นเมื่อรัชกำลที่ 	 6	 ทรงตรำ	
“ธรรมนูญลักษณะกำรปกครองนครำภิบำล	 
พ.ศ.	2461	และกฎธำนิโยปกำร	พ.ศ.	2465”
	 -	ธรรมนูญกำรปกครองนครำภิบำล	
พ.ศ.	 2461	 ก�ำหนดให้จัดรูปแบบกำรปกครอง
ท้องถิ่น	“เทศบำล”	ในเมืองจ�ำลอง	“ดุสิตธำนี”	 
บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถำน	 เพื่อใช้เป็นเมือง
ทดลองกำรปกครองตนเองในระบอบกำรปกครอง
แบบประชำธิปไตย	 (ประกำศใช้เมื่อวันที่	 7	
พฤศจิกำยน	พ.ศ.	 2461)	 ให้สิทธิ	 เสรีภำพ	 แก่
รำษฎรเมอืงดสุติธำน	ี(เรยีกว่ำ	ทวยนำคร)	ในกำร
ด�ำเนินงำนท้องถิ่น
	 -	คณะผู ้บริหำรดุสิตธำนี 	 เรียกว ่ำ	 
คณะนครำภิบำล	ได้รบักำรเลือกตัง้มำจำกรำษฎร
ในดุสิตธำนี	 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำดุสิตธำน	ี
เรียกว่ำ	เชษฐบุรุษ	
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	 -	ประกำศใช้	 “กฎธำนิโยปกำร”	 ในปี	 
พ.ศ.	 2465	 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรเก็บ 
ภำษอีำกร	ได้แก่	ภำษีทีดิ่น	ค่ำไฟฟ้ำ	ค่ำน�ำ้ประปำ	
ฯลฯ	เพื่อไปบ�ำรุงนคร
 1.2	กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ในยคุเริม่มกีำร
จดัตัง้หลังเปล่ียนแปลงกำรปกครอง	พ.ศ.	2475	
จนถึงก่อนมี	กกต.
	 (1)		กำรเลอืกตัง้จะเป็นไปตำมโครงสร้ำง 
กำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
บำงรูปแบบจะมีโครงสร้ำงกำรบริหำรเดียว 
ไม่แยกฝ่ำย	 เช่น	 สุขำภิบำลจะมีคณะกรรมกำร
สุขำภิบำลที่ท�ำหน้ำที่ ท้ังฝ ่ำยนิติบัญญัติและ 
ฝ่ำยบรหิำรควบคูก่นัไป	โดยคณะกรรมกำรส่วนใหญ่ 
จะมำจำกข้ำรำชกำรที่เป็นโดยต�ำแหน่งและ 
กำรแต่งตัง้	เช่น	นำยอ�ำเภอ	ปลดัอ�ำเภอ	แต่จะเป็น 
รำษฎรทีไ่ด้รบัเลอืกต้ัง	4	คน	(ตำมพระรำชบญัญัติ 
สุขำภิบำล	 พ.ศ.	 2495)	 ซึ่งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินส่วนมำกจะแบ่งโครงสร้ำงออกเป็น	
2	 ฝ่ำย	 ได้แก่	 ฝ่ำยนิติบัญญัติหรือสภำท้องถิ่น	
กับฝ่ำยบริหำร	 เช่น	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
จะแบ่งโครงสร้ำงออกเป็นสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดกับนำยกองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด	 เทศบำลจะแบ่งโครงสร้ำงออกเป็น
สมำชิกสภำเทศบำลกับนำยกเทศมนตรี	เป็นต้น
	 ในระยะแรกจัดตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
ทุกรูปแบบจะมำจำกกำรเลือกตั้งของรำษฎร	
ส่วนฝ่ำยบริหำรมักจะมำจำกข้ำรำชกำรประจ�ำ
โดยต�ำแหน่ง	 เช่น	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดท�ำหน้ำที่
เป ็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดโดยต�ำแหน่ง	 (ตำมพระรำชบัญญัติ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2498)	ส�ำหรับ
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	 เช่น	 
กรุงเทพมหำนคร	 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ 
บรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	พ.ศ.	2518	ก�ำหนด 

ให้ฝ่ำยบริหำร	คือ	ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	
และรองผูว่้ำรำชกำรฯ	อกี	4	คน	มำจำกกำรเลอืกต้ัง 
ของประชำชน	 ต่อมำพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	 พ.ศ.	 2528	 
(มำตรำ	49)	ก�ำหนดให้	ผูว่้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
เป็นหัวหน้ำฝ่ำยบริหำร	ซึง่รำษฎรเป็นผูล้งคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้	ส�ำหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รูปแบบพิเศษอีกองค์กรหนึ่ง	 คือ	 เมืองพัทยำ	
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรเมืองพัทยำ	
พ.ศ.	 2542	 ก�ำหนดให้	 นำยกเมืองพัทยำเป็น
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร	 มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง
จำกประชำชน	(เดิมตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ 
บริหำรเมืองพัทยำ	 พ.ศ.	 2521	 ก�ำหนดให	้ 
นำยกเมืองพัทยำเป็นประธำนสภำเมืองพัทยำ	
โดยให้ปลัดเมืองพัทยำ	ซึ่งไม่ใช่ข้ำรำชกำรประจ�ำ 
แต่ได้รับกำรว่ำจ้ำงจำกสภำเมืองพัทยำให้เป็น
ผู้รับผิดชอบกำรบริหำรงำนเมืองพัทยำ)
	 (2)		 ในกำรเลอืกต้ังท้องถิน่	องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประเภทต่ำง	ๆ	จะมีพระรำชบัญญัติ 
กำรเลือกตั้งของตนในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ใน 
กำรเลอืกตัง้	กำรก�ำหนดเขตเลอืกตัง้	หน่วยเลอืกตัง้ 
และทีเ่ลอืกต้ัง	กำรด�ำเนนิกำรเลอืกตัง้	กำรรบัสมคัร 
เลือกตั้ง	ฯลฯ	เช่น
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	มี
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำจังหวัด	พุทธศักรำช	2482
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำจังหวัด	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2485
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำจังหวัด	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2498
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำจังหวัด	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2517
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำจังหวัด	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2523
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	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำจังหวัด	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2538
 เทศบำล	มี
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	พุทธศักรำช	2482
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2485
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2486
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2501
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2511
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2517
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2517
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2523
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	9)	พ.ศ.	2538
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	(ฉบับที่	10)	พ.ศ.	2541
 องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล	ไม่มกีฎหมำย 
เลอืกตัง้ของตนโดยเฉพำะต้องน�ำพระรำชบัญญติั
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ	 มำใช้โดย
อนุโลม
 กรุงเทพมหำนคร	มี
	 -	พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพ 
มหำนคร	พ.ศ.	2531
 เมืองพัทยำ
	 ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขให้มีรูปแบบ 
เช่นเดียวกับเทศบำลนคร	โดยน�ำพระรำชบัญญัติ 

กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำเทศบำลฯ	มำใช้โดยอนโุลม
	 (3)		 ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยองค์กรปกครอง 
ส่วนทุกประเภท	 โดยเฉพำะกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เลอืกตัง้สมำชิกสภำท้องถ่ินได้ก�ำหนดให้	รฐัมนตร ี
ว ่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นผู ้รักษำกำร 
ตำมกฎหมำยนั้น	 ๆ	 ดังนั้น	 กระทรวงมหำดไทย 
จึงเป็นผู้มีบทบำทส�ำคัญในกำรเลือกตั้งท้องถิ่น	 
โดยมีผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ�ำเภอเป็น 
ผูก้�ำกับดแูล
 2.	กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ของประเทศไทย 
ภำยหลังมี	กกต.
	 2.1	 ควำมเป็นมำของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง	(กกต.) 
	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 (กกต.)	 
ถือก�ำเนิดข้ึนตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย	 พุทธศักรำช	 2540	 ซึ่งตรำไว้ในหมวด	 6	
รฐัสภำ	ส่วนที	่4	มำตรำ	136	เมือ่วนัที	่11	ตลุำคม	
พ.ศ.	2540	โดยบัญญัติให้ประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรคนหนึ่งและกรรมกำรอื่นอีกสี่คน	 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งชุดแรกได้รับกำร 
โปรดเกล้ำฯ	ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเมือ่วนัที	่27	พฤศจกิำยน	 
พ.ศ.	 2540	 และตำมมำตรำ	 144	 บัญญัติให้ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้มสีถำนะเป็นผู้ควบคมุ
และด�ำเนนิกำรจัด	หรอืจดัให้มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิ 
สภำผู้แทนรำษฎร	 สมำชิกวุฒิสภำ	 สมำชิกสภำ
ท้องถิน่และผูบ้รหิำรท้องถิน่	รวมทัง้กำรออกเสยีง
ประชำมติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็น 
ผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย...	 ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบริหำรท้องถิ่น...
	 ควำมจรงิ	“คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้”	 
ได ้ เคยมีกำรบัญญัติ ไว ้ ในรัฐธรรมนูญแห ่ง 
รำชอำณำจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 ฉบับที่	 5	
พทุธศกัรำช	2538	มำตรำ	115	วรรคสอง	จำกนัน้
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ได้มกีำรเสนอ	“ร่ำงพระรำชบญัญัติคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง”	 เข้ำสู่กำรพิจำรณำของสภำผู้แทน 
รำษฎรในสมยั	นำยบรรหำร	ศลิปอำชำ	ด�ำรงต�ำแหน่ง 
นำยกรฐัมนตรี	แต่ภำยหลงัได้มกีำรยบุสภำผูแ้ทน
รำษฎรเสียก่อน	 จึงท�ำให้ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ	
ในครำวน้ันเป็นอันตกไป	 ต่อมำเมื่อกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู ้ แทนรำษฎร เป ็นกำรทั่ ว ไป	 
เมื่อวันที่	17	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2539	เสร็จสิ้นลง	 
พล.อ.ชวลิต	 ยงใจยุทธ	 ได้ด�ำรงต�ำแหน่งนำยก 
รฐัมนตร	ีได้มีกำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญตัดิงักล่ำว 
กลับเข้ำมำอีกคร้ัง	 จนในที่สุดได้มีกำรประกำศ 
บงัคับใช้พระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	 
เมือ่วนัที	่28	สงิหำคม	พ.ศ.	2540	แต่เน่ืองจำกได้มี
กำรประกำศใช้รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	
พุทธศักรำช	2540	เสียก่อนเมื่อวันที่	11	ตุลำคม	
พ.ศ.	2540	พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวจึงไม่ได้
ถูกน�ำไปปฏิบัติ
 2.2	เจตนำรมณ์ของกำรมคีณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง
 ตัง้แต่ประเทศไทยมกีำรเลอืกตัง้ระดบัชำติ  
คอื	กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรครัง้แรก	 
เม่ือวันที่	 15	 พฤศจิกำยน	 พ.ศ.	 2476	 และม ี
กำรเลอืกตัง้ระดับท้องถิน่คร้ังแรก	คือ	กำรเลอืกต้ัง
สมำชิกสภำเทศบำลตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบ
เทศบำล	พ.ศ.	2476	 เป็นต้นมำ	จนกระทั่งก่อน 
ประกำศใช้บงัคบัรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	 
พุทธศักรำช	 2540	 กระทรวงมหำดไทยเป็น 
ผูม้หีน้ำทีด่แูลรบัผดิชอบในกำรควบคมุ	ด�ำเนนิกำร 
จัดหรือจัดให้มีกำรเลือกตั้งมำโดยตลอด	 มีกำร 
กล่ำวหำว่ำกำรเลือกตั้งไม่โปร่งใส	 มีกำรทุจริต 
ซือ้สทิธขิำยเสยีง	ไม่ยติุธรรมอยูเ่สมอๆ	โดยเฉพำะ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	เป็นรัฐมนตรี
ที่มำจำกกำรเลือกต้ังหรือสังกัดพรรคกำรเมือง	 
มักจะถูกครหำว ่ำอำจก ่อให ้ เ กิดป ัญหำแก ่

ข้ำรำชกำรประจ�ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับ
กำรเลือกตั้ง	 เพรำะผู้บังคับบัญชำคือรัฐมนตรี
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรเลือกตั้ง	 อำจท�ำให้
เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 (conflict	
of	 interest)	 ขึ้นได้	 สภำร่ำงรัฐธรรมนูญจึงได้
ก�ำหนดให้มี	“คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง”	ไว้ใน 
รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	 โดยมีเจตนำรมณ์ของ
กำรมีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	ดังนี้
	 (1)		 เพื่อแยกองค ์กรในกำรจัดกำร	
ด�ำเนินกำร	และควบคุมกำรเลือกตั้ง	จำกองค์กร
ทำงกำรเมือง	 ซึ่งองค์กรดังกล่ำวจะมีส่วนได้เสีย
ทำงกำรเมือง	 และเพื่อให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม	กล่ำวคือ
	 (1.1)	 กำรเลอืกตัง้ก่อนนีม้กีำรประกำศใช้ 
รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	กำรเลือกตั้งด�ำเนินกำร 
โดยกระทรวงมหำดไทย	 ซึ่งมีฝ่ำยกำรเมืองโดย 
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงมหำดไทยและนำยกรฐัมนตร ี
เป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด	 ซึ่งได้มีกำรกล่ำวอ้ำง
ตลอดมำว่ำกำรด�ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม 
ไม่โปร่งใส	อ�ำนวยประโยชน์ให้ฝ่ำยกำรเมอืงทีเ่ป็น
รฐับำลรกัษำกำร	หรอืกลัน่แกล้งผูอ้ยูฝ่่ำยตรงข้ำม
กับอ�ำนำจรัฐ	ท�ำให้กำรเลือกตั้งเป็นที่คลำงแคลง
ใจของประชำชน	และขำดควำมชอบธรรม
	 (1.2)	 กำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรกระท�ำผิดตำมกฎหมำยเลือกตั้ง	 ผู ้ปฏิบัติ 
ไม่ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงเต็มที่ที่ควรจะเป็น	 ท�ำให้
กำรเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์และเท่ียงธรรม	 อันเนื่อง
มำจำกเจ้ำหน้ำทีผู่ซ้ึง่ต้องด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำย
เกรงฝ่ำยกำรเมืองที่อยู่ในต�ำแหน่งขณะนั้น	หรือ
อำจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำอีก	 ซึ่งอำจกระทบต่อ
หน้ำที่กำรงำนของตนเอง	และบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่
ก็เป็นเครื่องมือของฝ่ำยกำรเมืองเสียเอง
	 (2)		 กำรพจิำรณำคดเีก่ียวกับกำรเลอืกตัง้ 
ของศำลค่อนข้ำงล่ำช้ำ	บำงครัง้มกีำรยบุสภำและ
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เลือกตั้งใหม่แล้ว	 ศำลก็ยังพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ	
ประกอบกับกระบวนกำรพิจำรณำของศำลใช้วิธี
พิจำรณำเช่นเดยีวกบัคดีอำญำ	ท�ำให้กำรพจิำรณำ
มีข้ันตอนมำก	 ไม่มีผู้จะเป็นพยำนเพรำะกระทบ
ต่อควำมมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ
ตนเอง	นอกจำกนั้นกำรพิจำรณำคดีเช่นเดียวกับ
คดีอำญำก็ต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัย	 และที่ผ่ำนมำ
แทบไม่ปรำกฏว่ำศำลได้พิจำรณำคดีเสร็จก่อน 
ทีจ่ะมีกำรเลอืกตัง้ใหม่	(คดปีำกน�ำ้	และคด	ี11	ล้ำน 
ที่บุรีรัมย ์	 ศำลพิจำรณำแล้วเสร็จก ่อนครบ
วำระ	 แต่เป็นกำรพิจำรณำภำยหลังประกำศใช ้
รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	2540	แล้ว)
	 (3)		 รัฐธรรมนูญมีเจตนำรมณ์ที่จะให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นองค์กรทีจ่ะปฏริปู
ให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 
จงึก�ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นผูค้วบคมุ	 
และด�ำเนินกำรจัดหรือจัดให ้มีกำรเลือกตั้ง	 
รวมทัง้ออกระเบยีบ	ข้อก�ำหนด	และวนิจิฉยัชีข้ำด
สั่งกำรให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ในองค์กรเดียว	 ทั้งนี้	
เพือ่ให้กำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม
โดยพลัน	(ประพันธ์		นัยโกวิท,	2551	:	4-5)
 2.3	 บทบำทของคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
 2.3.1	 บทบำทของ	กกต.	ตำมรฐัธรรมนญูฯ	 
2540	และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
	 (1)		 รฐัธรรมนญูก�ำหนดให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจหน้ำที่เบ็ดเสร็จ	 ทั้งเป็น 
ผูค้วบคมุและด�ำเนนิกำรจดั	หรอืจดัให้มกีำรเลอืกตัง้	 
รวมทั้งวินิจฉัยตัดสินปัญหำข้อโต้แย้งกำรกระท�ำ
ผิดกฎหมำยเลือกตั้ง
	 (2)	 นั่นคือให้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำร
ด�ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนเพื่อหำข้อเท็จจริง 
โดยพลัน	 เมื่อมีกำรคัดค้ำนว่ำกำรเลือกต้ังเป็น 
ไปโดยไม ่ถูกต ้องหรือไม ่ชอบด้วยกฎหมำย	 

หรือปรำกฏหลักฐำนว่ำก่อนได้รับกำรเลือกตั้ง	 
ไม่ว่ำตัวผู้ได้รับกำรเลือกตั้งหรือผู้ใดได้กระท�ำ 
กำรใดๆ	 โดยไม่สุจริตอันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับเลือกตั้ง
	 (3)		 กำรพิจำรณำวินิจฉัยสั่งกำรของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไม่ได้ใช้หลกัมหีลกัฐำน
อันปรำศจำกข้อสงสัยตำมวิธีพิจำรณำคดีอำญำ	
แต่ใช้หลักมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ
	 -	ตำมพระรำชบัญญัติ ป ระกอบ 
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	
พ.ศ.	2541	(ให้ไว้	ณ	วนัที	่6	มถินุำยน	พ.ศ.	2541)
	 (1)		 ได ้ ก� ำหนดอ� ำนำจหน ้ ำที่ ของ 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ไว้ในมำตรำ	10	ซึง่เป็น 
กำรก�ำหนดท�ำนองเดียวกันกับท่ีรัฐธรรมนูญ
บัญญัติไว้	ดังนี้
	 (1.1)	 ควบคมุและด�ำเนนิกำรจดั	หรอืจดั 
ให้มกีำรเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเท่ียงธรรม	
	 (1.2)	 ออกประกำศก�ำหนดกำรทัง้หลำย
อันจ�ำเป็นแก่กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งท้องถิ่น
	 (1.3)	 มีค�ำสั่งให้ข้ำรำชกำร	 พนักงำน
หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำรฯ	 หรือรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน	 ปฏิบัติกำรท้ังหลำยอันจ�ำเป็นตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
	 (1.4)	 ออกข้อก�ำหนดเป็นแนวทำงกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของผู ้ท่ีได้รับแต่งตั้งให้มีอ�ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้งท้องถิ่น
	 (1.5)	 ด�ำเนนิกำรแบ่งเขตเลอืกตัง้ส�ำหรบั
กำรเลือกตั้งที่ใช้วิธีกำรแบ่งเขต	และจัดให้มีบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
	 (1.6)	 สบืสวนสอบสวนเพือ่หำข้อเทจ็จริง 
และวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งท่ีเกิดข้ึน 
เกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่น	
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	 (1.7)	 สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ในหน่วย 
เลอืกตัง้ใดหน่วยเลอืกต้ังหนึง่	หรอืทกุหน่วยเลอืกตัง้	 
หรือสั่งให้มีกำรนับคะแนนใหม่	 เมื่อมีหลักฐำน
อันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกต้ังน้ัน	 ๆ	 มิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ตำมหลักเกณฑ์และวิธี
พิจำรณำที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนด	
	 (1.8)	 ประกำศผลกำรเลือกตั้ง
	 (2)		 ให ้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง 
มอี�ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ�ำ
จงัหวดั	ผูอ้�ำนวยกำรเลอืกต้ังประจ�ำจังหวดั	บคุคล	
คณะบคุคลหรอืผูแ้ทนองค์กำรเอกชน	เพือ่ปฏบิตัิ 
หน้ำทีต่ำมทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังมอบหมำย 
ได้	(มำตรำ	11)
	 (3)	 คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังอำจ 
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำ
จังหวัดปฏิบัติหน้ำที่	ดังต่อไปนี้	(มำตรำ	13)
	 (3.1)	 อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง
	 (3.2)	 เสนอแนะกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง
	 (3.3)	 รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
	 (3.4)	 เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งบุคคลผู ้มีอ�ำนำจ
หน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง
	 (3.5)	 ปฏบิตังิำนอืน่ท่ีเก่ียวกบักำรเลอืกตัง้ 
	 (4)		 คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังอำจ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
มอบหมำยได้	(มำตรำ	14)
	 (5)		 กรณีที่ข้ำรำชกำร	 พนักงำนหรือ
ลูกจ ้ำงซึ่งมีหน้ำที่ต ้องปฏิบัติตำมค�ำสั่งของ 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	มำตรำ	10	(3)	ไม่ปฏบิตั ิ
ตำมค�ำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ให้ถือว่ำเป็น 
กำรกระท�ำควำมผดิทำงวนัิย	และให้คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งส่งเร่ืองให้ผู ้มีอ�ำนำจด�ำเนินกำร 
ทำงวินยัของผูน้ัน้ด�ำเนนิกำรตำมอ�ำนำจหน้ำทีต่่อไป	 

(มำตรำ	15)
	 (6)		 ผู้ใดกระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่น	 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรฟ้องคดีต่อศำลไม่ว่ำจะเป็น
เรือ่งในทำงแพ่ง	ทำงอำญำ	หรอืทำงปกครอง	โดย
ให้ถอืว่ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เป็นผูเ้สยีหำย
ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	
ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจมอบหมำยให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐด�ำเนินกำรแทนได้	(มำตรำ	16)	
	 (7)		 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัด 
ให้มีกำรท�ำทะเบียนรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำก
หลักฐำนทะเบียนบ้ำนแยกเป็นรำยจังหวัดไว้เป็น
ประจ�ำ	(มำตรำ	17)
	 (8)		 ให ้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง
ด�ำเนินกำรแบ่งเขตเลือกตั้งส�ำหรับกำรเลือกต้ัง 
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ไว้ทุกจังหวัด	เพือ่ให้ประชำชน 
ได้ทรำบล่วงหน้ำ	(มำตรำ	18)
	 (9)	 ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ต้องสบืสวนสอบสวนเพือ่หำข้อเทจ็จรงิ 
และวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งท่ีเกิดข้ึน
ต้องให้โอกำสผูร้้อง	ผูถู้กคดัค้ำนหรอืผูถู้กกล่ำวหำ	 
มหีนงัสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิและแสดงหลกัฐำน	รวมทัง้ 
ต้องให้โอกำสมำให้ถ้อยค�ำต่อคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง	
	 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งให้ท�ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือของ
กรรมกำรกำรเลือกตั้งที่พิจำรณำวินิจฉัยทุกคน	
	 วิธีกำรสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
ช้ีขำดให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ก�ำหนด	โดยประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ	
	 (10)	 ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมพระรำช- 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให ้กรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้	กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ�ำจงัหวดั	 
ผู ้ อ� ำนวยกำรกำร เลื อกตั้ งประจ� ำจั งห วัด	 
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และอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
แต่งตัง้เป็นเจ้ำพนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	 
(มำตรำ	22)
	 -	ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท ้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท ้องถิ่น	 
พ.ศ.	2545	(ให้ไว้	ณ	วนัที	่11	ตลุำคม	พ.ศ.	2545)	
รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2546
	 พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	12	ตุลำคม	พ.ศ.	2545	 
แต่จะใช้บงัคบัแก่กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่
หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ประเภทใดและเมือ่ใด	ให้ตรำ
เป็นพระรำชกฤษฎกีำ	ซึง่ได้มพีระรำชกฤษฎกีำให้
ใช้พระรำชบญัญตักิำรเลอืกต้ังสมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	แก่กำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2546	 เมื่อวันที่	 3	
มนีำคม	พ.ศ.	2546	โดยเป็นกำรใช้แก่กำรเลอืกต้ัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท	
ต้ังแต่วันที่	 4	 มีนำคม	 พ.ศ.	 2546	 เป็นต้นไป	 
อันเป็นผลให้กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประเภทนั้นๆ	 ที่มีแต่เดิม	
จ�ำนวน	 17	 ฉบับ	 ได้ถูกยกเลิกไป	 (มำตรำ	 3)	
รวมทั้งบรรดำกฎหมำย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	
ประกำศหรือค�ำสั่งใดท่ีขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
นี้ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้แทน
	 ส�ำหรับประเภทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำหรือผู้บริหำรท้องถิ่นฉบับนี้	 ได้แก	่
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 เทศบำล	 องค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล	กรุงเทพมหำนคร	 เมืองพัทยำ	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำย 
จัดตั้ง	(มำตรำ	4)

	 นับเป็นกำรเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของ
กำรเลือกต้ังท้องถิ่น	 เนื่องจำกเป็นกำรเปลี่ยน 
ผู้มีอ�ำนำจหน้ำท่ีรับผิดชอบกำรเลือกตั้งท้องถ่ิน
จำกกระทรวงมหำดไทยมำเป็นคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง	 (กกต.)	 โดยเดิมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภทจะมีกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งเป็นของตนเอง	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใดที่ไม ่มีเป ็นของตนเองก็จะน�ำ
กฎหมำยเลอืกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
อืน่มำใช้โดยอนโุลม	เช่น	องค์กำรปกครองส่วนต�ำบล 
ได้น�ำกฎหมำยเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำลมำใช้
โดยอนโุลม	ซึง่บรรดำกฎหมำยเลอืกตัง้ของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดงักล่ำวจะมรีฐัมนตรี
ว ่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นผู ้รักษำกำร 
ตำมกฎหมำยเลอืกตัง้ท้องถ่ินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภท	 แต่พระรำชบัญญัติ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	เป็นกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่น 
เพยีงฉบบัเดยีวทีใ่ช้ส�ำหรบักำรเลอืกต้ังสมำชกิสภำ 
ท้องถิน่	หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกประเภทที่มีประธำนกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญตัิ 
ดังกล่ำว	 และมีอ�ำนำจออกประกำศ	 ระเบียบ	 
ข้อก�ำหนดหรอืค�ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
เพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้	(มำตรำ	5)
 ผูม้บีทบำทอ�ำนำจหน้ำท่ีในกำรควบคุม	
และด�ำเนินกำรจัดหรือจัดให้มีกำรเลือกต้ัง 
ท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัตินี้	ที่ส�ำคัญๆ	ได้แก่
 (1)	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 มี
บทบำทอ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้
	 (1.1)	 จัดให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินหรือผู ้บริหำรท้องถ่ิน	 เนื่องจำกด�ำรง 
ต�ำแหน่งครบวำระหรอืเพรำะเหตอุืน่ใด	(มำตรำ	7)
	 (1.2)	 มีอ�ำนำจออกระเบียบ	 กกต.	 
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เพื่อให ้กำรด�ำเนินกำรเลือกตั้ ง เป ็นไปด ้วย 
ควำมเรียบร้อย	สจุรติ	และเทีย่งธรรม	(มำตรำ	11)
	 (1.3)	 ในกรณีทีม่กีำรสัง่ให้มกีำรเลอืกต้ัง 
ใหม่	กกต.	มีอ�ำนำจออกประกำศให้ย่นหรือขยำย 
เวลำ	หรอืงดเว้นกำรด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วกบักำรเลอืกตัง้ 
เฉพำะเพ่ือให้เหมำะสมแก่กำรด�ำเนนิกำรเลอืกต้ัง
ใหม่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว	 สุจริต	 และเที่ยงธรรม	
(มำตรำ	12)
	 (1.4)	 อ ำ จมี ค� ำ สั่ ง ใ ห ้ น ำ ยอ� ำ เ ภ อ 
ด�ำเนินกำรในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นอ�ำนำจหน้ำที่
ของผู้อ�ำนวยกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้	(มำตรำ	22)
	 (1.5)	 มีอ� ำนำจห รือมอบหมำยให  ้
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ�ำจังหวัด	 หรือ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	สั่งข้ำรำชกำรกำรเมือง	สมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎร	 สมำชิกวุฒิสภำ	 ผู้บริหำรท้องถิ่น	
สมำชิกสภำท้องถ่ิน	 หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ 
ที่กระท�ำกำรใด	 ๆ	 โดยมิชอบด้วยอ�ำนำจหน้ำที ่
อันเป็นกำรกลั่นแกล้งผู้สมัครใดให้ยุติหรือระงับ
กำรกระท�ำนั้นได้	(มำตรำ	29)
	 (1.6)	 เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดพิมพ	์
ควบคมุกำรพมิพ์และจดัส่งบตัรเลอืกตัง้	(มำตรำ	32)
	 (1.7)	 แจ้งผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ัง 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพ่ือให้บนัทกึไว้ 
ในบญัชรีำยชือ่ผูมี้สทิธเิลอืกต้ัง	กรณีศำลพพิำกษำ
ถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	(มำตรำ	41)
	 (1.8)	 วินิจฉัยค�ำร้องของผู้สมัครที่ไม่มี
ชื่อในประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สำมำรถมอบอ�ำนำจให้	 กกต.ประจ�ำจังหวัด 
ด�ำเนินกำรแทนได้	(มำตรำ	49)
	 (1.9)	 มีค�ำสั่งเพิกถอนผลกำรเลือกต้ัง
ของผู้ได้รับกำรเลือกต้ังกรณีใช้จ่ำยเกินจ�ำนวน	
หรือไม่ยืน่บญัชรีำยรบัรำยจ่ำย	และให้ด�ำเนนิกำร

จัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่	(มำตรำ	56)
	 (1.10)	ประกำศเพื่อแนะน�ำวิธีกำรหรือ 
ลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งของ 
ผู้สมัคร	(มำตรำ	57)
	 (1.11)	มีอ�ำนำจสั่งให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ท่ีใช้ต�ำแหน่งหน้ำท่ีเป็นคณุเป็นโทษแก่ผูส้มคัร	ยตุิ	
ระงับ	หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำรกระท�ำดังกล่ำว	
ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอำจมอบอ�ำนำจให ้
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ�ำจงัหวดัด�ำเนินกำร 
แทนก็ได้	(มำตรำ	60)
	 (1.12)	มอี�ำนำจประกำศงดกำรลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง	 ในกรณีมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นมิได้ 
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	(มำตรำ	84)
	 (1.13)	ออกระเบยีบเกีย่วกบัหลักเกณฑ์	 
วธิกีำร	และรำยละเอยีดในกำรนบัคะแนน	(มำตรำ	88)
	 (1.14)	มีค�ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม	่
กรณีผลกำรนับคะแนนไม่ตรงกับรำยงำนกำรใช้
สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(มำตรำ	94)
	 (1.15)	ประกำศผลกำรเลือกตั้งหรือ
สั่งให้มีกำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่	 หรือให้ม ี
กำรเลือกตั้งใหม่	กรณีมีกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง
หรือกำรนับคะแนน	(มำตรำ	95)
	 (1.16)	 ก่อนวนัประกำศผลกำรเลอืกตัง้	
ถ้ำมีหลักฐำนอันควรเช่ือได้ว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท�ำ
กำร	หรือก่อให้ผู้อื่นกระท�ำ	สนับสนุน	หรือรู้เห็น
เป็นใจให้บุคคลอื่นกระท�ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
เลือกตั้งท้องถิ่นนี้	ให้	กกต.	พิจำรณำสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผู ้สมัครท่ีกระท�ำกำรเช่นนั้นเป็น
เวลำหนึ่งปี	มติของ	กกต.	ในกำรสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลอืกตัง้ต้องมคีะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์	และต้อง
ด�ำเนินคดีอำญำแก่ผู้สมัครผู้นั้นด้วย	(มำตรำ	96)
	 (1.17)	ภำยใน	 1	 ปี	 หลังจำกที่	 กกต.	 
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้แล้ว	หำกมีหลกัฐำนอนัควร 
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เชื่อได้ว่ำผู้สมัครรับเลือกต้ังผู้ใดกระท�ำกำรใดๆ	
โดยไม่สจุริต	หรือกำรเลอืกต้ังหรอืกำรนบัคะแนน 
มไิด้เป็นโดยสุจรติ	เทีย่งธรรม	หรือฝ่ำฝืนมำตรำ	57	 
ให้	 กกต.	 มีค�ำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครฯ	 
ผู้นั้น	 มีก�ำหนด	1	ปี	 หรือมีค�ำสั่งให้เลือกตั้งใหม่
หรือนับคะแนนใหม่	(มำตรำ	97)
	 (1.18)	มอี�ำนำจสัง่ระงับกำรกระท�ำใดๆ	
ของผู้ได้รับเลือกต้ังเดิมที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
นับคะแนนใหม่	(มำตรำ	98)
	 (1.19)	กกต.	 อำจก�ำหนดหลักเกณฑ์	 
วิธีกำร	 และเงื่อนไขกำรคัดค้ำนกำรเลือกตั้งหรือ
กำรนับคะแนนเลือกต้ังที่	 กกต.	 ได้ประกำศผล
กำรเลือกตั้งไปแล้ว	(มำตรำ	102)
	 (1.20)	 กรณมีกีำรร้องคดัค้ำนกำรเลอืกตัง้ 
ว่ำกำรเลือกตั้งหรือกำรนับคะแนนมิได้เป็นไป
โดยสุจริตฯ	 ให้	 กกต.	 มีอ�ำนำจพิจำรณำค�ำร้อง
คัดค้ำนนั้น	 หำกเชื่อได้ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนมำตรำ	 57	 
ให้มีค�ำสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือให้มี 
กำรเลือกตั้งใหม่	ทั้งนี้	กกต.	ต้องพิจำรณำค�ำร้อง
คัดค้ำนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ี 
ได้รับค�ำร้องคัดค้ำน	 ในกรณีจ�ำเป็นอำจขยำย
ระยะเวลำได้ไม ่เกินสองครั้ง	 ครั้งละไม่เกิน 
สำมสิบวัน	(มำตรำ	103)
	 (1.21)	 ในกำรพิจำรณำค�ำร้องคัดค้ำน	
กกต.	 มีอ�ำนำจสั่งให้หน่วยรำชกำร	 หน่วยงำน
ของรัฐ	รัฐวิสำหกิจหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น	และ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนดังกล่ำว	 เจ้ำหน้ำที่อื่น
ของรัฐ	พนักงำนสอบสวน	พนักงำนอัยกำร	หรือ
บุคคลใด	 มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง	 หรือมำให้ 
ถ้อยค�ำ	 หรือส่งเอกสำรหลักฐำน	 หรือพยำน 
หลกัฐำนอืน่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ
และมีอ�ำนำจขอให้ศำลส่งเอกสำร	หลักฐำน	และ
พยำนหลักฐำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำได้	(มำตรำ	104)

	 (1.22)	 ให้	กกต.	มอี�ำนำจหน้ำทีค่วบคมุ
และด�ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม	(มำตรำ	105)
	 (1.23)	กกต . 	 อ ำ จมอบหมำย ให  ้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดหรือ
เจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ	 ด�ำเนินกำรควบคุม	 ดูแล 
กำรเลอืกตัง้ได้	โดยต้องก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีข่อง
ผูไ้ด้รบัมอบหมำยให้ชัดเจน	และด�ำเนนิกำรภำยใต้ 
กำรก�ำกับดูแลของ	กกต.
	 กำรมอบอ�ำนำจดังกล่ำว	 ไม่เป็นเหตุให้	 
กกต.	พ้นจำกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำยนี	้ 
(มำตรำ	106)
 (2)	 คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ�ำ
จังหวัด	มีบทบำทอ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้
	 (2.1)	 ให ้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับวัน
เลือกตั้ง	วันรับสมัครเลือกตั้ง	จ�ำนวนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นที่จะมีกำรเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง	
และจ�ำนวนเขตเลือกตั้ง	 ท่ีผู้อ�ำนวยกำรเลือกตั้ง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกำศ 
ในประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง	(มำตรำ	8)
	 (2.2)	 ให้	 กกต.	 ประจ�ำจังหวัด	 แต่งตั้ง
หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่น	 (เช่น	ปลัดองค์กำร 
บรหิำรส่วนจงัหวดั	ฯลฯ)	เป็นผูอ้�ำนวยกำรเลอืกตัง้ 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และแต่งตั้ง	 
“คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น”	 ประกอบด้วย	 หัวหน้ำ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นและกรรมกำรอื่นอีกไม่น้อย
กว่ำสี่คนแต่ไม่เกินหกคน	เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
จัดให้มีกำรเลือกตั้งฯ	(มำตรำ	19)
	 (2.3)	 อำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให  ้
คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตำมระเบียบท่ี	 กกต.	 ก�ำหนด	
(มำตรำ	20)
	 (2.4)	 มอี�ำนำจแต่งตัง้หรอืมอบหมำยให้
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คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรหรือคณะ
บคุคล	หรือบุคคลใด	เป็นผูช่้วยเหลอืในกำรปฏิบตัิ
งำนในกำรเลือกตั้งได้ตำมสมควร	(มำตรำ	21)
	 (2.5)	 กกต.	 ประจ�ำจังหวัด	 มีอ�ำนำจ
พิจำรณำว่ำกำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน 
เพ่ือประโยชน์ในกำรเลอืกตัง้โดยมชิอบ	หรือเหน็ว่ำ 
เป็นกำรย้ำยโดยมีเหตุผลอันสมควร	(มำตรำ	43)
	 (2.6)	 ให้	กกต.	ประจ�ำจังหวัด	ประกำศ
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งของ 
ผูส้มคัร	ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที	่กกต.	ก�ำหนด	 
(มำตรำ	54)
	 (2.7)	 ปิดประกำศบัญชีรำยรับและ 
รำยจ่ำยของผูส้มัคร	ณ	ส�ำนกังำน	กกต.	ประจ�ำจังหวัด	 
ที่ท�ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 และ
สถำนที่อื่นที่เห็นสมควร	(มำตรำ	55)
	 (2.8)	 ภำยใน	180	วนันับแต่วนัประกำศ
ผลกำรเลือกตั้ง	 เมื่อ	 กกต.ประจ�ำจังหวัด	 มีเหต ุ
อันควรสงสัยหรือได ้รับแจ ้งโดยมีหลักฐำน 
อันสมควรว่ำผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง 
เกินจ�ำนวนที่ประกำศ	 ให้ท�ำกำรสอบสวนหำ 
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว	 ถ้ำเห็นว่ำใช้จ่ำยเกินจ�ำนวน 
ที่ก�ำหนด	 ให้แจ้งพนักงำนสอบสวนเพื่อด�ำเนิน
คดีอำญำตำมกฎหมำย	 พร้อมทั้งรำยงำน	 กกต.	 
รวมทั้งกรณีทีผู่้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรอืนำยอ�ำเภอ
แจ้ง	(มำตรำ	56)
	 (2.9)	 ให้	กกต.	ประจ�ำจังหวดั	ก�ำหนดวนั	 
และสถำนที่นับคะแนนกรณีเกิดจลำจล	 อุทกภัย	
อัคคีภัย	 หรือเหตุสุดวิสัยอย่ำงอื่น	 ซึ่งต้องไม่เกิน	
3	วันนับแต่เหตุดังกล่ำวสิ้นสุดลง	(มำตรำ	93)
	 (2.10)	 เมื่อ	 กกต.ประจ�ำจังหวัด	 ได้รับ 
รำยงำนผลกำรนบัคะแนนแล้วเหน็ว่ำกำรเลอืกต้ัง 
และกำรนับคะแนนเป็นไปโดยสจุรติและเท่ียงธรรม	 
ให้รำยงำนต่อ	กกต.	เพื่อประกำศผลกำรเลือกตั้ง	

ในกรณีที่	กกต.ประจ�ำจังหวัด	เห็นว่ำมีกำรทุจริต
ไม่เท่ียงธรรม	กใ็ห้รำยงำน	กกต.	เพือ่มคี�ำสัง่ให้นบั
คะแนนใหม่หรอืให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่	(มำตรำ	95)
	 (2.11)	ก่อนประกำศผลกำรเลือกต้ัง	 
ถ้ำ	 กกต.ประจ�ำจังหวัด	 สืบสวนสอบสวนแล้ว 
เห็นว่ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู ้สมัครผู ้ใด
กระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกต้ัง
ท้องถิ่นนี้	 ให้รำยงำนผลกำรสืบสวนสอบสวน
ต่อ	 กกต.	 เพื่อพิจำรณำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ผู้สมัครนั้น	(มำตรำ	96)
	 (2.12)	 ในกรณี ท่ีมีผู ้สมัครผู ้บริหำร
ท้องถ่ินเท่ำกับจ�ำนวนผู้บริหำรท้องถ่ินท่ีจะพึงม	ี 
หรอืในกรณมีผีูส้มคัรสมำชิกสภำท้องถ่ินน้อยกว่ำ 
หรือเท่ำกับจ�ำนวนสมำชิกสภำท้องถ่ินท่ีจะพึงม	ี 
ผูส้มคัรจะได้รบัเลอืกตัง้ก็ต่อเมือ่ได้คะแนนเลอืกตัง้ 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสบิของจ�ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ในเขตเลือกตั้งนั้น	 ให ้	 กกต.ประจ�ำจังหวัด	 
ประกำศให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่	หรอืให้มกีำรเลอืกตัง้ 
สมำชิกสภำท้องถิ่นที่ยังขำดอยู ่เพื่อให้ได้ครบ
จ�ำนวน	(มำตรำ	100)
	 (2.13)	 ในกรณีท่ี	 กกต.ประจ�ำจังหวัด	
เห็นว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่หรือผูอ้�ำนวยกำรกำรเลอืกต้ัง 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกระท�ำกำร 
ไปในทำงท่ีอำจเกิดควำมเสียหำยแก่กำรจัดกำร 
เลือกตั้ง	 หรืออำจท�ำให้กำรเลือกตั้งเป็นไปโดย 
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือไม่ปฏิบัติตำม 
ค�ำแนะน�ำตกัเตอืน	ให้รำยงำนต่อ	กกต.	ในกรณจี�ำเป็น	 
กกต.ประจ�ำจังหวัดอำจมีค�ำสั่งให้ยุติหรือระงับ 
กำรกระท�ำดังกล่ำวไว้ชั่วครำวได้	(มำตรำ	107)
 (3)	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 มีบทบำทอ�ำนำจ
หน้ำที่	ดังนี้
	 (3.1)	 อ�ำนำจหน้ำที่ของ	 กกต.ประจ�ำ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(มำตรำ	21)
	 (3.1.1)	เสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรก�ำหนดหน่วยเลือกตั้ง	ที่เลือกตั้ง	และกำร
แต่งตั้งเจ้ำพนักงำนผู ้ด�ำเนินกำรเลือกตั้งของ 
ผู ้อ�ำนวยกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
	 (3.1.2)	ตรวจสอบและให้ควำมเหน็ชอบ
ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 และกำรเพิ่มชื่อ
หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
	 (3.1.3)	ก�ำกับดูแล	 และอ�ำนวยกำร 
เลือกตั้ง	 กำรลงคะแนนเลือกตั้ง	 กำรนับคะแนน
เลือกตั้ง	 และกำรประกำศผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้ง
	 (3.1.4)	ก�ำหนดสถำนที่รวบรวมผล
คะแนน	และกำรรวบรวมผลคะแนนของทกุหน่วย
เลือกตั้ง	 และรำยงำนผลกำรเลือกต้ังต่อ	 กกต.
ประจ�ำจังหวัด
	 (3.1.5)	ปฏิบัติกำรใดตำมที่บัญญัติใน
กฎหมำยเลือกตั้งน้ีหรือกฎหมำยอ่ืน	 หรือตำมที	่
กกต.	หรือ	กกต.ประจ�ำจังหวัด	มอบหมำย
	 กกต.ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สำมำรถแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร	หรอืคณะบคุคล
หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนได้
ตำมสมควร
	 (3.2)	 ให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งต้ังผูม้ ี
สทิธิเลอืกตัง้เป็นเจ้ำพนกังำนผูด้�ำเนนิกำรเลอืกต้ัง	 
(มำตรำ	23)
	 (3.3)	 กกต.ประจ�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ	(มำตรำ	30)
	 (3.4)	 กรณผู้ีมสีทิธเิลอืกตัง้หรอืเจ้ำบ้ำน 
ผูใ้ดเห็นว่ำตนเองหรือผูม้ชีือ่ในทะเบียนบ้ำนของตน 
ไม ่ มีชื่ออยู ่ ในบัญชีรำยชื่อผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ ง	 
ให้แจ้งเป็นหนังสือขอเพิ่มชื่อในบัญชีรำยชื่อฯ	 

ต่อผูอ้�ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ�ำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	ถ้ำผูอ้�ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ฯ	ตรวจสอบ 
หลักฐำนแล้วเห็นว่ำเป็นผู ้ไม ่มีสิทธิเลือกต้ัง	 
ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	(กกต.)	
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำ	
หำก	 กกต.ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เห็นว่ำเป็นผู้มสีทิธเิลอืกตัง้กใ็ห้มคี�ำสัง่เพิม่ช่ือผูน้ัน้ 
ลงในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(มำตรำ	39)
	 (3.5)	 กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่ำ 
ผู้มีช่ือปรำกฏอยู่ในบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่ได้ประกำศตำมมำตรำ	38	วรรคหนึ่ง	เป็นผู้ไม่มี
สิทธิเลือกตั้ง	 ให้มีสิทธิยื่นค�ำร้องต่อผู้อ�ำนวยกำร
กำรเลือกตั้งฯ	 เพื่อให้ถอนช่ือผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
ผู ้นั้นออกจำกบัญชีรำยช่ือฯ	 ถ้ำผู ้อ�ำนวยกำร 
กำรเลือกตั้งฯ	 เห็นว่ำผู้ถูกร้องในบัญชีรำยช่ือฯ	
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ให้รำยงำนต่อ	 กกต.ประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 หำก	 กกต.ประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	เหน็ว่ำเป็นผูไ้ม่มสีทิธิ
เลือกตั้งก็ให้มีค�ำสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจำกบัญช ี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	(มำตรำ	40)
	 ผู้ที่ถูกถอนช่ือออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง	หำกมีหลักฐำนแสดงว่ำเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและยื่นค�ำร้องคัดค้ำนกำรถูกถอนชื่อต่อ	
กกต.ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ให้	กกต. 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตรวจสอบ 
ข้อเทจ็จรงิแล้ววนิจิฉยัโดยเรว็	ค�ำวนิจิฉยัของ	กกต. 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นท่ีสุด	
(มำตรำ	40	วรรคสี่)
	 (3.6)	 กกต.ประจ�ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรวบรวมผลกำรนับคะแนนของทุกหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง	 แล้วประกำศผลกำรนับ
คะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง	 และรำยงำน
แสดงผลกำรนับคะแนนต่อ	 กกต.ประจ�ำจังหวัด
โดยเร็ว	(มำตรำ	92)
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	 (3.7)	 ในกรณีที่ ผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้งไม่ตรงกับรำยงำนกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น	 ให้	 กกต.
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 จัดให้มีกำร
นับคะแนนเลือกต้ังใหม่	 ถ้ำยังไม่ตรงกันอีก	 ให้
รำยงำนต่อ	กกต.ประจ�ำจังหวดั	เพือ่เสนอให้	กกต.	
พิจำรณำว่ำจะสมควรมคี�ำสัง่ให้มกีำรเลอืกต้ังใหม่
หรือไม่	(มำตรำ	94)
 (4)	 ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 มีบทบำทอ�ำนำจ
หน้ำที่	ดังนี้
	 (4.1)	 กำรประกำศให้มีกำรเลือกต้ัง	 
(มำตรำ	 8)	 เมื่อมีกรณีต ้องมีกำรเลือกต้ัง	 
ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีเรื่อง	ดังต่อไปนี้
	 (4.1.1)	วันเลือกตั้ง
	 (4.1.2)	วันรับสมัครเลือกตั้ง
	 (4.1.3)	สถำนที่รับสมัครเลือกตั้ง
	 (4.1.4)	จ�ำนวนสมำชกิสภำท้องถิน่ทีจ่ะ
มีกำรเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง
	 (4.1.5)	จ�ำนวนเขตเลือกต้ังซึ่งต้องมี 
รำยละเอียดเกี่ยวกับอ�ำเภอหรือต�ำบล	 หรือเขต
ท้องที่ที่อยู่ภำยในเขตเลือกตั้ง
	 (4.1.6)	หลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้ง
	 (4.2)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ังฯ	
ก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมี 
ในแต่ละเขตเลือกตัง้	(มำตรำ	17)	ตำมหลกัเกณฑ์
ที่ก�ำหนดในมำตรำ	18
	 (4.3)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ังฯ	 
มีอ�ำนำจหน้ำที่	ดังต่อไปนี้	(มำตรำ	20)
	 (4.3.1)	รับสมัครเลือกตั้ง
	 (4.3.2)	ก�ำหนดหน ่วยเลือกต้ังและ 
ที่เลือกตั้ง
	 (4.3.3)	แต่งตัง้และจดัอบรมเจ้ำพนกังำน 
ผู้ด�ำเนินกำรเลือกตั้ง

	 (4.3.4)	ตรวจสอบบัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิ 
เลอืกตัง้และด�ำเนนิกำรเพ่ิมชือ่หรอืถอนชือ่ผูม้สีทิธิ 
เลือกตั้ง
	 (4.3.5)	ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรลงคะแนน
เลอืกตัง้	กำรนับคะแนนเลอืกตัง้	และกำรประกำศ
ผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง
	 (4.3.6)	จดัให้มหีบีบัตรเลอืกตัง้และวสัดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
	 (4.3.7)	ด�ำเนนิกำรอืน่ทีจ่�ำเป็นเกีย่วกบั
กำรเลือกตั้ง
	 (4.4)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งฯ	 
แต่งตัง้เจ้ำพนกังำนด�ำเนนิกำรเลอืกตัง้	ดงัต่อไปนี	้ 
(มำตรำ	23)
	 (4.4.1)	ผู ้อ�ำนวยกำรเลือกตั้งประจ�ำ
หน่วยเลือกตั้ง	1	คน
	 (4.4.2)	คณะกรรมกำรประจ�ำหน่วย
เลือกตั้ง	 จ�ำนวน	 7	 คน	ประกอบด้วย	 ประธำน
กรรมกำร	1	คน	และกรรมกำรอีก	6	คน	เพื่อท�ำ
หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรลงคะแนนและนบัคะแนนเลอืกตัง้
	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งแต่งตั้ง 
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้ง
อย่ำงน้อยที่เลือกตั้งละ	2	คน
	 (4.5)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งฯ	 
เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	
(มำตรำ	30)
	 (4.6)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งฯ	
ตรวจสอบหลักฐำนกำรลงคะแนนเลือกตั้งว่ำมี 
ผู้มำแสดงตนและลงคะแนนเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่	 ถ้ำมีให้ 
รำยงำนต่อ	กกต.	เพือ่พจิำรณำว่ำจะสมควรมคี�ำสัง่ 
ให้เพิกถอนผลกำรเลือกตั้งหรือไม่	(มำตรำ	36)
	 (4.7)	 เมือ่ได้มปีระกำศให้มกีำรเลอืกตัง้ 
แล้ว	ให้ผูอ้�ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ฯ	ตรวจสอบบัญชี 
รำยชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ให้
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ถูกต้องตำมควำมจริง	 และประกำศบัญชีรำยชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย	 ถ้ำพบว่ำมีควำม 
ผิดพลำดหรือมีกำรกระท�ำเพื่อประโยชน์ในกำร
เลือกตั้งโดยมิชอบ	 ให้รำยงำนต่อ	 กกต.ประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว	(มำตรำ	38)
	 (4.8)	 เมื่อได้รับหนังสือขอเพิ่มชื่อใน
บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือเจ้ำบ้ำนกรณีไม่มีชื่อในบัญชีรำยชื่อฯ	 ให้ 
ผูอ้�ำนวยกำรกำรเลอืกต้ังฯ	รบีตรวจสอบหลกัฐำน	 
ถ้ำเห็นว่ำเป็นผู ้มีสิทธิเลือกต้ังให้ด�ำเนินกำร 
เพ่ิมชื่อโดยเร็ว	 แต่ถ ้ำเห็นว่ำเป็นผู ้ไม ่มีสิทธ ิ
เลอืกตัง้ให้รำยงำนต่อ	กกต.ประจ�ำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำมีค�ำสั่ง	(มำตรำ	39)
	 (4.9)	 กำรขอถอนชือ่ผูไ้ม่มสีทิธเิลอืกตัง้ 
ออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 เมื่อได้รับ 
ค�ำร้องขอให้ถอนชื่อผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ังฯ	
ต้องพิจำรณำตรวจสอบหลักฐำน	หำกเห็นว่ำเป็น
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถมีค�ำสั่งถอนชื่อผู้น้ัน
ออกจำกบัญชีรำยช่ือฯ	 ได้เลย	 แต่ถ้ำเห็นว่ำเป็น 
ผูม้สีทิธิเลือกตัง้ให้รำยงำนต่อ	กกต.ประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจำรณำสั่งกำร
 ในวนัเลอืกต้ังเจ้ำบ้ำนสำมำรถน�ำหลกัฐำน
ทะเบียนบ้ำนมำแสดงเพ่ือขอถอนชื่อบุคคลอื่น
ซึ่งมิได้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนของตนออกจำก
บัญชีรำยชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้งต่อผู ้อ�ำนวยกำร 
กำรเลือกตั้งฯ	 หรือคณะกรรมกำรประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งได้	(มำตรำ	40)
	 (4.10)	 ในกรณีที่มีกำรถอนชื่อบุคคล
ใดออกจำกบัญชีรำยชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 หรือ
เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรำยชื่อฯ	 หรือในกรณีที่ศำลมี
ค�ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
บุคคลใด	 ให้ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งฯ	 แจ้งต่อ
ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง	ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทะเบยีนรำษฎร	เพ่ือแก้ไขบญัชรีำยชือ่ผูม้สีทิธิ

เลือกตั้งตำมมำตรำ	9	ให้ถูกต้องด้วย	(มำตรำ	42)
	 (4.11)	 ใ น ก ำ ร ส มั ค ร รั บ เ ลื อ ก ตั้ ง	 
ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	จะต้อง	(มำตรำ	47)
	 -	บันทึกกำรรับสมัครไว้เป็นหลักฐำน
และออกใบรับให้แก่ผู้สมัครในวันสมัคร
	 -	ต ร ว จสอบหลั ก ฐ ำนก ำ รสมั ค ร	
คุณสมบัติของผู้สมัคร	 และสอบสวนว่ำผู้สมัคร
มีสิทธิท่ีจะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่	 ให้เสร็จสิ้น
ภำยใน	7	วันนับแต่วันปิดกำรสมัคร
	 -	ประกำศรำยชื่อผู ้มีสิทธิสมัครรับ 
เลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย
	 (4.12)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งฯ	 
ก� ำหนด ท่ี เ ลื อกตั้ ง ใหม ่ ในต� ำบล เดี ย วกั น 
และสะดวกในกำรไปลงคะแนนเลือกตั้ง	 ในกรณ ี
ที่เกิดจลำจล	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 หรือเหตุสุดวิสัย 
อย่ำงอื่นท�ำให้ไม่สำมำรถลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในหน่วยเลอืกตัง้ได้	แต่ถ้ำไม่อำจก�ำหนดท่ีเลอืกตัง้ 
ใหม่ในต�ำบลเดียวกันและไม่สะดวกในกำรไป 
ลงคะแนนเลือกตั้งในต�ำบลอื่น	 ให้ผู้อ�ำนวยกำร
กำรเลอืกตัง้ฯ	ประกำศงดกำรลงคะแนนในหน่วย 
เลือกตั้งนั้น	แล้วรำยงำนต่อ	กกต.ประจ�ำจังหวัด	
และ	กกต.	โดยเร็ว	และให้ประกำศวันลงคะแนน
เลอืกตัง้ใหม่ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ	3	วนั	(มำตรำ	83)
	 (4.13)	 ในกรณีที่ มี เหตุอันควรเชื่ อ
ได้ว ่ำกำรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดจะมิได้ 
เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม	 ให้ผู้อ�ำนวยกำร 
กำรเลือกตั้งฯ	หรือ	กกต.ประจ�ำจังหวัด	รำยงำน
ต่อ	กกต.	เพือ่ให้	กกต.	พจิำรณำงดกำรลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น	 เมื่อ	 กกต.	 ประกำศงด 
กำรลงคะแนนแล้ว	ให้ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งฯ	 
จัดให้มีกำรลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วย 
เลือกตั้งนั้นภำยใน	 21	 วันนับแต่วันที่ประกำศ 
งดกำรลงคะแนน	(มำตรำ	84)
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	 (4.14)	 ในกรณีที่ ผู ้สมัครรับเลือกต้ัง 
ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ำกันต้องมีกำรจับสลำก
เพื่อให้ได้ผู้ได้รับกำรเลือกตั้ง	 ให้กระท�ำต่อหน้ำ 
ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งฯ	(มำตรำ	101)
 (5)	 เจ้ำพนักงำนผู้ด�ำเนินกำรเลือกตั้ง
	 ประกอบด้วย	ผูอ้�ำนวยกำรประจ�ำหน่วย
เลือกตั้ง	1	คน	และคณะกรรมกำรประจ�ำหน่วย
เลอืกตัง้	7	คน	เป็นผูม้บีทบำทอ�ำนำจหน้ำทีเ่กีย่วกบั 
กำรลงคะแนนเลือกตั้ งและกำรนับคะแนน 
เลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง	
นอกจำกจะมีเจ้ำพนักงำนผู้ด�ำเนินกำรเลือกต้ัง
ประจ�ำหน่วยเลือกต้ังแล้ว	 ยังมีเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้งอีกอย่ำงน้อย 
ที่เลือกตั้งละ	 2	 คน	 ส�ำหรับหลักเกณฑ์และวิธี
กำรแต่งตัง้	รวมทัง้อ�ำนำจหน้ำทีข่องผูอ้�ำนวยกำร 
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง	 คณะกรรมกำรประจ�ำ
หน่วยเลอืกตัง้	และเจ้ำหน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภยั
ประจ�ำท่ีเลือกตั้ง	 ให้เป็นไปตำมระเบียบที่	 กกต.	
ก�ำหนด	(มำตรำ	23)
	 (6)	 องค ์กรปกครองส ่วนท ้อง ถ่ิน 
(อปท.)	มีบทบำทอ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้
	 (6.1)	 ให้ควำมช่วยเหลือและอ�ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจดัให้มกีำรเลอืกต้ังของ	กกต.	
(มำตรำ	7)
	 (6.2)	 จัด ให ้พนักงำนส ่วนท ้องถิ่ น 
ช่วยเหลือและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของผู้อ�ำนวยกำรกำรเลอืกต้ังประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและ	 กกต.ประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	(มำตรำ	25)
	 (6.3)	 ให้	 อปท.	 รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลอืกตัง้ทัง้หมด	เว้นแต่ค่ำใช้จ่ำยของ	กกต.	
และ	กกต.ประจ�ำจังหวัด	(มำตรำ	10)
	 (6.4)	 ให้	 อปท.	 ก�ำหนดค่ำตอบแทน 
ของกรรมกำรกำรเลอืกต้ังประจ�ำองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	นำยอ�ำเภอ	กรรมกำร
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง	 และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นนี	้ 
โดยก�ำหนดตำมบัญชีค่ำตอบแทนหรือมำตรฐำน
กลำงในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนซึ่ง	กกต.	ก�ำหนดไว้	
(มำตรำ	31)
	 (6.5)	 ให้	อปท.	รับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง	(มำตรำ	32)
	 (6.6)	 ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นของ	อปท.	นั้นๆ	(มำตรำ	48)
	 (6.7)	 ค ่ำเสียหำยที่ ได ้รับชดใช ้จำก 
ผูฝ่้ำฝืนมำตรำ	56	หรอืผูท่ี้ถูกเพกิถอนสทิธิเลอืกตัง้	 
(ต้องไม่เกนิค่ำใช้จ่ำยในกำรให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่)	 
ให้ตกเป็นของ	อปท.	ทีม่กีำรเลอืกตัง้ใหม่	(มำตรำ	99)
 (7)	 ฝ่ำยปกครองและต�ำรวจ	มบีทบำท
อ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้
	 (7.1)	 ให้ผู ้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำง	
(อธิบดีกรมกำรปกครอง)	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทะเบียนรำษฎร	 มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชีรำยชื่อ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ของแต่ละหน่วยเลอืกตัง้ให้ถกูต้อง
ตำมควำมจริง	(มำตรำ	9)
	 (7.2)	 ให้ผู้อ�ำนวยกำรทะเบียนกลำงฯ	
มีหน้ำท่ีแจ้งรำยละเอียดของจ�ำนวนรำษฎรเป็น
รำยจังหวัด	รำยอ�ำเภอ	รำยเทศบำล	รำยองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล	รำยต�ำบล	และรำยหมู่บ้ำน	ให้	
กกต.	ทรำบภำยใน	20	วนันบัแต่วนัท่ีผูอ้�ำนวยกำร 
ทะเบยีนกลำงประกำศจ�ำนวนรำษฎรทัง้ประเทศ	 
ในกรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลงเขตจงัหวดั	เขตอ�ำเภอ	 
เขตเทศบำล	เขตองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล	เขตต�ำบล 
หรือเขตหมู ่บ้ำน	 ให้ปลัดกระทรวงมหำดไทย 
มหีน้ำท่ีแจ้งกำรเปลีย่นแปลงให้	กกต.	ทรำบภำยใน	 
7	วันนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง	(มำตรำ	15)

>> สถาพร สันติบุตร
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	 (7.3)	 นำยอ�ำเภอด�ำเนินกำรในเรื่องที่
เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ัง
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ	 กกต.	 
มีค�ำสั่ง	(มำตรำ	22)
	 (7.4)	 ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดมีค�ำสั่งให  ้
ข้ำรำชกำร	พนกังำน	หรอืลกูจ้ำงของหน่วยรำชกำร	 
หน่วยงำนของรัฐ	 รัฐวิสำหกิจ	 หรือรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น	 ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่อยู ่ในจังหวัดนั้นให้ 
ช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรเลือกตั้ง 
เมือ่ได้รับกำรร้องขอจำกผูอ้�ำนวยกำรกำรเลอืกต้ัง 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือ	 กกต.
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ในกรณีที่	
อปท.นั้นมีพนักงำนส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอใน
กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง	(มำตรำ	25)
	 (7.5)	 ให้ผูว่้ำรำชกำรจังหวดั	นำยอ�ำเภอ	
และพนักงำนฝ่ำยปกครอง	 หรือต�ำรวจตำม
ประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	มหีน้ำที่ 
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยใน 
กำรเลอืกตัง้	รวมทัง้ให้ผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ	 
ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ�ำเภอจัดให้ม ี
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ�ำที่เลือกตั้ง 
ตำมที่ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำ	 อปท.
ร้องขอ	(มำตรำ	26)
	 (7.6)	 ให้พนักงำนฝ่ำยปกครอง	 หรือ
ต�ำรวจ	หรือเจ้ำหน้ำทีร่กัษำควำมสงบเรยีบร้อยใน
กำรเลือกตั้ง	 หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ประจ�ำที่เลือกตั้ง	 เป็นผู้รับแจ้งเมื่อมีผู ้พบกำร 
กระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยเลอืกตัง้นี	้(มำตรำ	27	 
วรรคแรก)
	 (7.7)	 ถ้ำเจ้ำพนกังำนผูด้�ำเนนิกำรเลอืกตัง้  
หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยในกำร
เลือกตั้ง	 หรือเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ประจ�ำท่ีเลอืกตัง้เป็นผูพ้บกำรกระท�ำควำมผดิ	ให้
ผู้พบกำรกระท�ำควำมผิดเป็นผู้ด�ำเนินกำรกล่ำว

โทษหรือด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่	 (มำตรำ	
27	วรรคสอง)
	 (7.8)	 ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
สงบเรียบร้อยในกำรเลือกตั้ง	 หรือเจ้ำหน้ำท่ี
รักษำควำมปลอดภัยประจ�ำท่ีเลือกตั้งพบกำร 
กระท�ำควำมผิดในวันเลือกตั้ง	 หรือได้รับแจ้ง
โดยมีพยำนหลักฐำนอันน่ำเชื่อถือ	 และผู้กระท�ำ
ควำมผิดยังปรำกฏตัวอยู ่ในบริเวณท่ีเลือกตั้ง	 
ให ้มีอ�ำนำจจับกุมและควบคุมตัวผู ้กระท�ำ 
ควำมผิดส่งพนักงำนสอบสวนด�ำเนินกำรต่อไป	 
โดยให้ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำควำมผิดซึ่งหน้ำ	
(มำตรำ	27	วรรคสำม)
	 (7.9)	 ในกรณีท่ี	 กกต.	 กกต.ประจ�ำ
จังหวัด	 ผู้สมัคร	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 หรือผู้มีหน้ำที่
รักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยใน
กำรเลือกตั้ง	 แจ้งต่อพนักงำนสอบสวนว่ำมีกำร 
กระท�ำควำมผิด	หรือในกรณีที่พนักงำนสอบสวน
ทรำบถึงกำรกระท�ำควำมผดิให้พนกังำนสอบสวน 
ด�ำเนนิกำรสอบสวนทนัทโีดยไม่ต้องมผีูม้ำร้องทกุข์ 
หรือกล่ำวโทษ	(มำตรำ	28)
	 (7.10)	 เมือ่	กกต.	ประกำศผลกำรเลอืกต้ัง 
ของเขตเลือกตั้งใดแล้ว	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
นำยอ�ำเภอในเขตเลือกตั้งนั้น	เห็นว่ำกำรเลือกตั้ง
หรอืกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้เป็นไปโดยทจุรติ	หรอื
ไม่เที่ยงธรรม	หรือไม่ถูกต้อง	 ให้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง
คัดค้ำนกำรเลือกตั้งต่อ	 กกต.	 ภำยใน	 30	 วัน 
นับแต่วันประกำศผลกำรเลือกตั้ง	(มำตรำ	102)
	 จำกเนือ้หำข้ำงต้น	ผูเ้ขยีนได้แสดงให้เหน็ 
ถึงผู ้ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรเลือกตั้งท้องถ่ิน 
ของไทย	 นับแต่ก่อนมี	 กกต.	 จนกระทั่งบทบำท 
ของ	กกต.	กับกำรเลอืกตัง้ท้องถ่ินตำมรฐัธรรมนญูฯ	 
2540	 และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงท�ำให้เห็นถึง
วิวัฒนำกำรของกฎหมำยท่ีเก่ียวกับกำรเลือกตั้ง
ท้องถ่ินไทย	 หำกแต่ยังมีเนื้อหำอีกจ�ำนวนมำก 

>> บทบาทของ กกต. กับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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ทีจ่ะท�ำให้เหน็กำรพฒันำของกฎหมำยกำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่นไทยต่อมำจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	 เพื่อให้ 
กำรน�ำเสนอเนือ้หำเป็นไปอย่ำงครบถ้วนสมบรูณ์	
ผู้เขียนจึงจะน�ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับบทบำทของ	

กกต.	 ตำมรัฐธรรมนูญฯ	 2550	 และกฎหมำย
ที่ เกี่ยวข ้อง	 จนกระทั่ง รัฐธรรมนูญปัจจุบัน 
ในวำรสำรฉบับต่อไป

>> สถาพร สันติบุตร
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	 ท้องถิ่นไทยว่ำงเว้นจำกกำรเลือกตั้ง
เพื่อให้ได้มำซ่ึงสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นมำเป็นเวลำนำนพอสมควร	 นับแต่กำร
รัฐประหำรเมื่อวันที่	22	พฤษภำคม	2557	จนถึง
ปัจจุบันก็เป็นเวลำมำกว่ำ	 5	 ปีแล้ว	 ช่วงเวลำที่
ว่ำงเว้นนั้นใช่ว่ำจะแตกต่ำงจนส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของพี่น้องประชำชนในท้องถิ่น 
เพรำะไม่มผีูบ้รหิำรท้องถิน่หรอืสมำชกิสภำท้องถิน่ 
ก็หำเป็นเช่นน้ันไม่	 กลไกต่ำง	 ๆ	 ยังคงมีอยู่เพื่อ 
ขบัเคล่ือนท้องถ่ินให้ก้ำวเดินไปข้ำงหน้ำ	สดุแท้แต่ 
จะก้ำวสั้น	 ก้ำวยำว	 ก้ำวเร็ว	 หรือก้ำวช้ำ	 โดยมี 
ประกำศและค�ำสัง่ของหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบ 
แห่งชำติ	 (คสช.)	 หลำยฉบับที่ออกมำบังคับใช ้
เพือ่แก้ไขปัญหำมใิห้เกดิช่องว่ำงอนัเนือ่งจำกไม่มี
ผู้บริหำรท้องถ่ินหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น	 ยิ่งไป 
กว่ำนั้น	 ช่วงเวลำที่ว่ำงเว้นมำกว่ำ	 5	 ปี	 ก็เป็น
ช่วงเวลำของกำรทบทวนแก้ไขกฎหมำยเลือกตั้ง
ท้องถ่ินซ่ึงรวมไปถึงกฎหมำยจัดต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่เองให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	 และกำรเตรียม
ควำมพร้อมของผู้เกี่ยวข้องเพื่อไปสู่กำรเลือกตั้ง 
ท้องถิ่นซึ่งมีควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย ่อนไปกว่ำ 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	และจะเป็น
อกีครัง้หนึง่ของประวติัศำสตร์กำรเลอืกต้ังท้องถิน่ 
ที่ถูกจับตำมอง

>>	ภูมิหลังเลือกตั้งท้องถิ่นไทย

	 เมื่อส�ำรวจหำจุดเริ่มต้นของพัฒนำกำร
ที่ส�ำคัญอันน�ำไปสู ่กำรเลือกต้ังท ้องถิ่นจำก
รัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับในอดีตแล้ว	 สำมำรถ

กิตติพงษ์ บริบูรณ์

ก่อนจะเป็นกฎหมำยเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ >>

ปักธงลงไปที่รัฐธรรมนูญฉบับปี	 2517	ที่มีหมวด 
ว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิน่	โดยระบใุห้กำรปกครอง 
ท้องถ่ินทุกระดบัมสีภำท้องถ่ินท่ีมำจำกกำรเลอืกตัง้ 
ของประชำชนในท้องถ่ินตำมระยะเวลำท่ีกฎหมำย 
ก�ำหนด	 ส่วนหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท้องถ่ินหรือ 
คณะผูบ้รหิำรท้องถิน่ไม่ได้ก�ำหนดว่ำจะต้องมำจำก 
กำรเลือกตั้งโดยตรงเท่ำนั้น	 ส่วนรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปี	2521	ฉบับปี	2534	และฉบับปี	2538	ก็
มีกำรก�ำหนดเรื่องกำรเลือกตั้งท้องถ่ินเอำไว้ใน
หมวดว่ำด้วยกำรปกครองท้องถิ่นเช่นเดียวกัน	
แต่ก็ยังเปิดโอกำสให้มีกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นได้แต่จะต้องมีจ�ำนวนน้อยกว่ำสมำชิก
ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง	จนกระทั่งมีกำรประกำศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับปี	2540	อันเป็นจุดเปลี่ยนแปลง
ที่ส�ำคัญที่มีกำรกระจำยอ�ำนำจลงสู่ท้องถิ่น	 โดย
ก�ำหนดให้ผู ้บริหำรท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหำร
ท้องถิ่นมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรง	 หรือมำจำก
ควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่นที่จะต้องมำจำก
กำรเลอืกตัง้และมกี�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 
ครำวละ	4	ปี	และผูบ้รหิำรท้องถ่ินหรอืคณะผูบ้ริหำร 
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรประจ�ำ	 หรือ
ต�ำแหน่งในหน่วยงำนอื่น	 หลักกำรดังกล่ำวยังคง
น�ำมำใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี	2550	ด้วย
					 กำรเลือกตั้งผู ้บริหำรท้องถิ่นโดยตรง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
เป็นคร้ังแรกตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท ้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท ้อง ถ่ิน	 
พ.ศ.	 2545	 น�ำไปสู่กำรยกเลิกกฎหมำยเลือกตั้ง 
ท้องถ่ินเดิมไม ่ว ่ำจะเป ็นกฎหมำยเลือกตั้ ง
สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำร
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กรุงเทพมหำนคร	 ก็ดี	 กฎหมำยเลือกตั้งสมำชิก
สภำเทศบำล	 ก็ดี	 และกฎหมำยเลือกตั้งสมำชิก 
สภำจังหวัด	 ก็ดี	 ต่อมำในปี	 2546	 ได้มีกำร 
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	3	ฉบบั	ได้แก่	พระรำชบญัญัติองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด	 พระรำชบัญญัติเทศบำล		
และพระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล	 ซึ่งท�ำให้เกิดกำรเลือกต้ัง 
ผู ้บริหำรท้องถิ่นโดยตรงในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ทกุประเภทเป็นครัง้แรกนอกเหนอืจำก 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นที่มีมำก่อนหน้ำนี้
แล้ว	 และได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเรื่อยมำ
จนกระทั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 (คสช.)	
ได้มีประกำศ	 คสช.	 ที่	 85/2557	 เรื่องกำรได้มำ 
ซ่ึงสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถิ่น
เป็นกำรชั่วครำว	 ลงวันที่	 10	 กรกฎำคม	 2557	
และประกำศ	คสช.	ที	่86/2557	เรือ่งกำรได้มำซึง่ 
สมำชกิสภำกรงุเทพมหำนครและสมำชกิสภำเขต
เป็นกำรชั่วครำว	 ลงวันที่	 10	 กรกฎำคม	 2557	
ท�ำให้ต้องระงับกำรเลือกต้ังท้องถิ่นไว้เป็นกำร
ช่ัวครำว	และให้น�ำวธีิกำรสรรหำและแต่งตัง้มำใช้
จนกว่ำจะมีประกำศหรือค�ำสั่งเปลี่ยนแปลง
	 กำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ภำยใต้พระรำชบญัญติั 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิน่	พ.ศ.	2545	นบัแต่วนัทีม่พีระรำชกฤษฎกีำ
ให้ใช้บงัคบัแก่กำรเลอืกต้ังสมำชกิสภำท้องถิน่หรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปี	 2546	 เร่ือยมำ	 ได้มีกำรแก้ไขให้เหมำะสม
โดยในปี	2546	มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	2	เพื่อ
ก�ำหนดให้มีกำรนับคะแนนกำรเลือกต้ังสมำชิก 
สภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ทกุหน่วยเลอืกต้ัง 
ของแต่ละเขตเลือกตั้งมำรวมกัน	 ณ	 สถำนที ่
นบัคะแนนเดยีวกนัตำมวธิปีฏบิติัทีค่ณะกรรมกำร 
กำรเลือกตัง้ก�ำหนด	ทัง้นี	้เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใส

>> ก่อนจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่

และควำมถูกต้องของกำรนบัคะแนนอนัจะเป็นผล
ให้กำรเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเท่ียงธรรม	ซึง่
ต่อมำในปี	2554	ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	3	 
ให้สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย	พ.ศ.	2550	ทีก่�ำหนดเกีย่วกบั 
กำรนับคะแนนท่ีหน่วยเลือกตั้งและให้ส่งผลกำร
นับคะแนนของหน่วยเลอืกต้ังไปรวมทีเ่ขตเลอืกตัง้ 
เพือ่นบัคะแนนรวม	ดงันัน้	ในกำรนบัคะแนนเลอืกตัง้ 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 ควร
ก�ำหนดให้มีกำรนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว
ส่งผลกำรนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นไป
รวมที่เขตเลือกตั้งเพื่อนับคะแนนรวมเพ่ือควำม
รวดเร็วในกำรนับคะแนน	 และเป็นกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกในกำรนับคะแนนกำรเลือกตั้ง	ทั้งนี้	
เพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสและควำมถูกต้องของกำร
นบัคะแนนอนัจะเป็นผลให้กำรเลอืกตัง้สจุรติและ
เที่ยงธรรม	 ซ่ึงหลักกำรดังกล่ำวยังคงบัญญัติไว้ 
ในพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.	2562

>>	หลักกำร	เหตุผล	และสำระส�ำคัญ

	 พระรำชบัญญตักิำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำ 
ท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.	2562	มหีลกักำร 
และเหตุผลในกำรประกำศ	 ก็เพื่อให้เป็นไป
ตำมเจตนำรมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ที่ บัญญัติให ้สมำชิกสภำท้องถ่ินต ้องมำจำก 
กำรเลือกต้ังและผู้บรหิำรท้องถ่ินมำจำกกำรเลือกต้ัง 
หรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น	 หรือ
กรณอีงค์ปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษจะมำ
โดยวิธีอื่นก็ได้	แต่ต้องค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนด้วย	โดยคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
และผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	 และหลักเกณฑ์และ 
วิธีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร 
ท้องถิ่นให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
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	 พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว	 มี	 245	
มำตรำ	 สำมำรถสรุปสำระส�ำคัญในแต่ละหมวด
พอสังเขปได้ดังนี้	
 บทบัญญัติท่ัวไปและหมวด	 1	 บท
ทั่วไป	(มำตรำ	1	-	มำตรำ	18)	ก�ำหนดให้กำร
จัดกำรเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้เป็นกรณีท่ี
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบหมำยให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่รับผดิชอบกำรจดักำรเลอืกตัง้	 
และรองรับกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ด�ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งท ้องถิ่นเอง	 หรือ
มอบหมำยให้หน่วยงำนอื่นด�ำเนินกำรแทน	
ก�ำหนดกำรให้ควำมคุ้มครองและกำรปฏิบัติงำน 
โดยสุจ ริตของคณะกรรมกำรกำรเ ลือกต้ัง	 
เจ้ำหน้ำที	่และผู้ปฏบิติังำนทีเ่กีย่วข้อง	มต้ิองรับผดิ 
ทำงแพ่ง	 ทำงอำญำ	หรือทำงปกครอง	ปรับปรุง
กำรตรวจสอบกำรเลือกต้ังของคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง	 ให้ปฏิบัติงำนในเชิงรุกโดยกำร 
ตรวจสอบกำรเลอืกตัง้ท้องถิน่นัน้	คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีผู้ร้องเรียนก่อน		 
รวมทั้งก�ำหนดให้ชัดเจนว่ำกำรประกำศผล 
กำรเลือกต้ังไม่เป็นกำรตัดอ�ำนำจคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ในกำรสบืสวนหรอืไต่สวนกำรเลอืกต้ัง 
ที่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ก�ำหนดให้ในกรณี 
ที่มีกำรสั่งให้ผู ้บริหำรท้องถิ่น	 ประธำน	 หรือ 
รองประธำนสภำท้องถิน่	หรอืสมำชกิสภำท้องถ่ิน 
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด	หำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
จดัให้มกีำรเลอืกต้ังใหม่ทดแทนต�ำแหน่งท่ีว่ำงแล้ว	 
แม้ภำยหลังศำลมีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งว่ำ	ค�ำสั่ง 
หรอืค�ำวนิจิฉยัให้พ้นจำกต�ำแหน่งนัน้ไม่ชอบ	กย่็อม 
ไม่กระทบต่อกำรเลือกตั้งนั้น	เพื่อเป็นกำรรองรับ
ผลกำรเลอืกตัง้ครัง้ใหม่ทีไ่ด้ด�ำเนินกำรมำโดยชอบ	
	 หมวด	 2	 เขตเลือกตั้ง	 หน่วยเลือกตั้ง 
และทีเ่ลอืกตัง้	(มำตรำ	19	-	มำตรำ	24)		ก�ำหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรก�ำหนดเขตเลือกตั้ง	 

>> กิตติพงษ์ บริบูรณ์

กรณีเขตเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินจะมีเกณฑ์
กำรก�ำหนดเขตท่ีแตกต่ำงกันตำมรูปแบบของ
องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น	ทั้งนี้ได้มีกำรเพิ่มเติม 
ข้อยกเว้นกรณีองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลว่ำ	 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล
ให้ถอืเขตหมูบ้่ำนเป็นเขตเลอืกตัง้เว้นแต่กฎหมำย
ว่ำด้วยสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
จะก�ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น	 เพื่อแก้ไขปัญหำกรณี 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลที่มีพื้นที่หมู่บ้ำนน้อย 
หรือมีประชำกรไม่ถึง	 25	 คน	 ซึ่งก�ำหนดไว้ใน 
กฎหมำยจัดตั้งสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบล	 และกรณีเขตเลือกตั้งของผู้บริหำร
ท้องถ่ินให้ถือเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นเขตเลอืกตัง้	ส�ำหรบักำรก�ำหนดหน่วยเลอืกตัง้ 
และท่ีเลือกตั้งให้เป็นอ�ำนำจของผู้อ�ำนวยกำร 
กำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
โดยให ้ ถือ เกณฑ ์จ� ำนวนผู ้ มี สิ ทธิ เ ลื อกตั้ ง 
หน่วยเลือกตั้งละ	1,000	คน	เป็นประมำณ
 หมวด	 3	 กำรด�ำเนินกำรเลือกต้ัง	
(มำตรำ	25	-	มำตรำ	37)	ก�ำหนดเกี่ยวกับกำร
ได้มำซ่ึงผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และเจ้ำพนกังำน 
ผู้ด�ำเนินกำรเลือกตั้ง	 ก�ำหนดหน้ำที่และอ�ำนำจ 
ในกำรด�ำเนนิกำรเลอืกตัง้	รวมทัง้ค่ำตอบแทนของ 
ผูป้ฏบิตังิำนดงักล่ำว	ก�ำหนดให้อ�ำนำจคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ ง ในกำรแต ่งตั้ ง ให ้ปลัด จังหวัด	 
นำยอ�ำเภอ	 หรือปลัดอ�ำเภอ	 เป็นผู้อ�ำนวยกำร 
กำรเลอืกต้ังประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
เม่ือมีเหตุที่จะท�ำให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริต	 หรือ 
เหตุจ�ำเป็นอื่นได้	 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้เป็นผูรั้บผดิชอบกำรจดัพมิพ์	ควบคมุ
กำรพิมพ์	 และก�ำหนดวิธีกำรจัดส่งบัตรเลือกตั้ง	 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้รับผิดชอบ 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัพิมพ์และกำรจดัส่งบตัรเลอืกตัง้
 หมวด	 4	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 และบัญช ี
รำยชือ่ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้	(มำตรำ	38	-	มำตรำ	48)  
ก�ำหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง		 
กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง	 กำรไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง		
กำรจ�ำกัดสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 และ
กำรจัดท�ำบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 โดยได้มี
กำรปรับปรุงเกี่ยวกับกำรแจ้งกรณีที่ไม่ไปใช้สิทธิ
เลอืกตัง้ให้สอดคล้องกับพระรำชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎร	 พ.ศ.	 2561	 ส�ำหรับกำรจ�ำกัดสิทธิกรณี 
ไม่ไปใช้สทิธเิลือกตัง้	ได้เปลีย่นแปลงเป็นให้จ�ำกดั
สทิธคิร้ังละ	2	ปีนับแต่วนัเลอืกต้ังทีไ่ม่ได้ไปใช้สทิธิ
 หมวด	 5	 ผู ้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง	
(มำตรำ	49	-	มำตรำ	59)	ก�ำหนดเกีย่วกบัคณุสมบตั ิ
และลกัษณะต้องห้ำมของผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
ของผูส้มัครรบัเลอืกตัง้ตำมพระรำชบัญญัตปิระกอบ 
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎร	 พ.ศ.	 2561	 ก�ำหนดเกี่ยวกับกำรสมัคร 
รับเลือกตั้งและกำรด�ำเนินกำรรับสมัครโดย 
ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 รวมท้ังกำรยื่นค�ำร้องคัดค้ำนและ
กำรด�ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือวินิจฉัยว่ำผู้สมัคร
เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือไม่	 และได้
ก�ำหนดกำรห้ำมกำรถอนกำรรับสมัคร	 หรือห้ำม
กำรรับจ้ำงหรือว่ำจ้ำงให้สมัคร	
 หมวด	 6	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง	 
และวิธีกำรหำเสียงของผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	
(มำตรำ	60	-	มำตรำ	74)	ก�ำหนดเกีย่วกบัค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งโดยให้ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ัง
ประจ�ำจังหวัดก�ำหนดจ�ำนวนตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนด	 กำรจัดท�ำ
บัญชีรำยรับและรำยจ่ำยในกำรเลือกตั้ง	 ก�ำหนด 

เวลำและข้อห้ำมในกำรด�ำเนินกำรหำเสียง	 กำร
หำเสียงโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์	 รวมทั้ง 
กำรก�ำหนดให้ผู้สมัครสำมำรถมีผู้ช่วยหำเสียงได้
แต่ต้องแจ้งจ�ำนวนให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประจ�ำจงัหวดัทรำบ	โดยค่ำตอบแทน
ของผู้ช่วยหำเสียงนั้นให้ค�ำนวณเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งด้วย
 หมวด	 7	 กำรออกเสียงลงคะแนน	
(มำตรำ	75	-	มำตรำ	96)	ก�ำหนดวธิกีำรลงคะแนน 
เลือกตั้ งโดยให ้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง 
เป็นผู้ก�ำหนดลักษณะบัตรและหีบบัตรเลือกตั้ง	
ก�ำหนดเวลำออกเสยีงเลอืกตัง้	(08.00	-	17.00	น.)	
โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังมีอ�ำนำจก�ำหนด
เวลำดังกล่ำวเป็นอย่ำงอื่นได้	 ก�ำหนดให้สำมำรถ
ลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่กำรใช้บัตรเลือกตั้ง	 
โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนด	 โดยวิธีนั้น
สำมำรถป้องกนักำรทจุรติได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	
สะดวก	 และมีค่ำใช้จ่ำยที่คุ้มค่ำ	 ก�ำหนดให้กำร
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรออกเสียงของผู้พิกำร
หรือผู้สูงอำยุ	ให้มีกำรช่วยเหลือภำยใต้กำรก�ำกับ
ดูแลของคณะกรรมกำรประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง	
โดยสำมำรถให้ผู้อื่นหรือกรรมกำรประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งกระท�ำกำรลงคะแนนแทนได้	 ก�ำหนดให้
ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนำจงดกำรลงคะแนนเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งและจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด	 และก�ำหนดให้คณะ
กรรมกำรกำรเลอืกต้ังมอี�ำนำจจดัให้มีกำรเลอืกตัง้ 
ใหม่	ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่จัดกำรเลือกตั้งไม่ได้	 
กำรก�ำหนดลักษณะหีบบัตรเลือกตั้งให้คณะ
กรรมกำรกำรเลือกตั้งค�ำนึงถึงหีบบัตรเลือกตั้งท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอียูแ่ล้ว	กำรก�ำหนด 
ให้ใช้บัตรและหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้	 

>> ก่อนจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่
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บัตรประจ�ำตัวประชำชนแม้หมดอำยุก็ใช้แสดง
ตนลงคะแนนได้
 หมวด	 8	 กำรนับคะแนนเลือกตั้งและ 
กำรประกำศผลกำรเลือกตัง้	(มำตรำ	97	-	มำตรำ	 
112)	ก�ำหนดวิธีกำรนับคะแนนที่คณะกรรมกำร
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งต้องนับ	ณ	ที่เลือกตั้งนั้นๆ	
ลักษณะของบัตรเสียที่ไม่นับเป็นคะแนน	 กำร
ประกำศผลกำรเลือกตั้ง	 กำรด�ำเนินกำรในกรณี
ที่ไม่สำมำรถนับคะแนนได้เนื่องจำกมีเหตุสุดวิสัย	
กรณีที่นับคะแนนแล้วพบว่ำมีบัตรปลอม	 และ 
กรณผีลกำรนับคะแนนไม่ตรงกบัจ�ำนวนบตัรเลอืกต้ัง	 
ก�ำหนดเก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรกับผู ้สมัครที่
กระท�ำกำรเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งไม่สุจริตและ
เทีย่งธรรม	กำรก�ำหนดเกณฑ์คะแนนเสยีงส�ำหรบั
ผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้ในกรณทีัว่ไป	กรณไีด้คะแนนเสยีง
น้อยกว่ำคะแนนที่เลือกผู้สมัครใด	 และกรณีมี
ผู้สมัครรับเลือกต้ังเท่ำกับหรือน้อยกว่ำจ�ำนวน
ที่กฎหมำยก�ำหนดให้มี	 รวมทั้งกำรก�ำหนดให้
มีกำรรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังครั้งที่ 
เป็นเหตุ	 โดยพิจำรณำจำกหลักฐำนค่ำใช้จ่ำยที่
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเสนอต่อศำล	 และ
ก�ำหนดให้ถอืว่ำสภำท้องถิน่ประกอบด้วยสมำชกิ
สภำท้องถิ่นเท่ำที่มีอยู่	 หำกไม่สำมำรถได้ผู้ได้รับ
เลอืกตัง้เมือ่มกีำรเลือกต้ังใหม่ตำมเหตุทีก่ฎหมำย
ก�ำหนดมำแล้วครั้งหน่ึง	 เว้นแต่กฎหมำยจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก�ำหนดจ�ำนวน
สมำชิกสภำท้องถิ่นไว้เป็นอย่ำงอื่น
 หมวด	 9	 กำรด�ำเนินกำรตรวจสอบ 
กำรเลอืกตัง้	(มำตรำ	113	-	มำตรำ	115)	ก�ำหนด
วิธีกำรตรวจสอบกำรเลือกต้ังโดยลดขั้นตอน 
กำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ตรวจสอบค่ำใช้จ่ำยในเชิงรุก
 หมวด	 10	 บทก�ำหนดโทษ	 (มำตรำ	
116	 -	 มำตรำ	 141)	 ก�ำหนดควำมผิดและ

โทษเก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	โดยฐำนควำมผิดที่ส�ำคัญ	 
ได้แก่	กำรกระท�ำควำมผดิตำมมำตรำ	126	วรรคหนึง่	 
ที่ถือว่ำเป็นกำรกระท�ำกำรอันเป็นกำรทุจริต
ในกำรเลือกตั้ง	 ซึ่งได้ก�ำหนดฐำนควำมผิดไว ้
หลำยกรณซีึง่มำกกว่ำทีก่�ำหนดในพระรำชบญัญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำผูแ้ทนรำษฎร	พ.ศ.2561	นอกจำกนีย้งัก�ำหนด 
ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจกันบุคคล
ไว้เป็นพยำนได้	 และก�ำหนดให้คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งและผู ้สมัครเป ็นผู ้ เสียหำยตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ
 บทเฉพำะกำล	(มำตรำ	141	-	มำตรำ	
145)	 ก�ำหนดกำรเลือกตั้งครั้งแรกภำยหลังจำก
พระรำชบัญญตันิีใ้ช้บังคบั	กำรก�ำหนดเงือ่นไขท่ีให้ 
ประกำศหรอืค�ำสัง่	คสช.สิน้ผลใช้บังคบั	กำรก�ำหนด 
ให้กำรเสียสิทธิของผู ้นั้นตำมพระรำชบัญญัต ิ
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำร
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	สิ้นสุดลง	กำรก�ำหนดให้กำร
ด�ำเนินคดีแพ่งตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง 
สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.	2545	 
ด�ำเนินต่อไปโดยถือว่ำพระรำชบัญญัติดังกล่ำว 
ยังมีผลใช้บังคับอยู่	 ก�ำหนดให้กำรกระท�ำใด	 ๆ	 
อันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	
2545	 ถ้ำกำรกระท�ำนั้นยังเป็นควำมผิดตำม 
พระรำชบญัญตันิี	้กใ็ห้พนกังำนสอบสวน	พนกังำน
อัยกำร	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 และศำล	 
มอี�ำนำจด�ำเนนิกำรต่อไป	ก�ำหนดให้บรรดำระเบยีบ	 
ประกำศ	ข้อก�ำหนด	ค�ำสัง่	หรือมตขิองคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ท่ีออกตำมพระรำชบัญญตักิำรเลอืกตัง้ 
สมำชิกสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.	2545	 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อ 

>> กิตติพงษ์ บริบูรณ์
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พระรำชบัญญัตินี้	 ทั้งนี้จนกว่ำจะมีระเบียบ	
ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือมติตำมพระรำชบัญญัตินี้

>>	 ข ้ อสั ง เ กตของคณะกรรมกำร 
	 กำรเลือกตั้ ง ท่ีน�ำไปสู ่กำรแก ้ ไข 
	 บำงมำตรำ

	 ก่อนที่ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง
สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.......
จะมีผลใช้บังคับในเวลำต่อมำนั้น		คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งได้พิจำรณำและมีประเด็นข้อสังเกต
บำงประกำรซ่ึงเห็นว่ำอำจท�ำให้เกิดปัญหำและ
อุปสรรคต่อกระบวนกำรจัดกำรเลือกตั้งหรือ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว	
จึงได้เสนอข้อสังเกตต่อคณะกรรมกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.......เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ	 มีบำงประเด็นที่มีกำร
แก้ไขตำมข้อสังเกตซึง่สมควรทีจ่ะบอกเล่ำให้รบัรู ้
รับทรำบ	ได้แก่
 1.	ประเด็นเรื่องระยะเวลำในกำร
ประกำศผลกำรเลือกตั้งในกรณีมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ำกำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม	 ตำมมำตรำ	 17	 วรรคสอง	 ร่ำงเดิม 
ไม่ได้ก�ำหนดระยะเวลำบังคับไว้ว่ำ	 “เมื่อมีเหตุ
อนัควรเชือ่ได้ว่ำกำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสจุรติ 
และเทีย่งธรรม	คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังจะต้อง 
ด�ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและ 
ประกำศผลกำรเลือกตั้ง	หรือจัดให้มีกำรเลือกตั้ง 
ใหม่หรือด�ำเนินกำรอื่นที่จ�ำเป็นแล้วแต่กรณี 
โดยเร็ว”	 นั้น	 เห็นควรที่จะต้องมีกำรก�ำหนด 
ระยะเวลำในกำรประกำศผลกำรเลอืกต้ัง	เพือ่ให้ม ี
ระยะเวลำก�ำหนดที่ชัดเจน	 เนื่องจำกมีผลต่อ 
กำรเปิดประชุมสภำท้องถิ่น	
 2.	ประเด็นเรื่องข้อห้ำมในกำรถอน

กำรสมัครรับเลือกตั้ง	 ยังยืนยันเสนอให้คง 
หลักเกณฑ์เรื่องกำรห้ำมมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ทีผู้่อ�ำนวยกำรกำรเลือกตัง้ประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ออกใบรับกำรสมัครแล้วถอน 
กำรสมัคร	 เนื่องจำกอำจก่อให้เกิดปัญหำกำร 
จ้ำงวำนให้มีกำรถอนกำรสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือ
กำรชงิควำมได้เปรยีบทำงกำรเมอืง	เป็นต้น	แม้ว่ำ
ในร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะมีกำรก�ำหนด 
ให้มกีำรป้องกนัมใิห้มีกำรเรยีกรบั	หรอืยอมจะรับ 
ทรัพย ์สินหรือประโยชน์เพื่อกำรสมัครหรือ
ถอนกำรสมัครไว้แล้วก็ตำม	 แต่วิธีกำรดังกล่ำว
ต้องมีกำรตรวจสอบให้ได้ว่ำมีกำรกระท�ำกำร 
ในลักษณะดังกล่ำวเกิดขึ้นจริงเพื่อให ้มีกำร 
ด�ำเนินกำรลงโทษต่อไป	 จึงเป็นกำรยำกต่อกำร
พิสูจน์ควำมผิดส�ำหรับกำรกระท�ำเช่นนั้น	 ดังน้ัน	
หำกคงหลกัเกณฑ์ตำมหลกักำรของมำตรำ	58	ของ 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2545	 ก็จะป้องกัน
กำรกระท�ำกำรดังกล่ำวของบุคคลได้อีกทำงหนึ่ง
 3.	 ประเด็นเรือ่งกำรก�ำหนดให้ควำมผดิ 
เกีย่วกบักำรซือ้เสยีงเป็นควำมผดิตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ  
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นว่ำ	 ลักษณะ 
กำรกระท�ำผิดตำมมำตรำ	65	วรรคหนึ่ง	 (1)	 (2)	
ของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.......มีลักษณะ 
เป็นกำรกระท�ำควำมผดิเช่นเดยีวกับกำรกระท�ำตำม 
มำตรำ	73	วรรคหนึ่ง	(1)	(2)	ของพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	 พ.ศ.	 2561	 ซึ่งในวรรคสำม
ของมำตรำ	73	นี้	ได้ก�ำหนดให้ควำมผิดตำม	(1)	
(2)	 เป็นควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ดังนั้น	 
เพื่อให้มีกำรตรวจสอบกำรใช้เงินเพื่อกระท�ำ 
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ควำมผิดกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกต้ังให ้
ครอบคลุมทั้งกำรเลือกต้ังระดับชำติและระดับ
ท้องถิ่น
 4.	ประเด็นเกี่ยวกับกำรออกเสียง 
ลงคะแนนโดยวธิอีืน่	(เครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้)	
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เหน็ว่ำ	คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งได้มีกำรพัฒนำเคร่ืองลงคะแนน 
เลือกตั้งส�ำหรับกำรเลือกตั้งในอนำคต	 โดย
พจิำรณำแล้วเห็นว่ำกำรทีจ่ะสำมำรถน�ำเครือ่งลง
คะแนนมำใช้นั้นต้องมีกำรก�ำหนดไว้ในกฎหมำย	
ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังได้เคยเสนอขอใช้ 
เครือ่งลงคะแนนเลอืกต้ังในกำรเลอืกต้ังระดับชำติ 
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 
พ.ศ.	2561	แต่ในกำรพจิำรณำของสภำนติิบญัญตั ิ
แห่งชำตไิม่เหน็ด้วยทีจ่ะน�ำมำใช้ส�ำหรบักำรเลอืกตัง้ 
ในระดับชำติก่อน	 และควรให้มีกำรเร่ิมต้นจำก 
กำรเลอืกตัง้ในระดับเลก็	ๆ 	ก่อน	เพ่ือเป็นกำรสร้ำง 
กำรยอมรับและเรียนรู ้ของประชำชนให้ทั่วถึง
ก่อนที่จะน�ำมำใช้ในกำรเลือกต้ังระดับชำติ	 แต่
ตำมมำตรำ	 84	 วรรคสอง	 ของพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำผูแ้ทนรำษฎร	พ.ศ.	2561	กไ็ด้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ 
ไว ้หำกกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะ 
ก�ำหนดให้มีกำรเลือกต้ังด้วยวิธีอื่นน้ันต้องเป็น 
วธิกีำรท่ีสำมำรถป้องกนักำรทจุรติในกำรเลอืกตัง้ 
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและสะดวกในกำรออกเสยีง 
ลงคะแนนและมีค ่ำใช ้จ ่ำยที่คุ ้มค ่ำ	 ดังนั้น	 
จงึพยำยำมทีจ่ะก�ำหนดให้มีกำรน�ำเครือ่งลงคะแนน 
เลอืกตัง้มำใช้ในกำรเลอืกต้ังท้องถิน่ไว้ในกฎหมำย	 
เพ่ือให้สำมำรถให้มกีำรน�ำเครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้ 
มำใช้ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นได้
 5.	ประเด็นเรื่องหลักฐำนท่ีใช้ในกำร
แสดงตนในกำรใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ได้ขอให้คง 

หลักเกณฑ์ของหลักฐำนท่ีใช้ในกำรแสดงตนเพื่อ
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง	 เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ	
88	 วรรคสอง	 ของพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด ้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร	 พ.ศ.	 2561	 เนื่องจำกตำมร่ำง 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.......	เดมิก�ำหนดให้บตัร 
หรือหลักฐำนท่ีจะแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกต้ังได้
ทุกประเภท	 แม้จะหมดอำยุแล้วก็ให้สำมำรถใช ้
แสดงตนได้	อำจท�ำให้ผูใ้ช้สทิธเิลอืกตัง้สบัสนหรอื
เข้ำใจผิดได้	ประกอบกับกำรใช้บัตรหรือหลักฐำน
ที่หมดอำยุแล้วนั้นอำจท�ำให้กรรมกำรประจ�ำ
หน่วยเลือกตั้งตรวจสอบระบุตัวบุคคลได้ยำก
	 6.	ประเดน็เกีย่วกบักำรพบบตัรปลอม
ในระหว่ำงกำรนับคะแนนเลือกต้ัง	 ได้เสนอให	้
“บัตรปลอม”	 เป็นบัตรเสียประเภทหนึ่งซ่ึงหำก
กรรมกำรประจ�ำหน่วยเลือกตั้งพบในระหว่ำง
กำรนับคะแนนก็ให้แยก	 “บัตรปลอม”	 ไว้กับ 
บัตรเสียแล้วด�ำเนินกำรนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป	 
โดยกระบวนกำรปฏิบัติดังกล่ำวสอดคล้องกับ
วิธีกำรในกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	
เนื่องจำกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท ้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท ้อง ถ่ิน	 
พ.ศ.......	 เดิมก�ำหนดให้หำกพบเหตุดังกล่ำว 
ให้คณะกรรมกำรประจ�ำหน่วยเลือกตั้งงดกำร 
นับคะแนน	 และรำยงำนตำมล�ำดับเพื่อเสนอให ้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้พิจำรณำ	กรณดีงักล่ำว 
อำจส่งผลทำงจิตวิทยำต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ 
ผู้สมัครที่รู ้ว่ำจะแพ้กำรเลือกตั้งอำจด�ำเนินกำร
ให้เกิดควำมสับสนวุ่นวำยเพื่อประโยชน์ของตน	 
โดยหวังว่ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะสั่งให้มี
กำรเลอืกตัง้ใหม่	ดงันัน้	จงึควรให้มกีำรนบัคะแนน
จนเสร็จสิ้นและให้เป็นอ�ำนำจของคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ในกำรสบืสวนหรอืไต่สวนและวนิจิฉยั
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ตำมหน้ำที่และอ�ำนำจ
	 7.	ประเด็นเกี่ยวกับกำรหักค่ำใช้จ่ำย
ส�ำหรับกำรเลือกตั้งใหม่ก่อนโอนคืนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เมื่อศำลอุทธรณ์หรือ
ศำลอุทธรณ์ภำคมีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร 
ท้องถ่ินผูใ้ด	และเป็นเหตุให้ต้องมกีำรเลอืกต้ังใหม่	
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิน่หรือผูบ้ริหำรท้องถิน่	พ.ศ.......	เดิมก�ำหนด
ให้หักค่ำใช้จ่ำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรเลือกต้ังต้องไม่เกินร้อยละสำมสิบ	 ที่เหลือ 
จำกนั้นโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
แต่เห็นว่ำตัวเลขดังกล่ำวเป็นเพียงตัวเลขในกำร
ประมำณกำรเท่ำน้ัน	ควรก�ำหนดให้ถอืเอำจ�ำนวน
เงินที่เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกต้ังได้ใช้จ่ำยไปตำมควำมเป็นจริงน่ำจะ
เหมำะสมกว่ำ
	 8.	ประเด็นกำรเสียสิทธิ เลือกตั้ ง
ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 หำก
พิจำรณำตำมมำตรำ	 175	 ของพระรำชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.	2561	ได้ก�ำหนดให้กำร
เสียสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผูแ้ทนรำษฎรและกำรได้มำซึง่สมำชิกวฒุสิภำ	
พ.ศ.	 2550	 สิ้นสุดลงเมื่อกฎหมำยใช้บังคับ	 โดย
เห็นว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.	......ก็ควร
ที่จะก�ำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน	คือ	ให้ผู้มีสิทธิ
เลอืกตัง้ทีเ่สยีสิทธิเลือกต้ังอยูต่ำมพระรำชบญัญติั
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิน่	พ.ศ.	2545	สิน้สดุลงเมือ่กฎหมำยเลอืกต้ัง 
ท้องถิ่นฉบับใหม่นี้มีผลใช้บังคับ	 ซึ่งหำกมิได้

ก�ำหนดในท�ำนองดังกล่ำวจะส่งผลให้เกิดปัญหำ
ในทำงปฏบิตั	ิเช่น	นำย	ก.	ไม่ได้ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ 
ท้องถิ่น	 ต่อมำมีกำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ	
เมื่อวันที่	 30	มีนำคม	2557	นำย	ก.	 ไม่ได้ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งอีก	 เมื่อพระรำชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน 
รำษฎร	พ.ศ.	2561	มีผลใช้บังคับ	ให้กำรเสียสิทธิ 
ของบุคคลที่เสียสิทธิอยู ่ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผูแ้ทนรำษฎรและกำรได้มำซึง่สมำชิกวฒิุสภำ	
พ.ศ.	2550	สิน้สดุลง	แต่กรณขีองนำย	ก.	ยงัถือว่ำ
เป็นบุคคลผู้เสียสิทธิอยู ่ตำมกฎหมำยเลือกตั้ง 
ท้องถิน่	ดงันัน้	นำย	ก.	สำมำรถสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็น 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรได้แต่สมัครรับเลือกตั้ง 
ท้องถ่ินไม่ได ้	 ซึ่งกรณีดังกล่ำวจะก่อให้เกิด 
ข้อโต้แย้งว่ำ	กฎหมำยไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน	 
ดังนั้น	 จึงเห็นควรท่ีจะก�ำหนดเรื่องกำรสิ้นสุด
ของกำรเสียสิทธิไว้ในบทเฉพำะกำลเช่นเดียวกับ 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร	พ.ศ.	2561
 นอกจำกนีใ้นชัน้อนกุรรมำธิกำรพจิำรณำ 
แก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 .....ของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ	 ได้เห็นควรเพิ่มเติมไว้ใน
บทเฉพำะกำล	เพือ่ให้กำรด�ำเนนิคดแีพ่งต่อบุคคล
ใดทีม่คีวำมรบัผดิตำมพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้ 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	
2545	 ยังสำมำรถด�ำเนินกำรต่อไปได้	 และกำร 
กระท�ำใดๆ	อันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรเลือกตัง้สมำชิกสภำท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ิน	 
พ.ศ.	2545	ถ้ำกำรกระท�ำนัน้ยงัเป็นควำมผดิตำม 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 ให้พนักงำน
สอบสวน	 พนักงำนอัยกำร	 คณะกรรมกำร 

>> ก่อนจะเป็นกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่
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กำรเลือกตั้ง	และศำล	มีอ�ำนำจด�ำเนินกำรต่อไป	
ถ้ำหำกมิได้ก�ำหนดไว้ในบทเฉพำะกำลแล้ว	 ย่อม
กระทบต่อกำรด�ำเนินคดีเลือกต้ังท้องถิ่นที่ยัง 
คงค้ำงและอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำร

>>	ข้อสังเกตเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 คุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเลือกต้ังได้ถูก
ก�ำหนดไว้ในมำตรำ	 38	 ของพระรำชบัญญัติ 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ิน	 
พ.ศ.	2562	เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมำยเลือกตั้ง 
ท้องถิ่นฉบับเดิม	 มีประเด็นเดียวที่แตกต่ำง	 คือ	
อำยุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ซึ่งก�ำหนดให้มีอำยุ 
ไม่ต�ำ่กว่ำ	18	ปีในวันเลอืกตัง้	ดงันัน้	จะท�ำให้จ�ำนวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มมำกขึ้นเมื่อนับถึงวันเลือกต้ัง	 ส่วนลักษณะ
ต้องห้ำมของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ยงัคงอยูบ่นหลกักำร
เดมิ	ได้แก่		1)	เป็นภิกษ	ุสำมเณร	นกัพรต	นกับวช	
2)	อยูใ่นระหว่ำงถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ไม่ว่ำคดี
นั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่	 3)	 ต้องคุมขังอยู่โดย
หมำยของศำลหรือโดยค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย		 
4)	 วิกลจริตหรือจิตฟั ่นเฟือนไม่สมประกอบ	 
5)	 มีลักษณะอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด	 อย่ำงไรก็ด	ี
ลักษณะต้องห้ำมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตำม	 1)	 2)	
และ	4)	ได้ถกูก�ำหนดให้เป็นลกัษณะต้องห้ำมของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย
	 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้วินิจฉัยกรณี
ปัญหำที่ว่ำ	 “แม่ชี”	 เป็น	 “นักบวช”	 หรือไม่	
โดยวินิจฉัยว่ำ	 แม่ชีเป็นนักบวช	 ทั้งนี้ได้ยึดตำม
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน	พ.ศ.	 2554	
ซ่ึงก�ำหนดควำมหมำยของค�ำว่ำ	 “นักบวช”	 ว่ำ	 
ผูท้ีไ่ด้เข้ำพธิบีวชตำมลทัธศิำสนำต่ำง	ๆ 	เช่น	ภกิษ	ุ

สำมเณร	 บำทหลวง	 กำรเข้ำพิธีบวชดังกล่ำวจึง
หมำยถึงกำรเข้ำพิธีบวชตำมหลักศำสนำหรือ
ควำมเช่ือของบุคคลในลัทธิน้ัน	 ๆ	 และเมื่อแม่ชี
ต้องผ่ำนพิธีกำรบวชกับพระภิกษุและมีกำรกล่ำว
ค�ำขอบวช	 ซึ่งถือได้ว่ำกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว
เป็นกำรเข้ำพิธีบวชแล้ว	ดังนั้น	ค�ำว่ำ	“แม่ชี”	จึง
อยู่ในควำมหมำยของค�ำว่ำ	“นักบวช”1

	 กรณลีกัษณะต้องห้ำม	อยูใ่นระหว่ำงถกู
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	แต่เดิมเป็นประเด็นปัญหำ
ในทำงปฏิบัติว่ำจะต้องพิจำรณำจำกค�ำพิพำกษำ 
ว่ำถึงท่ีสดุหรอืไม่	แต่ตำมกฎหมำยเลอืกตัง้ท้องถ่ิน 
ฉบับใหม่ได้มีกำรเพิ่มควำมว่ำ	 “ไม่ว่ำคดีนั้นจะ
ถงึทีส่ดุแล้วหรอืไม่”	เข้ำไปท�ำให้เกิดควำมชดัเจน		
กำรเพิ่มควำมดังกล่ำวถือหลักว่ำ	 ค�ำพิพำกษำ
ของศำลย่อมมีผลใช้บังคับได้จนกว่ำศำลสูงจะม ี
ค�ำพิพำกษำเป็นอย่ำงอื่น	 ดังนั้น	 เมื่อศำลสั่ง 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ใดแล้ว	 ผู้นั้นจึงควร
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งทันที

>>	ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ำม 
	 ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	

	 ตำมมำตรำ	 50	 ของพระรำชบัญญัติ
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	ได้ก�ำหนดลักษณะต้องห้ำม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
หรือผู ้บริหำรท้องถ่ิน	 ตั้งแต่	 (1)	 -	 (26)	 เมื่อ 
เปรียบเทียบกับลักษณะต้องห้ำมของผู ้มีสิทธ ิ
สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำม
มำตรำ	 97	 ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	 จะ
เห็นว่ำส่วนใหญ่มีควำมเหมือนกันเกือบจะทุก
อนุมำตรำ	 นั่นย่อมชี้ให ้เห็นว ่ำมำตรฐำนใน 
เรื่ อ งลักษณะต ้องห ้ ำมของผู ้ มี สิทธิสมัคร 

>> กิตติพงษ์ บริบูรณ์

1 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร. (2562). ควำมมุ่งหมำยและค�ำอธิบำยประกอบรำยมำตรำของรัฐธรรมนูญ 
 แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560. หน้ำ 167.
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รับเลือกตั้งท้องถ่ินต้องมีมำตรฐำนในเบื้องต้น 
เช่นเดียวกับผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	 และมีมำตรฐำนของกำรเป็น 
ผู ้สมัครเพ่ิมมำกขึ้นเมื่อมีลักษณะต้องห ้ำม 
เพิ่มขึ้นอีกหลำยอนุมำตรำ	ในหลำย	ๆ	กรณีเป็น 
กำรบัญญัติเพิ่มขึ้นใหม่เพื่อให้ได้มำซ่ึงผู้บริหำร
ท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม	
จริยธรรม	และธรรมำภิบำลเข้ำมำบริหำรท้องถิ่น
	 จำกค�ำอธิบำยประกอบบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ำม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร	 ท�ำให้ทรำบถึงเจตนำรมณ์ในกำร
ก�ำหนดลักษณะต้องห้ำมเช่นนั้นซึ่งสำมำรถน�ำ
มำใช้อธิบำยลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนดไว้ใน 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.	 2562	 ได้ในหลำย	ๆ	
กรณี	ที่น่ำสนใจ	ได้แก่
 อนุมำตรำ	 (7)	 “เคยได้รับโทษจ�ำคุก
โดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกต้ัง	 
เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท�ำโดยประมำทหรือ 
ควำมผดิลหโุทษ”	ในกรณีดังกล่ำวเหน็ว่ำ	ย่อมต้อง 
หมำยควำมถึงบุคคลนั้นได้รับโทษจ�ำคุกจริง	 
โดยพิจำรณำจำกค�ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
ที่	36/2542	สรุปว่ำ	กำรที่จะก่อให้เกิดผลร้ำยต่อ
บุคคล	จะต้องตีควำมอย่ำงแคบ	กล่ำวคือในส่วน
ที่เกี่ยวกับค�ำพิพำกษำต้องหมำยถึงค�ำพิพำกษำ
อันถึงที่สุดแล้ว	 ส่วนในเรื่องที่เก่ียวกับผลของ 
ค�ำพิพำกษำ	 แม้จะบัญญัติว่ำ	 “ต้องค�ำพิพำกษำ 
ให้จ�ำคกุ”	กต้็องหมำยควำมว่ำบุคคลน้ันได้รบัโทษ 
จ�ำคุกตำมค�ำพิพำกษำ
 อนุมำตรำ	 (9)	 “เคยต้องค�ำพิพำกษำ
หรือค�ำสั่งของศำลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินเพรำะร�่ำรวยผิดปกติ	 หรือเคยต้อง 
ค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุกเพรำะ

กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต”	 เป็นกำรปรับปรุง
ข้อควำมให้เกิดควำมชัดเจน	 โดยเห็นว่ำ	 กำรท่ี
บุคคลใดกระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจนศำล
พิพำกษำให้ลงโทษจ�ำคุก	ย่อมไม่อยู่ในฐำนะที่จะ
ไว้วำงใจในควำมสุจริตได้	
 อนุมำตรำ	(10)	“เคยต้องค�ำพิพำกษำ
อันถึงที่สุดว่ำกระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรหรือต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม	
หรอืกระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผดิ 
ของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ	
หรือควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริต
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	 ตำมควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมที่เป็นกำรฉ้อโกง
ประชำชน	กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดในควำมผิด
ฐำนเป็นผู้ผลิต	น�ำเข้ำ	ส่งออก	หรือผู้ค้ำ	กฎหมำย
ว่ำด ้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ ้ำมือ 
หรือเจ้ำส�ำนัก	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์	 หรือกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผดิ 
ฐำนฟอกเงิน”	เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่	 เพื่อ
ป้องกันมิให้บุคคลที่ขำดควำมน่ำเชื่อถือในควำม
สุจริตหรือผู้ที่เคยท�ำควำมผิดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ประโยชน์สำธำรณะได้เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง	 โดย 
เทียบเคียงกับพระรำชบัญญัติลักษณะปกครอง 
ท้องที่	พุทธศักรำช	2457	ที่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ำมว่ำ	 บุคคลที่จะเป็นก�ำนัน	
หรือผู้ใหญ่บ้ำนนั้น	 หำกเคยต้องค�ำพิพำกษำ
ถึงท่ีสุดว่ำกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกฎหมำย
บำงประกำรตำมที่บัญญัติไว้	 จะเป็นก�ำนันหรือ
ผู้ใหญ่บ้ำนไม่ได้เลยตลอดชีวิต	ไม่ว่ำจะได้รับโทษ 
หรือไม่	 หรือแม้แต่จะมีกำรล้ำงมลทิน	 หรือ 
ได้รับอภัยโทษในภำยหลังก็ตำม	 ท้ังนี้	 หลักกำร 
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ส�ำคญัของบทบญัญัติอนุมำตรำ	(10)	จะต้องยดึถอื
กำรท่ีศำลได้วินิจฉัยว่ำได้กระท�ำควำมผิดในเรื่อง
นั้น	ๆ	หรือไม่เป็นส�ำคัญ	โดยไม่ได้ค�ำนึงว่ำมีเหตุ
บรรเทำโทษอย่ำงไร	 หรือจะถูกลงโทษหรือไม่	 
โดยเหตน้ีุในเวลำทีม่กีำรล้ำงมลทนิ	หรอือภยัโทษ	
จะท�ำให้บุคคลดังกล่ำวไม่ได้รับผลจำกกำรล้ำง
มลทิน	 หรือได้รับกำรอภัยโทษเลย	 เนื่องจำก 
กำรล้ำงมลทิน	 คือ	 กำรลบล้ำงโทษที่บุคคล 
ผู ้กระท�ำควำมผิดได้รับโทษมำครบถ้วนและ 
พ้นโทษแล้ว	หรอืกำรอภยัโทษ	คอื	กำรให้อภยัแก่
ผูต้้องโทษทีก่�ำลังได้รบัโทษอยู	่ให้ได้รบัยกเว้นโทษ
ไม่ต้องถูกลงโทษต่อไป	ซึ่งเป็นกำรล้ำงโทษ	ไม่ใช่
กำรล้ำงควำมผิด	 ดังนั้น	 ผู้เคยต้องค�ำพิพำกษำ
อันถึงที่สุดว่ำกระท�ำควำมผิดตำมบทบัญญัติ
อนุมำตรำ	(10)	ควำมผดินัน้ยงัคงอยู	่จงึถอืว่ำเป็น
ผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 อนุมำตรำ	(11)	“เคยต้องค�ำพิพำกษำ
อันถึงที่สุดว่ำกระท�ำกำรอันเป็นกำรทุจริตใน 
กำรเลือกตั้ง”เป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นใหม่	บุคคล
ที่ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังกล่ำว		
ถอืว่ำบคุคลน้ันได้ท�ำทจุรติต้ังแต่ต้นแล้ว	ย่อมเป็น
ผู้ไม่สมควรที่จะเข้ำมำเป็นผู้แทนของประชำชน
อีกต่อไป	 เป็นหลักกำรที่เทียบเคียงเช่นเดียวกับ 
ผู ้ทุจริตกำรสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ 
แต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร	 ก็จะถูกตัดสิทธ ิ
ในกำรสมัครสอบแข่งขันเช่นเดียวกัน2   

	 กำรกระท�ำทีถ่อืว่ำเป็นกำรทจุรติเลอืกตัง้ 
ตำมพระรำชบญัญตันิี	้เกดิขึน้ได้ทัง้ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง	 
ผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง	 และเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำน 
เกีย่วกบักำรเลอืกตัง้	โดยควำมผดิทีเ่ข้ำข่ำยทจุรติ 
เลือกตั้งมีด้วยกันหลำยกรณี	 ตำมมำตรำ	 116	 
ประกอบมำตรำ	126	วรรคหนึ่ง	ได้แก่

	 1)	 เรยีก	รบั	หรอืยอมจะรบัเงนิ	ทรพัย์สนิ	 
หรือประโยชน์อื่นใดอันอำจค�ำนวณเป็นเงินได้ 
ส�ำหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้น	เพ่ือให้ตนสมคัรรบัเลอืกตัง้	 
(มำตรำ	54)
	 2)	 จัดท�ำ	 ให้	 เสนอให้	 สัญญำว่ำจะให้	 
หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ้ 	 ทรัพย ์สิน	 หรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดอันอำจค�ำนวณเป็นเงินได้ 
แก่ผู้ใด	(มำตรำ	65	(1))
	 3)	 ให้	เสนอให้	หรือสัญญำว่ำจะให้เงิน	
ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่ำจะโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน	 สมำคม	 มูลนิธิ	 วัดหรือ
ศำสนสถำนอื่น	 สถำนศึกษำ	 สถำนสงเครำะห์	 
หรือสถำบันอื่นใด	(มำตรำ	65	(2))
	 4)	 ผู ้สมัครจัดยำนพำหนะน�ำผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อกำรเลือกตั้งหรือ 
น�ำกลับจำกที่เลือกตั้ง	หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไปหรอืกลบัเพือ่กำรออกเสยีงลงคะแนน	โดยไม่ต้อง 
เสียค่ำโดยสำรหรือค่ำจ้ำง	 ซึ่งต้องเสียตำมปกต	ิ
(มำตรำ	67	วรรคหนึ่ง)
											5)	 ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ 
เลือกตั้งพยำยำมออกเสียงลงคะแนน	 หรือ 
ออกเสียงลงคะแนน	(มำตรำ	84)	
	 6)	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นท่ีมิใช่
บัตรเลือกตั้งท่ีได้รับจำกกรรมกำรประจ�ำหน่วย
เลือกตั้งเพื่อกำรออกเสียงลงคะแนน	(มำตรำ	85	
วรรคหนึ่ง)	
	 7)	 ผู ้ใดน�ำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตร
เลือกตั้ง	 โดยไม่มีอ�ำนำจโดยชอบด้วยกฎหมำย	
หรอืกระท�ำกำรใดในบญัชรีำยชือ่ผูมี้สทิธเิลอืกตัง้ 
เพื่อแสดงว ่ำมีผู ้มำแสดงตนเพื่อออกเสียง 
ลงคะแนนโดยผิดไปจำกควำมจริง	 หรือกระท�ำ
กำรใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกต้ังเพิ่มขึ้นจำก

>> กิตติพงษ์ บริบูรณ์

2 ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร. (2562). ควำมมุ่งหมำยและค�ำอธิบำยประกอบรำยมำตรำของรัฐธรรมนูญ 
 แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560. หน้ำ 172-173.
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ควำมจริง	(มำตรำ	88)	
	 8)	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก	 รับ	 หรือ
ยอมจะรับเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใด 
ส�ำหรับตนเองหรือผู ้อื่น	 เพื่อลงคะแนนเลือก 
หรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด	 หรืองดเว้น 
ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้ใด	(มำตรำ	92)	
	 9)	 ผู ้ใดกระท�ำกำรใด	 ๆ	 เพื่อให้บัตร
เลือกตั้งที่อยู ่ ในสถำนที่นับคะแนนเลือกตั้ง 
มีจ�ำนวนผิดจำกควำมจริง	(มำตรำ	99)	
	 10)	กรรมกำรประจ�ำหน่วยเลอืกต้ังจงใจ
นับบัตรเลือกตั้ง	 อ่ำนบัตรเลือกต้ัง	 นับคะแนน
เลือกตั้ง	 หรือรวมคะแนนเลือกต้ังให้ผิดจำก 
ควำมจริง	หรือกระท�ำกำรใดให้บตัรเลอืกต้ังช�ำรดุ
เสียหำยหรือให้เป็นบัตรเสีย	 หรือกระท�ำกำรใด 
แก ่บัตร เสี ย เพื่ อ เป ็นบัตร เลือกตั้ งที่ ใช ้ ได 	้ 
หรือท�ำรำยงำนกำรเลือกตั้งผิดจำกควำมจริง	
(มำตรำ	101)	

>>	ส่งท้ำย

	 กำรเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นเมื่อใด	 เป็น
ค�ำถำมที่ผู ้ถำมมักจะไม่ได้ค�ำตอบที่ชัดเจนนัก	 
ได้แต่วิเครำะห์กันไปว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อนั่นเมื่อนี	่
จะต้องเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทนั้นก่อนประเภท
นั้นหลัง	 แต่กำรเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทั้งผู้บริหำร

ท้องถ่ิน	 และสมำชิกสภำท้องถิ่นทุกประเภท
จ�ำนวน	 97,940	 ต�ำแหน่ง	 ต่ำงฝ่ำยต่ำงคำดกัน
ว่ำจะมีควำมเข้มข้นและน่ำจับตำมองไม่น้อย	 
มีข่ำวว่ำพรรคกำรเมืองหลำยพรรคจะส่งผู้สมัคร
ลงมำแข่งขันกันในสนำมเลือกตั้งท้องถ่ินกัน
อย่ำงคึกคัก	 ต่ำงฝ่ำยต่ำงพยำยำมท่ีจะชิงควำม 
ได้เปรยีบในทุก	ๆ 	ทำงเท่ำท่ีโอกำสจะเอือ้อ�ำนวยให้	 
ก็ต้องติดตำมสถำนกำรณ์กันต่อไป	 ในส่วนของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ใช่ว่ำจะ
หยุดนิ่งเพื่อรอสัญญำณให้มีกำรเลือกตั้งก่อน 
จึงค ่อยด�ำเนินกำร	 แต ่จ�ำ เป ็นต ้องเตรียม 
ควำมพร้อมทั้งในแง่ของระเบียบปฏิบัติต่ำง	 ๆ	
อันจ�ำเป็นต่อกำรจัดกำรเลือกตั้งทั้งในส่วนของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและใน
ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้อง 
จัดกำรเลือกตั้ง	 กำรน�ำบทเรียนจำกกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรมำปรับใช ้ให ้เป ็น
ประโยชน์	กำรเตรยีมควำมพร้อมในด้ำนบคุลำกร
กำรเลือกตั้ง	กำรสร้ำงกำรรับรูข้องภำคประชำชน
ในกำรเลอืกตัง้ท้องถิ่นที่จะมีขึ้น	สิ่งต่ำง	ๆ	เหล่ำนี้ 
เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมให้พร้อม	เพรำะตระหนักดีว่ำ 
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นไม่ว่ำจะเป็นท้องถิ่น
ประเภทใด	คงไม่ใช่เรื่องง่ำย	ๆ	อย่ำงที่คิด	

อ้ำงอิง

ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู ้แทนรำษฎร.	 (2562).	 ควำมมุ ่งหมำยและค�ำอธิบำยประกอบรำย 
มำตรำของ	 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 2560.	 สืบค ้นจำก	 
https://cdc.parliament.go.th/.draftconstitution2/.article	 20190730090343.pdf	 
วันที่	31	กรกฎำคม	2562.
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การเตร�ยมความพรอมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ�น : 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ�น
หร�อผูบร�หารทองถิ�น

ณัฏฐ เลาสีหสวกุล
• อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
• ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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	 บทควำมเรื่องนี้เขียนขึ้นระหว่ำงกำร
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำของพระรำชบญัญัติ 
กำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืบรหิำรท้องถิน่	 
พ.ศ.	 2562	 กับกำรก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือบริหำรท้องถิ่น	 โดยมุ่ง
ประสงค์น�ำเสนอมุมมองเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเตรียมตัวของผู้ประสงค์จะสมัคร
รับเลือกตั้งในกำรเลือกต้ังที่จะมีขึ้น	 โดยอ้ำงอิง
กฎหมำยเป็นหลัก

>>	จะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด

 ภำยหลงัจำกทีพ่ระรำชบัญญตักิำรเลอืกตัง้ 
สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.	2562	 
ใช้บังคับ	 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและ 
ผู้บริหำรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใด	 และครั้งแรกเมื่อใด	 มีเงื่อนไขบังคับ
ก่อน	ดังนี ้1

	 1.	 เมื่อคณะรัฐมนตรี	(คณะรักษำควำม
สงบแห่งชำต)ิ	เห็นสมควรให้มีกำรเลอืกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด	 ให้แจ้งให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งทรำบ
	 2.	 เมื่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ ง
รับทรำบต้องประกำศก�ำหนดให้มีกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ณัฏฐ์ เล่ำสีห์สวกุล

กำรเตรยีมควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ : 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น >>

							 ผลคือ	 ประกำศคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติและค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ	 เฉพำะในส่วนท่ีเก่ียวกับกำรงดกำรจัด
ให้มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้ริหำร
ท้องถิ่น	 และกำรก�ำหนดวิธีกำรได้มำซึ่งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถิ่นสิ้นผลบังคับ
ส�ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	
	 แปลว่ำ	ถ้ำคณะรัฐมนตรมีมีตใิห้เลอืกตัง้
นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัและสมำชกิสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 ซ่ึงน่ำจะรวมถึง 
ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและสมำชิกสภำ
กรงุเทพมหำนคร	และคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้
ประกำศก�ำหนดวนัเลอืกตัง้นำยกองค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด	 ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและ
สมำชิกสภำกรงุเทพมหำนคร	วนัทีค่ณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประกำศจะเป็นวันที่นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดและสมำชิกสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดั	ผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร
และสมำชิกสภำกรุงเทพมหำนครท่ียังอยู ่ใน 
ต�ำแหน่งตำมค�ำสั่ง	 คสช.พ้นสถำนะดังกล่ำว	 
ส่วนเทศบำล	 เมืองพัทยำ	 และองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบลยงัคงอยู่ในสถำนะต่อไปตำมค�ำสัง่	คสช. 
จนกว่ำ	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะประกำศ
ก�ำหนดวันเลือกตั้งตำมที่คณะรัฐมนตรีแจ้งมำ

1 พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ม.142
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>>	สิ่งที่ต้องท�ำก่อน	องค์กำรบริหำร
	 ส่วนท้องถิ่นลงมือปฏิบัติ
	 ในกำรเตรยีมกำรเลอืกต้ังครัง้แรกภำยหลงั 
ท่ีพระรำชบญัญัตกิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถ่ินมีผลใช้บังคับซึ่งไม่เกิดขึ้น
บ่อยนัก	 จ�ำเป็นต้องเตรียมตัวให้ดีทั้งระเบียบ	
บคุลำกร	งบประมำณ	วสัดอุปุกรณ์	ดงันัน้	ผูเ้ขยีน
ขอน�ำเสนอตัวอย่ำงพอสังเขป	ดังนี้
	 1.	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต ้อง 
ออกระเบียบว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
	 2.	 แบ่งเขตเลือกตั้งส�ำหรับกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั	สมำชกิสภำ 
กรุงเทพมหำนคร	สมำชิกสภำเทศบำลทุกระดับ
	 3.	 สรรหำและแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
และผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ�ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 4.	 ประชุมชี้แจงปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ทรำบบทบำทหน้ำที่และ
อ�ำนำจ	รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำร
	 5.	 กำรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	 เพรำะ
หำกระเบียบพร้อม	คนพร้อม	แต่หำกขำดซึ่งวัสดุ
อปุกรณ์ในกำรลงคะแนนเลอืกตัง้กแ็ปลว่ำกำรลง
คะแนนเลือกตั้งไม่สำมำรถกระท�ำได้	 โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่กำรจดัซือ้จดัจ้ำงปัจจุบนัต้องอยูใ่นบงัคบั
ของกฎหมำย

>>	เมื่อต้องเลือกตั้งองค์กรปกครอง
	 ส่วนท้องถิ่นต้องท�ำอะไรบ้ำง
	 ในส่วนน้ีจะขอเล่ำให้ฟังในบทบำท
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ซึ่งก็ต้อง 

เป็นท่ำนปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหลำย	 
โดยมีหัวข้อพอสังเขป	ดังนี้
	 1.	 เตรยีมงบประมำณ	เกีย่วกบั	ค่ำตอบแทน 
บคุลำกร	วสัดอุปุกรณ์ประจ�ำหน่วย	กระดำนไม้อดั 
ส�ำหรบัปิดป้ำยหำเสยีงของผูส้มัคร	กำรประชำสมัพนัธ์	 
แบบพิมพ์	 กระดำนไม้อัดส�ำหรับติดตั้งไว้หน้ำที่
เลือกตั้ง	และส�ำหรับปิดใบขีดคะแนน	เป็นต้น
	 2.	 เตรยีมกำรรบัสมคัรเลอืกตัง้ผูบ้รหิำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ได้แก่	สถำนท่ีรบัสมคัร	 
เจ้ำหน้ำท่ีรบัสมคัร	วธีิกำรรบัสมคัร	กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ	กำรประกำศผลกำรรับสมัคร
	 3.	 กำรเตรยีมก�ำหนดหน่วยเลอืกต้ังและ
ทีเ่ลอืกตัง้	ซึง่ได้แก่	กำรทดสอบหำจ�ำนวนผูม้สีทิธ ิ
เลือกตั้งท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และ 
รำยเขตเลอืกตัง้	โดยพยำกรณ์ว่ำหำกมกีำรเลอืกตัง้ 
เมื่อใด	 และจ�ำนวนผู้มีอำยุครบ	 18	 ปีบริบูรณ ์
ในวนัเลอืกตัง้ดงักล่ำวและมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้ำน
ในเขตเลอืกตัง้ครบหนึง่ปีมจี�ำนวนเท่ำใด	และดวู่ำ
เม่ือเอำจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่เข้ำไปในหน่วย
เลอืกตัง้เดมิแล้วผลเป็นอย่ำงไรบ้ำง	เพรำะผลของ
จ�ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จะเป็นกำรก�ำหนดจ�ำนวน
กรรมกำรประจ�ำหน่วยเลอืกตัง้ของหน่วยเลอืกต้ัง
นั้น	ๆ	ซึ่งก็จะส่งผลต่องบประมำณที่ใช้
	 4.	 เมื่อได้ตัวเลขจ�ำนวนหน่วยเลือกตั้ง 
ก็จะหำวัสดุอุปกรณ์	เช่น	หีบบัตร	คูหำ
	 5.	 ประสำนเกี่ยวกับกำรพิมพ์บัญชี 
รำยชื่อ	 หนังสือแจ้งเจ้ำบ้ำน	 บัญชีผู้ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง	เพรำะหน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องนี้	คือ	
ส�ำนักบริหำรกำรทะเบียน	 เพื่ออบรมเจ้ำหน้ำท่ี 
ในกำรสั่งพิมพ์เอกสำรดังกล่ำว

>> การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น



วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  117

 6.	 กำรหำกรรมกำรประจ�ำหน่วยเลอืกต้ัง 
และเตรียมกำรอบรมเพื่อกำรลงคะแนนและ 
นับคะแนนเป็นไปตำมระเบียบและกฎหมำย

>>	กำรเตรียมตัวของผู้สมัคร

 ผูท้ีป่ระสงค์จะสมัครรบัเลอืกตัง้จ�ำเป็น
ต้องศึกษำในเรื่องดังต่อไปนี้
	 1.	ศกึษำกตกิำกำรจัดกำรเลอืกตัง้	เช่น
	 	 -	วิธีกำรหำเสียง	 (สิ่งที่ท�ำได้	 และ	 
สิ่งที่ท�ำไม่ได้)
	 	 -	ค่ำใช้จ่ำยของผูส้มคัร	(กำรยืน่	ไม่ยืน่	 
ยื่นเกินก�ำหนด	ยื่นเท็จ)
	 	 -	กำรลงคะแนน/กำรนับคะแนน
	 	 -	กำรได้รับเลือกต้ัง	 (กำรประกำศ 
ผลกำรเลือกตั้ง)
	 2.	ศึกษำคุณสมบัติ	ลักษณะต้องห้ำม
	 	 -	อำยุ/วุฒิกำรศึกษำ/ระยะเวลำ 
ในกำรมีชื่อในทะเบียนบ้ำน
	 	 -	นำยก/รองนำยก	-	สมำชิก
	 	 	 โดยเฉพำะรองนำยกฯ	 ที่ต ้องมี 
คณุสมบัติและลกัษณะต้องห้ำมเช่นเดยีวกบันำยกฯ 

>> กำรย้ำยบคุคลเพือ่ประโยชน์โดยมชิอบ
	 มำตรำ	48		ห้ำมมใิห้ผูใ้ดด�ำเนนิกำรย้ำย
บคุคลเข้ำมำในทะเบยีนบ้ำนเพือ่ประโยชน์ในกำร
เลือกตั้งโดยมิชอบ
	 กรณดีงัต่อไปนีใ้ห้สนันษิฐำนว่ำเป็นกำร
ย้ำยบคุคลเข้ำมำในทะเบยีนบ้ำนเพือ่ประโยชน์ใน
กำรเลอืกตัง้โดยมชิอบด้วย	เว้นแต่คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นกำรย้ำย 
โดยมีเหตุผลอันสมควร
	 (1)	กำรย้ำยบุคคลตั้งแต่ห้ำคนขึ้นไปซึ่ง 
ไม่มชีือ่สกลุเดยีวกบัเจ้ำบ้ำนเข้ำมำในทะเบยีนบ้ำน 

เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิเลือกตั้งท่ีจะมีข้ึน
ภำยในสองปีนบัแต่วนัท่ีย้ำยเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน
	 (2)	กำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน 
โดยบุคคลนั้นมิได้อยู่อำศัยจริง
	 (3)	กำรย้ำยบุคคลเข้ำมำในทะเบียนบ้ำน 
โดยมิได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำบ้ำน
	 ควำมในวรรคสอง	 (1)	 มิให้ใช้บังคับแก่ 
หน่วยงำนของรฐั	สถำนศกึษำ	หรอืสถำนประกอบกำร	 
หรือสถำนที่อื่นใดท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประกำศก�ำหนด	ที่ย้ำยเจ้ำหน้ำที่	นักศึกษำ	หรือ
พนักงำนของตน	 หรือบุคคลท่ีคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ประกำศก�ำหนด	เข้ำมำในทะเบยีนบ้ำน 
ของตน	 ทั้งนี้	 ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนด
	 กำรวำงหลักต ้องห ้ำมและก�ำหนด 
ให้มีข้อยกเว้น	เนื่องจำกต้องค�ำนึงถึงสภำพควำม
เป็นจริงประกอบด้วย

>>	กำรสมัครรับเลือกตั้ง
	 มำตรำ	49		บุคคลผูม้คีณุสมบัตดิงัต่อไปนี ้
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
	 (1)	มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
	 (2)	ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิ
สภำท้องถิ่นต้องมีอำยุไม่ต�่ำกว่ำยี่สิบห้ำปีนับถึง
วันเลือกตั้ง	 ส�ำหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้บริหำรท้องถิ่นให้มีอำยุตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
	 (3)	มีชื่ออยู ่ ในทะเบียนบ ้ำนในเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง 
ในวันสมัครรับเลือกตั้ง	 เป ็นเวลำติดต ่อกัน 
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
	 (4)	คณุสมบตัอิืน่ตำมทีก่ฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด

>> ณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล



>>  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 62)118

>>	ลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัคร 
	 รับเลือกตั้ง2

 กลุม่แรก	ได้แก่	สถำนะทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบัน
	 (1)	ติดยำเสพติดให้โทษ
	 (2)	 เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลำยทุจริต
	 (3)	 เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำร
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	ๆ
	 (4)	 เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำ	39	(1)	(2)	หรือ	(4)
	 (12)	 เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต�ำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ�ำ
	 (13)	 เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	
สมำชกิวฒิุสภำ	สมำชกิสภำท้องถิน่	หรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่น
	 (14)	 เป ็นพนักงำนหรือลูกจ ้ำงของ 
หน่วยรำชกำร	หน่วยงำนของรฐั	รฐัวิสำหกิจ	หรอื
รำชกำรส่วนท้องถิน่	หรอืเป็นเจ้ำหน้ำทีอ่ืน่ของรฐั
	 (15)	 เป็นตลุำกำรศำลรัฐธรรมนญู	หรือ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ
	 (22)	 เป็นผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังเป็นสมำชกิ 
สภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืรับเลอืกเป็นสมำชิกวุฒสิภำ	 
หรือเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
	 (5)	อยูร่ะหว่ำงถกูระงับกำรใช้สทิธสิมคัร
รับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
	 (16)	 อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมือง
	 (20)	 อยู่ในระหว่ำงถูกจ�ำกัดสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำร
ท้องถ่ินตำมมำตรำ	42	หรอืตำมกฎหมำยประกอบ

รฐัธรรมนญูว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน

รำษฎร

	 (6)	ต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุกและถูก 

คุมขังอยู่โดยหมำยของศำล

	 (18)	 ต้องค�ำพพิำกษำถงึทีส่ดุว่ำกระท�ำ

ควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี	้ไม่ว่ำจะได้รบัโทษ

หรือไม่	 โดยได้พ้นโทษหรือต้องค�ำพิพำกษำมำ 

ยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง	แล้วแต่กรณี

 กลุ ่มท่ีสอง	 สถำนะในอดีตส่งผลถึง

ปัจจุบัน

	 (7)	เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยได้พ้นโทษ 

มำยงัไม่ถงึห้ำปีนบัถงึวนัเลอืกตัง้	เว้นแต่ในควำมผดิ 

อันได้กระท�ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

	 (8)	เคยถกูสัง่ให้พ้นจำกรำชกำร	หน่วยงำน 

ของรัฐ	 หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่

หรือถือว่ำกระท�ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

ในวงรำชกำร

	 (24)	 เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่งใด	ๆ 	 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพรำะจงใจไม่ปฏบัิติ 

ตำมกฎหมำย	 กฎ	 ระเบียบของทำงรำชกำร	

หรือมติคณะรัฐมนตรี	 อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่

รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง	 และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต ่

วันที่พ้นจำกต�ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง

	 (25)	 เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่งใด	ๆ 	

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพรำะทอดทิง้หรอื

ละเลยไม่ปฏิบัติกำรตำมหน้ำท่ีและอ�ำนำจ	 หรือ

ปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยหน้ำที่และอ�ำนำจ	 หรือ

ประพฤติตนฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือ

สวสัดภิำพของประชำชน	หรอืมคีวำมประพฤตใิน

>> การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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ทำงท่ีจะน�ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต�ำแหน่ง	

หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือแก่

รำชกำร	 และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันท่ีพ้นจำก

ต�ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
	 (9)	เคยต้องค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของ
ศำลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพรำะร�่ำรวยผิดปกติ	 หรือเคยต้องค�ำพิพำกษำ
อันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุกเพรำะกระท�ำควำมผิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต
	 (10)	 เคยต้องค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำ
กระท�ำควำมผดิต่อต�ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรหรอืต่อ
ต�ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรม	หรือกระท�ำควำม
ผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำน
ในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ	 หรือควำมผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริตตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ	 ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรกูย้มืเงนิทีเ่ป็นกำรฉ้อโกงประชำชน	กฎหมำย
ว่ำด้วยยำเสพติดในควำมผดิฐำนเป็นผูผ้ลติ	น�ำเข้ำ	
ส่งออก	 หรือผู้ค้ำ	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันใน
ควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือเจ้ำส�ำนัก	 กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย	์
หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินในควำมผิดฐำนฟอกเงิน
	 (11)	 เคยต้องค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุด 
ว่ำกระท�ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง
	 (17)	 เคยพ้นจำกต�ำแหน่งเพรำะศำลฎกีำ 
หรือศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทำงกำรเมืองมีค�ำพิพำกษำว่ำเป็นผู้มีพฤติกำรณ์
ร�่ำรวยผิดปกติ	 หรือกระท�ำควำมผิดฐำนทุจริต
ต่อหน้ำที่หรือจงใจปฏิบัติหน้ำที่	 หรือใช้อ�ำนำจ 
ขดัต่อบทบัญญตัแิห่งรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมำย	หรอื 
ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม

อย่ำงร้ำยแรง
	 (23)	 เคยพ้นจำกต�ำแหน่งใด	ๆ 	ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เพรำะเหตุมีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสญัญำหรือกจิกำร 
ท่ีกระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่ำ
โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำหรือกิจกำร
ที่กระท�ำกับหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	 โดยมีพฤติกำรณ์แสดง
ให้เหน็ว่ำเป็นกำรต่ำงตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์
ส่วนตนระหว่ำงกัน	และยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่
พ้นจำกต�ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
	 (19)	 เคยถูกถอดถอนออกจำกต�ำแหน่ง
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	สมำชกิวฒุสิภำ	สมำชกิ
สภำท้องถิน่	หรือผูบ้รหิำรท้องถิน่	ตำมบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	แล้วแต่
กรณี	มำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง
	 (21)	 เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและ
ยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกกำรถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
	 (26)	 ลักษณะอืน่ตำมทีก่ฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด

>>	กำรรักษำผลกำรเลือกตั้ง
	 แทนต�ำแหน่งที่ว่ำง

	 มำตรำ	 18	 ในกรณีท่ีมีกำรสั่งหรือ 
ค�ำวินิจฉัยให้ผู ้บริหำรท้องถิ่น	 ประธำนหรือ 
รองประธำนสภำท้องถิน่	หรอืสมำชกิสภำท้องถ่ิน 
พ้นจำกต�ำแหน่งไม่ว่ำด้วยเหตใุด	เมือ่คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้ด�ำเนินกำรให้มีกำรเลือกตั้งใหม่
หรือเลือกตั้งแทนต�ำแหน่งที่ว่ำงแล้วแม้ภำยหลัง 

>> ณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล



>>  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2562 (ก.ค. - ธ.ค. 62)120

ศำลจะมีค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งว ่ำค�ำสั่งหรือ 
ค�ำวินิจฉัยให้พ้นจำกต�ำแหน่งเป็นไปโดยไม่ชอบ	
ค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของศำลดังกล่ำวไม่ม ี
ผลกระทบต่อกำรเลือกตั้งที่คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งได้ด�ำเนินกำรไปแล้ว

>>	หลักฐำนกำรสมัคร
	 มำตรำ	51		ในกำรสมัครรับเลือกตั้ง	ให้
ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 พร้อมทั้ง 
หลักฐำนกำรสมัครและค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนด
	 หลักฐำนกำรสมัครตำมวรรคหน่ึง	 
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกันสำมปีนับถึงปีที่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร	 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้ 
เสียภำษีเงินได้	 ให้ท�ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได ้
เสียภำษีพร้อมทั้งสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี

>>	ข้อห้ำมในกำรหำเสียงของผู้สมัคร
	 มำตรำ	65	ต้องศึกษำให้ดีเพรำะมีเรื่อง
ล�ำดับของเวลำจะห้ำมก่อน	 แต่ถ้ำเข้ำเงื่อนไข 
ได้รับกำรยกเว้นให้ท�ำได้	และต่อมำเข้ำเงื่อนเวลำ 
จะท�ำไม่ได้	โดยห้ำมคนสองประเภท	คือ	ผู้สมัคร 
และผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง	ดังนี้
	 ห้ำมมิให้ผู ้สมัครหรือผู ้ใดกระท�ำกำร
อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดเพื่อจูงใจให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น	 ให้งดเว้น 
กำรลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัคร	 หรือกำรชักชวน 
ให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ดเป็นสมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	ด้วยวิธีกำร	ดังต่อไปนี้
	 (1)	จัดท�ำให้	 เสนอให้	 สัญญำว่ำจะให	้ 
หรือจัดเตรียมเ พ่ือจะให ้ 	 ทรัพย ์สิน	 หรือ 
ผลประโยชน์อ่ืนใดอนัอำจค�ำนวณเป็นเงนิได้แก่ผูใ้ด

	 (2)	ให้	เสนอให้	หรือสัญญำว่ำจะให้เงิน	
ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่ำจะโดยตรง
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน	 สมำคม	 มูลนิธิ	 วัดหรือ

ศำสนสถำนอื่น	 สถำนศึกษำ	 สถำนสงเครำะห์	 

หรือสถำบันอื่นใด

	 (3)	ท�ำกำรโฆษณำหำเสียงด้วยกำรจัด

ให้มีมหรสพหรือกำรรื่นเริงต่ำง	ๆ

	 (4)	เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด

	 (5)	หลอกลวง	บังคับ	ขู่เข็ญ	ใช้อิทธิพล

คุกคำม	ใส่ร้ำยด้วยควำมเท็จ	หรอืจงูใจให้เข้ำใจผดิ 

ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด

	 ห ้ำมมิ ให ้สมำชิกสภำท ้องถิ่นและ 

ผู้บริหำรท้องถ่ินผู้ใดกระท�ำกำรตำมวรรคหนึ่ง	

เว้นแต่เป็นกำรกระท�ำตำมหน้ำท่ีและอ�ำนำจท่ี

มีกฎหมำยบัญญัติไว้	 ในกรณีที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	 ผู้บริหำรท้องถ่ิน	 หรือปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	อนุมตัโิครงกำรหรอืกจิกรรม

ใหม่ท่ีมีลักษณะตำมวรรคหนึ่งภำยในเก้ำสิบวัน 

ก่อนวันครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งหรือก่อน 

กำรลำออกจำกต�ำแหน่งของผู ้บริหำรท้องถิ่น	 

แล้วแต่กรณ	ีให้ถอืว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

ผู้บริหำรท้องถิ่น	 หรือปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นกระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำม 

ตำมวรรคหน่ึง	เว้นแต่โครงกำรหรอืกจิกรรมดังกล่ำว 

มีลักษณะเป็นกำรบรรเทำทุกข์จำกภัยธรรมชำติ	

หรือภัยพิบัติสำธำรณะ	 หรือเป็นโครงกำรหรือ

กิจกรรมต่อเนื่องที่กระท�ำเป็นปกติอยู่แล้ว	 หรือ

เป็นโครงกำรที่ด�ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี

 กำรประกำศนโยบำยหรอืกำรด�ำเนนิกำร

ตำมแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำตำมหน้ำท่ีและ

อ�ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

วิธีกำรใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมิให้ถือว่ำเป็นกรณีตำม	 

>> การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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(1)	 หรือ	 (2)	 เว้นแต่เป็นกำรโฆษณำหำเสียง 

เกี่ยวกับนโยบำยที่ไม่สอดคล้องกับหน้ำที่และ

อ�ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 มำตรำ	70		ห้ำมมิให้ผู้ใดท�ำกำรโฆษณำ
หำเสียงเลือกตั้งโดยวิธีกำรใด	ๆ	อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร	นับตั้งแต่เวลำ	18.00	นำฬิกำ 
ของวันก่อนวันเลอืกตัง้หนึง่วนัจนสิน้สดุวนัเลอืกตัง้
	 มำตรำ	 71	 กำรปิดประกำศหรือติด 
แผ่นป้ำยเกีย่วกบักำรหำเสยีงเลอืกต้ังจะกระท�ำได้ 
เฉพำะในสถำนที่	 รวมทั้งมีขนำดและจ�ำนวน 
ไม่เกินที่คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังหรือผู ้ซึ่ง 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบหมำยก�ำหนด
	 มำตรำ	 73	 ในกรณีที่มีกำรหำเสียง
เลือกตั้งโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์	และควำม
ปรำกฏต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังไม่ว่ำโดย
ทำงใดว่ำ	 กำรหำเสียงเลือกต้ังน้ันฝ่ำฝืนหรือไม่
ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัตินี้	หรือค�ำสั่ง	ระเบียบ	
หรือข้อบังคับของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 ให้
คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังมหีน้ำทีแ่จ้งข้อเทจ็จรงิ 
ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไปโดยพลัน	 และ
มีอ�ำนำจสั่งให้ผู ้ที่ เกี่ยวข้องด�ำเนินกำรแก้ไข	
เปลี่ยนแปลง	หรือลบข้อมูลโดยทันที

>>	กำรระงับสิทธิสมัครของผู้สมัคร
 เ ป ็ น อ� ำ น ำ จ ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย ข อ ง 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 มำตรำ	107	ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้	 
ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังสบืสวนหรอืไต่สวน
แล้วเห็นว่ำ	 มีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้สมัคร
ผู ้ใดกระท�ำกำรอันเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งนั้น 
มไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม	หรอืมหีลกัฐำน 
อันควรเชื่อได้ว่ำผู ้สมัครผู้ใดก่อให้ผู ้อื่นกระท�ำ	
สนบัสนนุ	หรอืรู้เห็นเป็นใจให้บคุคลอ่ืนกระท�ำกำร 
ดังกล่ำว	 หรือรู ้ว ่ำมีกำรกระท�ำดังกล่ำวแล้ว 

ไม ่ด�ำเนินกำรเพื่อระงับกำรกระท�ำนั้น	 ให ้ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรทีก่ระท�ำกำรเช่นนัน้ทกุรำย 
ไว้เป็นกำรชั่วครำวเป็นระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปี 
นับแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค�ำสั่ง
	 ค�ำสั่งของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ตำมวรรคหนึ่ง	ให้เป็นที่สุด
	 ในกรณีที่ปรำกฏต่อคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งว่ำมีกำรกระท�ำอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
ควำมในวรรคหนึ่ง	 ไม่ว่ำเป็นกำรกระท�ำของผู้ใด	
ถ้ำเห็นว่ำผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จำกกำร 
กระท�ำนั้น	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจ 
สัง่ให้ผูส้มคัรผูน้ัน้ระงบัหรอืด�ำเนนิกำรใดเพ่ือแก้ไข 
ควำมไม่สุจริตหรือควำมไม่เท่ียงธรรมนั้นภำยใน
เวลำท่ีก�ำหนด	ในกรณท่ีีผูส้มคัรผูน้ัน้ไม่ด�ำเนนิกำร
ตำมค�ำสัง่ของคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	โดยไม่มี
เหตุอันสมควร	 ให้สันนิษฐำนว่ำผู้สมัครผู้นั้นเป็น
ผู้สนับสนุนกำรกระท�ำนั้น	 เว้นแต่ผู้สมัครนั้นจะ
พิสูจน์ได้ว่ำไม่มีส่วนรู้เห็นในกำรกระท�ำดังกล่ำว
	 ในกรณี ท่ีมี ค� ำสั่ ง ระงับสิทธิ สมัคร 
รับเลือกตั้งตำมมำตรำนี้ภำยหลังวันออกเสียง
ลงคะแนนแต่ก่อนวันประกำศผลกำรเลือกตั้ง	
และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้
คะแนนเลือกตั้งในล�ำดับที่ได้รับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น	 ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้
มีกำรเลือกตั้งใหม่

>>	สัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้หรอื 
	 เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 เป็นเรื่องที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ส่งค�ำร้องให้ศำลอุทธรณ์เป็นผู้วินิจฉัย
	 มำตรำ	 108	 เมื่อมีกำรด�ำเนินกำรตำม 
มำตรำ	107	แล้ว	(แปลว่ำได้มคี�ำสัง่ระงบัสทิธสิมคัร

>> ณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล
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แก่ผู้สมัครไปแล้ว	กกต.	ต้องด�ำเนินกำรส่งค�ำร้อง 
ให้ศำลอทุธรณ์พจิำรณำลงโทษต่อ)	ให้คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งยื่นค�ำร้องต่อศำลอุทธรณ์หรือศำล
อุทธรณ์ภำคที่มีเขตอ�ำนำจเพื่อพิจำรณำ	 ในกรณี
ท่ีศำลพพิำกษำว่ำผูน้ั้นกระท�ำผดิตำมมำตรำ	107	 
ให ้ศำลสั่ ง เพิกถอนสิทธิสมัครรับ เลือกตั้ ง 
หรือเพกิถอนสทิธเิลือกตัง้ของผูน้ัน้เป็นเวลำสบิปี
	 เมือ่ประกำศผลกำรเลอืกตัง้แล้วปรำกฏ
หลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผลกำรเลือกตั้งเกิดจำก
กำรเลือกตัง้ทีมิ่ได้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม	
ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังยื่นค�ำร้องต่อศำล 
อุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคเพื่อพิจำรณำ	 
ในกรณีท่ีศำลวินิจฉัยว่ำ	 ผลกำรเลือกต้ังเกิดจำก 
กำรเลือกตัง้ทีมิ่ได้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม	
ให้ศำลสัง่ให้มกีำรเลอืกต้ังใหม่ส�ำหรบักำรเลอืกต้ัง
นั้น	 และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท�ำกำรอันเป็น
เหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรมเป็นเวลำสิบปี
	 กำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์หรือศำล
อุทธรณ์ภำคตำมวรรคหน่ึงและวรรคสองให้น�ำ
ส�ำนวนกำรสบืสวนหรอืไต่สวนของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งเป็นหลักในกำรพิจำรณำ	 และเพื่อ
ประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม	 ให้ศำลมีอ�ำนำจสั่ง
ไต่สวนข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมได้
	 เมื่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค 
มีค�ำสั่งรับค�ำร้องตำมวรรคสองไว้พิจำรณำแล้ว	 
ให้ผู ้บริหำรท้องถิ่น	 หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น	 
แล้วแต่กรณี	 หยุดปฏิบัติหน้ำที่จนกว่ำศำลจะ
พิพำกษำว่ำผู้นั้นมิได้กระท�ำผิด
	 ในกรณีที่ผู ้บริหำรท้องถิ่นต้องหยุด
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคสี่	 ให้รองผู้บริหำรท้องถิ่น	
เลขำนุกำรผู้บริหำรท้องถิ่น	 ที่ปรึกษำผู้บริหำร

ท้องถ่ินนั้นหยุดปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยค�ำวินิจฉัยของ
ศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคให้เป็นที่สุด

>>	ควำมรับผิดในค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำร 
	 เลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่ง

	 มำตรำ	109	ในกรณีที่ศำลอุทธรณ์หรือ
ศำลอุทธรณ์ภำคมีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกต้ังหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู ้สมัคร 
รับเลือกตั้งหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถ่ินผูใ้ด	และเป็นเหตใุห้ต้องมกีำรเลอืกตัง้ใหม่	 
ไม่ว่ำจะมีค�ำร้องขอหรือไม่ให้ศำลสั่งให้ผู ้นั้น 
ต้องรับผิดในค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลือกตั้งครั้งที่
เป็นเหตใุห้ศำลมคี�ำสัง่เช่นว่ำนัน้	จ�ำนวนค่ำใช้จ่ำย 
ดังกล่ำวให้ศำลพิจำรณำจำกหลักฐำนกำรใช้จ่ำย 
ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเสนอต่อศำล

>>	กำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง

	 มำตรำ	 17	 ในกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำรท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดตำมพระรำชบัญญัตินี้	 
เมือ่คณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ตรวจสอบเบือ้งต้น
แล้วมีเหตอุนัควรเช่ือว่ำผลกำรเลอืกตัง้เป็นไปโดย
สุจริตและเท่ียงธรรม	 ให้ประกำศผลกำรเลือกตั้ง
นั้นภำยในสำมสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
	 ในกรณมีเีหตอุนัควรเช่ือได้ว่ำกำรเลอืกตัง้ 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ไม่ว่ำจะมี 
ผู้ร้องเรียนกล่ำวโทษหรือไม่	 ให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งด�ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวนให้ 
แล้วเสร็จและประกำศผลกำรเลือกตั้ง	หรือจัดให้
มีกำรเลือกตั้งใหม่	 หรือด�ำเนินกำรอื่นท่ีจ�ำเป็น	
แล้วแต่กรณี	 โดยเร็ว	 แต่ต้องไม่ช้ำกว่ำหกสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้ง
	 ในกรณตีำมวรรคสอง	ถ้ำเป็นกำรเลอืกตัง้ 

>> การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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สมำชิกสภำท ้องถิ่น	 เมื่อมีกำรประกำศผล 
กำรเลือกตั้งและมีสมำชิกสภำท้องถิ่นได้รับเลือก
เกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่ำห้ำคนแล้ว	 หำก 
มีควำมจ�ำเป็นต้องเรียกประชุมสภำท้องถ่ินนั้น	 
ให้เรยีกประชุมและปฏบิติัหน้ำทีไ่ด้	โดยในระหว่ำง
น้ันให้ถือว่ำสมำชิกสภำท้องถิ่นนั้นประกอบด้วย
สมำชิกเท่ำที่มีอยู่
	 กำรประกำศผลกำรเลือกตั้ งตำม 
วรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ไม่เป็นกำรตัดหน้ำที่
และอ�ำนำจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่จะ 
ด�ำเนินกำรสบืสวน	ไต่สวน	หรอืวนิจิฉยั	เมือ่มเีหตุ
อันควรสงสัยว่ำกำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม

>>	เงื่อนไขกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง

	 มำตรำ	 110	ภำยใต้บังคับมำตรำ	 111	
กำรเลือกตั้งผู ้บริหำรท้องถิ่น	 ให้ผู ้สมัครซึ่งได้
รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมำกที่สุดและมำกกว่ำ
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด	 เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง	
ส�ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นในเขต 
เลอืกต้ังทีม่กีำรเลอืกต้ังสมำชิกสภำท้องถิน่ได้หนึง่คน	 
ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมำกที่สุด 
และมำกกว่ำคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู ้ใดเป็น 
ผู้ได้รับเลือกตั้ง	แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีกำรเลือกตั้ง
สมำชกิสภำท้องถิน่ได้มำกกว่ำหนึง่คน	ให้ผูส้มคัร 
ซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมำกที่สุดเรียงตำมล�ำดับ 
ลงมำในเขตเลอืกต้ังนัน้และได้รบัคะแนนมำกกว่ำ
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกต้ัง
ตำมจ�ำนวนสมำชิกสภำท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น
	 ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง	 หำกมีผู้สมัครได้
คะแนนเลือกตั้งเท่ำกันอันเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถ
เรียงล�ำดับผู้ได้รับเลือกต้ังได้ตำมวรรคหน่ึง	 ให้

ผู้สมัครท่ีได้คะแนนเลือกตั้งเท่ำกันจับสลำกเพื่อ
ให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้งครบจ�ำนวนที่จะพึงมีในเขต
เลือกตั้งนั้น	 ซึ่งต้องกระท�ำต่อหน้ำผู้อ�ำนวยกำร 
กำรเลือกตัง้ประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้	 
ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศ
ก�ำหนด
	 ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง	 หำกไม่มีผู้สมัคร 
ผู ้ใดได้รับเลือกตั้งเพรำะเหตุที่ไม ่ได ้คะแนน 
มำกกว่ำคะแนนเสยีงท่ีไม่เลอืกผูใ้ด	ให้ผูอ้�ำนวยกำร 
กำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดประกำศให้มีกำร 
เลือกตั้งใหม่	 และด�ำเนินกำรให้มีกำรรับสมัคร 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่	 โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
รำยเดิมทุกรำยไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกำร
เลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
	 มำตรำ	111		ในกรณท่ีีมผีูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
เป็นผูบ้รหิำรท้องถ่ินเท่ำกับจ�ำนวนผูบ้รหิำรท้องถ่ิน 
ทีจ่ะพึงมีในเขตเลอืกตัง้นัน้	หรือในกรณีทีม่ผีูส้มคัร 
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นเท่ำกับหรือ
น้อยกว่ำจ�ำนวนสมำชิกสภำท้องถ่ินท่ีจะพึงมี 
ในเขตเลือกตั้งนั้น	 ผู ้สมัครรับเลือกตั้งจะได  ้
รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสบิของจ�ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
ในเขตเลือกตั้งนั้น	 และมำกกว่ำคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้ใด
	 ในกรณท่ีีไม่มผีูไ้ด้รบัเลอืกต้ังตำมวรรคหน่ึง	 
ให ้ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
ประกำศให้มีกำรเลือกตั้งใหม่	 และด�ำเนินกำร
ให้มีกำรรับสมัครผู ้สมัครรับเลือกตั้งใหม่	 โดย 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้รำยเดมิทกุรำยซึง่ไม่ได้คะแนน
มำกกว่ำคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผู ้ใด	 ไม่มีสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่
	 มำตรำ	 112	 ในกำรด�ำเนินกำรจัดให้มี
กำรเลอืกตัง้ใหม่ตำมมำตรำ	110	หรอืมำตรำ	111	

>> ณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล
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ส�ำหรบัผูบ้ริหำรท้องถิน่	ให้ด�ำเนนิกำรจนกว่ำจะมี
ผู้ได้รับเลือกตั้ง
 ในกำรด�ำเนนิกำรจดัให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่
ตำมมำตรำ	110	หรือมำตรำ	111	ส�ำหรับสมำชิก
สภำท้องถิ่น	 หำกได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม ่
อกีครัง้หน่ึงแล้ว	ยงัไม่มผู้ีได้รบัเลอืกต้ัง	ให้งดกำรจดั 
ให้มีกำรเลือกตั้งต่อไป	 และให้ถือว่ำสภำท้องถิ่น
นั้นมีสมำชิกเท่ำที่มีอยู่จนกว่ำสภำท้องถิ่นนั้นจะ
ครบวำระ	เว้นแต่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะก�ำหนดจ�ำนวนสมำชิก
สภำท้องถิ่นไว้เป็นอย่ำงอื่น

>>	กม.จัดต้ังก�ำหนดจ�ำนวนสมำชิกสภำ 
	 จำกผลกำรเลือกตั้ง

 อบจ.	ต้องมจี�ำนวนสมำชกิสภำไม่น้อยกว่ำ 
สองในสำม	 (แล้วแต่ว่ำจ�ำนวนสมำชิกสภำ	อบจ.	
24/30/36/42)
	 กทม.	ต้องมจี�ำนวนสมำชกิสภำไม่น้อยกว่ำ 
สองในสำม	
	 เทศบำล	 ต้องมีจ�ำนวนสมำชิกสภำ 
ไม่น้อยกว่ำสองในสำม	 (แล้วแต่จ�ำนวนสมำชิก
สภำเทศบำล	12/18/24)
	 อบต.	ต้องมีจ�ำนวนสมำชกิสภำไม่น้อยกว่ำ 
หกคน
	 เมืองพัทยำ	 ต้องมีจ�ำนวนสมำชิกสภำ 
ไม่น้อยกว่ำสองในสำม	ของ	24	คน	เท่ำกับ	16	คน



คุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาทองถิ�น
หร�อผูบร�หารทองถิ�น

ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย
• ผูอำนวยการสำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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	 กำรก�ำหนดลกัษณะต้องห้ำมของผูส้มคัร 
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิน่	แม้ในพระรำชบญัญติักำรเลอืกต้ังสมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.2562	มิได้
ก�ำหนดเจตนำรมณ์ไว้ก็ตำม	 แต่ก็คงเทียบเคียง
ได้กับกำรก�ำหนดลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 ซึ่งใน
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	
2550	 มำตรำ	 102	 ซึ่ งได ้ก�ำหนดลักษณะ 
ต้องห้ำมไว้ส�ำหรับผู ้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	โดยมีเจตนำรมณ์	เพื่อก�ำหนด
ลักษณะของบุคคลที่ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัคร 
รบัเลือกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	เน่ืองจำก 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีหน้ำที่และบทบำทที่
ส�ำคญั	ดงัน้ัน	จงึต้องก�ำหนดลกัษณะต้องห้ำมของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	
เพื่อให้ผู้ที่จะเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรต้อง
เป็นผู้มีควำมประพฤติดี	 ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำม	
และไม่ให้เกิดกำรขัดแย้งในกำรท�ำหน้ำที่หรือ 
กำรใช้อ�ำนำจ	จึงห้ำมผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ก�ำหนดไว้	 
สทิธสิมคัรรับเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
	 หำกน�ำเจตนำรมณ์ข้ำงต้น	มำใช้ส�ำหรบั 
ลักษณะต้องห้ำมของผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถิ่นแล้ว	 
ก็น่ำจะได้ว่ำ	 “เนื่องจำกสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผูบ้รหิำรท้องถิน่มหีน้ำทีแ่ละบทบำทส�ำคญั	ในฐำนะ 
ผู้แทนของประชำชนในท้องถิ่น	 จึงต้องก�ำหนด

ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์

คณุสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรบัเลอืกตัง้
เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น >>

ลักษณะต้องห้ำมของผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นไว้	 ต้อง
เป็นผู้มีควำมประพฤติดี	 ไม่มีลักษณะต้องห้ำม	
และไม่ให้เกิดกำรขัดแย้งในกำรท�ำหน้ำท่ีหรือ
กำรใช้อ�ำนำจ	จึงห้ำมผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่ก�ำหนดไว้	
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น”	นอกจำกนี้แล้ว	ในมำตรำ	
120	 แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	พ.ศ.2562	 ยัง
ได้ก�ำหนดโทษส�ำหรับผู้ลงสมัครโดยรู้ว่ำตนเป็น
ผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมไว้ด้วย	
“มำตรำ	120	ผูใ้ดลงสมคัรรบัเลอืกตัง้โดยรูอ้ยูแ่ล้ว 
ว่ำตนเป็นผูข้ำดคณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องห้ำม
ในกำรสมัครรับเลือกต้ัง	 ต้องระวำงโทษจ�ำคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบำท	 
ถึงสองแสนบำท	 และให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก�ำหนดยี่สิบปี”
	 ดังน้ัน	จงึเป็นท้ังหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบ 
ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่จะต้อง 
ตรวจสอบตนเองให้ดเีสยีก่อนทีจ่ะสมัครรับเลอืกตัง้ 
ว่ำมีลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือไม่	 เนื่องจำกหำกได้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว	 
เมือ่ผูอ้�ำนวยกำรกำรเลอืกตัง้ประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ได้ออกหลกัฐำน	กำรรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ให้แก่ผู ้สมัครตำมมำตรำ	 52	 วรรคสองแล้ว	 
ผูส้มคัรจะถอนกำรสมคัรมไิด้	ท้ังนี	้ตำม	มำตรำ	53	 
แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่ 
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หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.2562	พระรำชบัญญัติ 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ิน	 
พ.ศ.	 2562	 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่	 16	 เมษำยน	 2562	 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่	 17	 เมษำยน	 2562	 เป็นต้นมำนั้น	 
ในมำตรำ	3	ของพระรำชบญัญัติดังกล่ำว	ได้ยกเลกิ 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	รวมทั้งที่แก้ไข 
เพิม่เตมิซึง่ใช้อยูเ่ดมิเสยีท้ังหมด	ในส่วนท่ีเกีย่วข้อง
กับลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถิ่นนั้น	 
ได้บัญญัติไว้ในมำตรำ	50	ซึ่งมีสำระส�ำคัญดังนี้
 มำตรำ	50	บคุคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี้
เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	
				 (1)	 ติดยำเสพติดให้โทษ	
					 (2)	 เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลำยทุจริต	
     (3)	เป็นเจ้ำของหรอืผู้ถอืหุน้ในกจิกำร
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	ๆ
	 (4)	 เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้
ใช้สิทธิเลือกตั้งตำมมำตรำ	39	(1)	(2)	หรือ	(4)	
      (5)	อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิ 
สมคัรรับเลือกตัง้เป็นกำรชัว่ครำวหรอืถกูเพกิถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
					 (6)	 ต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุกและถูก 
คุมขังอยู่โดยหมำยของศำล
					 (7)	 เคยได้รับโทษจ�ำคุกโดยได้พ้นโทษ
มำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง	 เว้นแต่ในควำม
ผดิอนัได้กระท�ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ	
	 (8)	 เคยถู กสั่ ง ให ้พ ้นจำกรำชกำร	 
หน่วยงำนของรัฐ	 หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริต 
ต่อหน้ำที่ 	 หรือถือว ่ำกระท�ำกำรทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในวงรำชกำร		
						 (9)	 เคยต้องค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่งของ

ศำลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
เพรำะร�่ำรวย	ผิดปกติ	หรือเคยต้องค�ำพิพำกษำ 
อันถึงที่สุดให ้ลงโทษจ�ำคุกเพรำะกระท�ำ 
ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
	 (10)	เคยต้องค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุด 
ว่ำกระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
หรือต่อต�ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรยุติธรรม	 หรือ
กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมผิด 
ของพนักงำนในองค์กำรหรือ	หน่วยงำนของรัฐ	 
หรือควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ีกระท�ำโดยทุจริต 
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ	 ควำมผิดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกง
ประชำชน	กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพตดิในควำมผดิ
ฐำนเป็นผูผ้ลติ	น�ำเข้ำ	ส่งออก	หรอืผูค้้ำ	กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือ 
หรือเจ้ำส�ำนัก	กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์	หรือกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิในควำมผดิ 
ฐำนฟอกเงิน	
	 (11)	เคยต้องค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุด
ว่ำกระท�ำกำรอันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง
	 (12)	 เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต�ำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ�ำ
	 (13)	 เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	
สมำชกิวฒุสิภำ	สมำชกิสภำท้องถิน่	หรอืผูบ้รหิำร
ท้องถิ่น
	 (14)	 เป ็นพนักงำนหรือลูกจ ้ำงของ
หน่วยรำชกำร	หน่วยงำนของรฐั	รฐัวิสำหกิจ	หรอื
รำชกำร	ส่วนท้องถ่ิน	หรอืเป็นเจ้ำหน้ำทีอ่ืน่ของรัฐ	
	 (15)	 เป็นตลุำกำรศำลรัฐธรรมนญู	หรือ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ	
	 (16)	อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมือง

>> คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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 (17)	เคยพ ้นจำกต�ำแหน ่ง เพรำะ 
ศำลฎกีำหรอืศำลฎกีำแผนกคดอีำญำของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทำงกำรเมืองมีค�ำพิพำกษำว่ำเป็น 
ผูม้พีฤติกำรณ์ร�ำ่รวยผดิปกต	ิหรอืกระท�ำควำมผดิ 
ฐำนทจุรติต่อหน้ำท่ี	หรือจงใจปฏบิตัหิน้ำท่ีหรอื
ใช้อ�ำนำจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมำย	 หรือฝ่ำฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตำม
มำตรฐำนทำงจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
	 (18)	 ต้องค�ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำกระท�ำ
ควำมผิดตำมพระรำชบญัญตันิี	้ไม่ว่ำจะได้รบัโทษ
หรือไม่	โดยได้พ้นโทษหรือต้องค�ำพิพำกษำมำยัง
ไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง	แล้วแต่กรณี
	 (19)	เคยถูกถอดถอนออกจำกต�ำแหน่ง
สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร	สมำชกิวฒุสิภำ	สมำชกิ
สภำท้องถิน่	หรือผูบ้รหิำรท้องถิน่	ตำมบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	แล้วแต่
กรณี	มำยังไม่ถึงห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง	
	 (20)	 อยู่ในระหว่ำงถูกจ�ำกัดสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถ่ิน	 ตำมมำตรำ	 42	 หรือตำมกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	
 (21)	เคยถูกเพกิถอนสทิธเิลือกตัง้และ
ยงัไม่พ้นห้ำปีนบัแต่วนัทีพ้่นจำกกำรถูกเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้ง	จนถึงวันเลือกตั้ง 
	 (22)	 เป็นผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังเป็นสมำชกิ 
สภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืรบัเลอืกเป็นสมำชกิวฒุสิภำ	 
หรอืเป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เดียวกัน	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	
 (23)	เคยพ้นจำกต�ำแหน่งใด	ๆ 	ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เพรำะเหตุมีส่วนได้เสีย 

ไม่ว่ำ	โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำ	หรือ
กิจกำรท่ีกระท�ำหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้	หรอืมีส่วนได้เสยี 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำ	 หรือ
กิจกำรที่กระท�ำกับหรือจะกระท�ำกับหรือให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่	โดยมพีฤติกำรณ์
แสดงให้เห็นว่ำเป็นกำรต่ำงตอบแทน	 หรือ 
เอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่ำงกัน	และยังไม่พ้น 
ห้ำปีนบัแต่วนัท่ีพ้นจำกต�ำแหน่งจนถงึวนัเลอืกต้ัง
	 (24)	เคยถกูสัง่ให้พ้นจำกต�ำแหน่งใดๆ	 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะจงใจ 
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย	 กฎ	 ระเบียบของทำง
รำชกำร	 หรือมติคณะรัฐมนตรี	 อันเป็นเหตุให้
เสียหำยแก่รำชกำร	อย่ำงร้ำยแรง	และยังไม่พ้น 
ห้ำปีนบัแต่วนัทีพ้่นจำกต�ำแหน่งจนถงึวนัเลอืกตัง้ 
	 (25)	เคยถกูสัง่ให้พ้นจำกต�ำแหน่งใด	ๆ 	 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพรำะทอดท้ิง	 
หรอื	ละเลยไม่ปฏบิตักิำรตำมหน้ำทีแ่ละอ�ำนำจ	
หรือปฏิบัติกำรไม่ชอบด้วยหน้ำที่และอ�ำนำจ	 
หรือประพฤติตน	 ฝ่ำฝืนต่อควำมสงบเรียบร้อย	 
หรือสวัสดิภำพของประชำชน	 หรือมีควำม
ประพฤติในทำงท่ีจะน�ำมำซ่ึงควำมเสื่อมเสียแก่ 
ศกัดิต์�ำแหน่ง	หรอืแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
หรือแก่รำชกำรและยังไม่พ้นห้ำปีนับแต่วันที ่
พ้นจำกต�ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 
			 (26)	ลักษณะอื่นตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
กำรจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�ำหนด
	 เหตุผลส่วนหนึ่งในกำรออกพระรำช-
บัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.2562	 โดยคุณสมบัติของ 
ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งและผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 ให้เป็นไปตำม
ที่กฎหมำยบัญญัติ	 ซึ่งต้องค�ำนึงถึงเจตนำรมณ์

>> ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์
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ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำม
แนวทำงที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 จึงสมควร
ปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 ให้เป็นไปตำม 
เจตนำรมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
ดังกล่ำว	โดยที	่(3)	(5)	(9)	บำงส่วน	(10)	(11)	(16)	
(17)	(21)	(23)	(24)	และ	(25)	ได้บัญญัติขึ้นใหม่
เพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิน่หรือผู้บริหำรท้องถิน่	พ.ศ.	2545	และ
ก็เป็นไปในแนวทำงเดียวกันกับรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 2560	 มำตรำ	
98	และมำตรำ	42	ของพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎร	 พ.ศ.	 2561	 ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎรนัน้เอง	ซึง่ในกำรเลอืกต้ังสมำชกิสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎร	เมือ่วนัที	่24	มนีำคม	2562	ทีผ่่ำนมำ	 
ลักษณะต้องห้ำมบำงประกำรก็เป็นปัญหำต่อ 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 และเมื่อได้รับเลือกต้ังแล้ว	 
ก็ยังเป็นปัญหำน�ำไปสู ่กำรยื่นค�ำร้องกล่ำวหำ 
ทัง้ต่อคณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง	และต่อประธำน
สภำผู ้แทนรำษฎร	 เพ่ือส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำวินิจฉัยตำมมำตรำ	82	ของรัฐธรรมนูญ	
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	2560	ต่อไป 
ว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร 
สิ้นสุดลงหรือไม่		
	 นอกจำกนี้ตำม	(26)	ลักษณะอื่นตำมที่ 
กฎหมำยว ่ำด ้วยกำรจัดตั้ งองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นก�ำหนดนั้น	 ก็ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย	ดังนี้
	 1.	พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562

 มำตรำ	47	ทว	ิผูม้สีทิธสิมคัรรับเลอืกตัง้
เป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	ต้องมี
คณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น
 มำตรำ	 58/1	 บุคคลผู ้มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล		
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
หรือผู ้บริหำรท้องถ่ิน	 และต้องมีคุณสมบัต	ิ 
ดังต่อไปนี้ด้วย	
	 (1)	 มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีนับถึง
วันเลือกตั้ง
 (2)	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำมัธยมศกึษำ 
ตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ	 หรือเคยเป็นสมำชิก	 
สภำต�ำบล	 สมำชิกสภำท้องถิ่น	 ผู้บริหำรท้องถิ่น	
หรือสมำชิกรัฐสภำ
	 2.	พระรำชบญัญตัเิทศบำล	(ฉบบัที	่14)	
พ.ศ.	2562
 มำตรำ	 15	 (วรรคสอง)	 ผู้มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ ง เป ็นสมำชิกสภำเทศบำลต ้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ำม	ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น
 มำตรำ	48	เบญจ	บุคคลผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นนำยกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัต	ิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ิน	 
และต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้ด้วย
	 (1)	 มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีนับถึง
วันเลือกตั้ง
 (2)	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำปรญิญำตรี 
หรือเทียบเท่ำ	 หรือเคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น		 
ผู้บริหำรท้องถิ่น	หรือสมำชิกรัฐสภำ

>> คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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	 3.	พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรเมืองพัทยำ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562
 มำตรำ	 10	 ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิก
และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก	 ต้องมี
คณุสมบตั	ิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น
 มำตรำ	 42	 ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งนำยก 
เมืองพทัยำและผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นนำยก 
เมืองพัทยำ	 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่น	หรือผู้บริหำรท้องถิ่น		
	 ผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นนำยก 
เมืองพัทยำ	 นอกจำกต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคหนึ่งแล้ว	 ต้องมี
คุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้ด้วย		
	 (1)	 มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีนับถึง
วันเลือกตั้ง	
 (2)	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำปริญญำตรี 
หรือเทียบเท่ำ
	 4.	พระรำชบัญญัติองค ์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2562
 มำตรำ	 9	 (วรรคสอง)	 ผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
 มำตรำ	 35/1	 บุคคลผู ้มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
หรือผู ้บริหำรท้องถ่ิน	 และต้องมีคุณสมบัต	ิ 
ดังต่อไปนี้ด้วย

	 (1)	 มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีนับถึง
วันเลือกตั้ง	
 (2)	 ส�ำเรจ็กำรศกึษำไม่ต�ำ่กว่ำปรญิญำตรี 
หรือเทียบเท่ำ	 หรือเคยเป็นสมำชิกสภำจังหวัด		
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	ผู้บริหำร
ท้องถิ่น	หรือสมำชิกรัฐสภำ
	 5.	พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกรุงเทพมหำนคร	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2562
 มำตรำ	12	ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำ
กรุงเทพมหำนครและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	
เป็นสมำชกิสภำกรงุเทพมหำนครต้องมคีณุสมบตัิ
และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรเลือกตั้ง	 สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำร 
ท้องถิ่น
 มำตรำ	45	ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูว่้ำรำชกำร
กรงุเทพมหำนครต้องมีคณุสมบัตแิละไม่มลีกัษณะ	
ต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิ
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
 มำตรำ	 46	 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู ้ว ่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครต้องมีอำยุ 
ไม่ต�่ำกว่ำสำมสิบห้ำปีนับถึงวันเลือกตั้ง	 ส�ำเร็จ
กำรศึกษำไม่ต�่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และต้องมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นด้วย
	 ส�ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรอืผูบ้รหิำรท้องถ่ินท่ีจะมข้ึีนครัง้แรกตำมมำตรำ	
142	ของพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.2562	 ซึ่งหำก
เมือ่คณะรฐัมนตรเีห็นสมควรให้มกีำรเลอืกตัง้และ
แจ้งมำยังคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเมื่อใดแล้ว	
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จงึจะสำมำรถประกำศ
ก�ำหนดให้มีกำรเลือกตั้งได้	 เสมือนกับว่ำขณะนี ้
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยังติดไฟแดงอยู	่ 

>> ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์
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ไม่สำมำรถด�ำเนินกระบวนกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ได้	ต้องได้ไฟเขยีว 
จำกคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะเร่ิมกระบวนกำรได	้ 
แต่อย่ำงไรก็ดีขณะนี้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ก็ได้เตรยีมกำรในส่วนของกำรออกระเบยีบ	ประกำศ	 
และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือกตั้ง
ไว้แล้ว	 ไม่ว่ำกำรเลือกต้ังจะเกิดขึ้นเมื่อใด	 ด้วย 
ควำมห่วงใยต่อผู้สนใจท่ีจะอำสำมำสมคัรรับเลอืกตัง้ 
เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถิ่น	 
เพ่ือรับใช้พี่น้องประชำชนในเขตท้องถิ่นของตน	
เกรงว่ำสมัครแล้วจะมีปัญหำเพรำะมีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมกฎหมำย	หรอืในทีส่ดุอำจถกูด�ำเนนิ
คดีอำญำก็เป็นได้	จึงขอหยิบยกลักษณะต้องห้ำม
บำงประกำรที่มำตรำ	 50	 แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรเลอืกต้ังสมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผู้บริหำรท้องถิน่	 
พ.ศ.	 2562	 มำซักซ้อมท�ำควำมเข้ำใจกันก่อน
เป็นเบื้องต้น	 เพ่ือป้องกันเหตุดังกล่ำวให้บรรดำ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหลำยแคล้วคลำดปลอดภัย
	 กรณทีีจ่ะน�ำเสนอในฉบบันี	้เป็นกรณตีำม	 
(3)	เป็นเจ้ำของหรอืผูถ้อืหุน้ในกิจกำรหนังสือพมิพ์
หรือสื่อมวลชนใด	 ๆ	 เน่ืองจำกเห็นว่ำยังเป็นท่ี
ถกเถียงและวิพำกษ์กันพอสมควรว่ำจะถือตำม 
วตัถปุระสงค์ทีข่อจดทะเบยีน	หรอืถอืตำมข้อเทจ็จรงิ 
กันแน่	 ซึ่งในกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	 ในกำรเลือกต้ังเมื่อวันที่	 24	
มีนำคม	 2562	 ที่ผ่ำนมำ	 ศำลฎีกำได้มีค�ำสั่งเป็น
แนวทำงวินิจฉัยไว้	 โดยจะขอน�ำค�ำสั่งศำลฎีกำ
ที่	1356/2562	วันที่	8	มีนำคม	2562	และตำม
ค�ำสั่งท่ี	 1706/2562	 วันที่	 19	 มีนำคม	 2562	
เกี่ยวกับกำรเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำร
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	 ๆ	 และตำม	 (8)	
เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร	 หน่วยงำนของรัฐ	 
หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่	หรือถือว่ำ 
กระท�ำกำรทจุรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร	 

ตำมค�ำสัง่ศำลฎีกำท่ี	1179/2562	วนัที	่8	มนีำคม	
2562	สรุปพอสังเขป	ดังนี้
	 ค�ำสั่งที่	1356/2562	(ผู้สมัครยื่นค�ำร้อง
ขอให้เพิ่มชื่อในรำยชื่อผู้สมัคร)
 ผู้ร้อง	 (ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผู ้แทนรำษฎร	 เขตเลือกตั้งท่ี	 1	 จังหวัด
อ่ำงทอง)	 ยื่นค�ำร้องว่ำ	 ผู้ร้องสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้	 
ผู้คัดค้ำนไม่ประกำศรำยช่ือ	 ผู้ร้องเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 โดยอ้ำงว่ำ	
ผู้ร้องขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้
ใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	
ตำมบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย	และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	เนือ่งจำกเป็นเจ้ำของ 
หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจกำรโรงพิมพ	์
รับพิมพ์หนังสือ	 พิมพ์หนังสือจ�ำหน่ำยและออก
หนังสือพิมพ์	 ผู ้ร ้องมิได้ขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	
ขอให้มีค�ำสั่งให้ผู้คัดค้ำนเพ่ิมช่ือผู้ร้องในรำยช่ือ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 ผู้คัดค้ำน	 (ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ัง 
ประจ�ำเขตเลือกตั้ง	 ประจ�ำเขตเลือกตั้งท่ี	 1	
จังหวัดอ่ำงทอง)	 ยื่นค�ำคัดค้ำนว่ำ	 ก่อนประกำศ 
รำยช่ือผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 
แบบแบ่งเขต	 ผู้คัดค้ำนได้ตรวจสอบคุณสมบัติ 
และลักษณะต้องห้ำมของผู ้สมัครรับเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 แบบแบ่งเขตแล้ว	 
ปรำกฏว่ำผู้ร้องขำดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ังหรือเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎร	ตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่ง 
รำชอำณำจกัรไทย	พ.ศ.	2560	และพระรำชบัญญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก

>> คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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สภำผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.2561
 ค�ำสั่งศำลฎีกำ	เห็นว่ำ	รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย	มำตรำ	98	บญัญตัว่ิำ	“บคุคลผูม้ี 
ลกัษณะดงัต่อไปนี	้เป็นบคุคลต้องห้ำมมใิห้ใช้สทิธิ 
สมคัรรบัเลือกต้ังเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	...	
(3)	เป็นเจ้ำของหรอืผูถ้อืหุน้ในกิจกำรหนังสือพมิพ์
หรือสื่อมวลชนใดๆ...”	 และพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.	2561	มำตรำ	42	บัญญัติ
เช่นเดยีวกันว่ำ	“บคุคลผูม้ลีกัษณะดังต่อไปนี	้เป็น 
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	...(3)	เป็นเจ้ำของหรือ 
ผูถื้อหุน้ในกจิกำรหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนใดๆ...”	 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	
จงึเป็นเจ้ำของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนงัสอืพมิพ์
หรือสื่อมวลชนใด	ๆ	มิได้	ข้อเท็จจริงตำมค�ำร้อง	
ค�ำคัดค้ำนเอกสำรหลักฐำนแห่งคดีและตำมที่
ปรำกฏในทำงกำรไต่สวนปรำกฏว่ำ	 ผู้ร้องเป็น 
ผู ้ถือหุ ้นในบริษัท	 ที.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล	 
อิมพอร์ท	 เอ็กซ์พอร์ท	 จ�ำกัด	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในกำรประกอบกิจกำรโรงพิมพ์	 รับพิมพ์หนังสือ
จ�ำหน่ำยและออกหนังสือพิมพ์	ดังนี้	ผู้ร้องจึงเป็น 
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	ทีผู่ร้้องอ้ำงข้อเทจ็จริงว่ำ 
แม้มีวัตถปุระสงค์ดังกล่ำวแต่บรษิทัไม่ได้ประกอบ
กิจกำรโรงพิมพ์	 รับพิมพ์หนังสือ	 พิมพ์หนังสือ
จ�ำหน่ำย	และออกหนังสอืพิมพ์	เลยฟังไม่ขึน้	ดังน้ัน	 
ที่ผู้คัดค้ำนไม่ประกำศรำยชื่อผู้ร้องเป็นผู้สมัคร 
รับเลือกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้งชอบแล้ว	จึงมีค�ำสั่งให้ยกค�ำร้อง
	 ค�ำส่ังที่	 1706/2562	 (ผู ้อ�ำนวยกำร 
กำรเลอืกตัง้ประจ�ำเขตเลอืกตัง้ยืน่ค�ำร้องขอถอนชือ่)
 ผู้ร้อง	(ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำ
เขตเลือกตั้ง	 ประจ�ำเขตเลือกตั้งที่	 2	 จังหวัด

สกลนคร)	 ได้ประกำศชื่อผู้คัดค้ำน	 เป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลอืกตัง้	เขตเลอืกตัง้ที	่2	จงัหวดัสกลนคร	
ต่อมำผู้ร้องได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้คัดค้ำน
แล้วพบว่ำ	 ผู้คัดค้ำนขำดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือเป็นบุคคลผู ้มีลักษณะ 
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิก
สภำผูแ้ทนรำษฎร	ตำมบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญู
แห่งรำชอำณำจักรไทย	 และพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.2561	เนื่องจำกผู้คัดค้ำน
เป็นหุ ้นส่วนผู้จัดกำรของ	 ห้ำงหุ ้นส่วนจ�ำกัด	 
มำร์ส	เอน็จเินยีริง่	แอนด์เซอร์วสิ	ซึง่มวีตัถปุระสงค์
ในกำรประกอบกิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
และโทรทัศน์	 และออกหนังสือพิมพ์	 ผู้คัดค้ำน 
จงึเป็นเจ้ำของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนงัสอืพมิพ์
หรือสื่อมวลชนใด	 ๆ	 ขอให้ถอนชื่อผู ้คัดค้ำน 
ออกจำกประกำศรำยช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	
เขตเลือกตั้งที่	2	จังหวัดสกลนคร	
          ผู้คัดค้ำน	(ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผู ้แทนรำษฎร	 เขตเลือกตั้งท่ี	 2	 จังหวัด
สกลนคร)	 ยื่นค�ำคัดค้ำนว่ำ	 ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	
มำร์ส	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์เซอร์วิส	 ประกอบ
กิจกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ไม่ใช่ที่พักอำศัย	 ที่ระบุ
ในวัตถุประสงค์ข้อที่	 43	 ว่ำ	 ประกอบกิจกำร
สถำนีวิทยุกระจำยเสียงและโทรทัศน์	 รับจัดท�ำ
สื่อโฆษณำ	 สปอร์ตโฆษณำ	 เผยแพร่ข้อมูล	 เป็น
เพยีงวตัถุประสงค์ส�ำเรจ็รปูแนบค�ำขอจดทะเบียน
เท่ำนัน้	อกีท้ังห้ำงดงักล่ำวได้สิน้สภำพนติบิคุคลไป
ตั้งแต่วันที่	6	มีนำคม	2562	แล้ว
           ค�ำสั่งศำลฎีกำ	เห็นว่ำ	รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย	มำตรำ	98	บัญญัติว่ำ	“บุคคล
ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้	 เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้

>> ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์
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ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร	...	(3)	เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำร 
หนังสือพิมพ ์หรือสื่อมวลชนใดๆ. . .”	 และ 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 พ.ศ.2561	 
มำตรำ	42	บญัญตัเิช่นเดยีวกนัว่ำ	“บุคคลผู้มีลกัษณะ 
ดังต่อไปนี	้เป็นบคุคลต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธิสมคัรรบั
เลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	...(3)	เป็น
เจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใดๆ...”	ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	 จึงเป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้น
ในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	ๆ	 มิได	้
เมือ่ข้อเทจ็จริงปรำกฏว่ำ	ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกดั	มำร์ส		 
เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์เซอร์วิส	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
กำรประกอบกิจกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงและ
โทรทัศน์และออกหนังสือพิมพ์	 ผู้คัดค้ำนจึงเป็น
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	แม้ต่อมำวนัที	่6	มนีำคม	
2562	ผู้คัดค้ำนจดทะเบียนเลิกห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด	
มำร์ส	 เอ็นจิเนียร่ิง	 แอนด์เซอร์วิส	 แต่เป็นระยะ
เวลำหลังจำกผู้คัดค้ำนยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรแล้ว	 จึงมีค�ำส่ัง 
ให้ถอนชื่อผู ้คัดค้ำนออกจำกประกำศรำยชื่อ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 เขตเลือกตั้งที่	 2	 จังหวัด
สกลนคร	
	 จำกแนววนิิจฉยัของค�ำสัง่ศำลฎกีำทัง้	2	
ค�ำสัง่ข้ำงต้น	จะเหน็ได้ว่ำ	เพียงแต่ข้อเทจ็จริงรับฟัง 
ได้ว่ำนิติบุคคลที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	 เป็นเจ้ำของ	หรือเป็นผู้ถือหุ้น	 
มวีตัถปุระสงค์	ประกอบกจิกำรสถำนีวทิยกุระจำย
เสียงและโทรทัศน์	 รับจัดท�ำสื่อโฆษณำ	 สปอร์ต
โฆษณำ	 เผยแพร่ข้อมูล	 หรือมีวัตถุประสงค  ์

ในกำรประกอบกิจกำรโรงพิมพ์	 รับพิมพ์หนังสือ
จ�ำหน่ำยและออกหนงัสอืพมิพ์	ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรรำยดังกล่ำว	ก็เป็น 
บุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรแล้ว	 โดยมิได้
พิจำรณำข้อเท็จจริงต่อไปว่ำได้ประกอบกิจกำร 
ตำมวัตถปุระสงค์ดงักล่ำวหรอืไม่	ซึง่เกีย่วกบักรณนีี้ 
ภำยหลังจำกกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรแล้ว	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 ก็ได้น�ำ 
แนววนิจิฉัยตำมค�ำสัง่ศำลฎกีำดงักล่ำว	ไปเป็นเหต ุ
ในกำรกล่ำวหำกันมำกพอสมควรว่ำสมำชิกภำพ 
ควำมเป ็นสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรมี เหต ุ
สิ้นสุดลงตำมรัฐธรรมนูญ	 เพรำะกำรเป็นเจ้ำของ
หรอืผูถื้อหุ้นในกจิกำรหนงัสอืพมิพ์หรือสือ่มวลชน 
ใด	ๆ 	ท้ังท่ียืน่กล่ำวหำต่อประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร	 
และยื่นต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 ซ่ึงขณะนี้ 
อยู ่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ	 
แต่ก่อนท่ีศำลรัฐธรรมนูญจะได้พิจำรณำวินิจฉัย
ในกรณีดังกล่ำว	 หำกมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถ่ิน	 ผู ้ ท่ีสนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินก็ควรท่ี
จะส�ำรวจตัวเองให้ดีว่ำ	 เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้น
ในกิจกำรหนงัสอืพมิพ์หรอืสือ่มวลชนใดๆ	หรอืไม่
อย่ำงไร	หำกมช่ืีอเป็นเจ้ำของหรอืถือหุน้ในกจิกำร
ในลักษณะดังกล่ำว	 ก็ควรท่ีจะไปเปลี่ยนแปลง
ออกจำกกิจกำรนั้นเสีย	 หรือไม่ก็ไปจดทะเบียน
ยกเลิกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์
หรือสือ่มวลชน	ไม่เช่นน้ันหำกไปสมัครรบัเลอืกตัง้ 
แล้ว	 ก็มีควำมเสี่ยงท่ีจะไม่ถูกประกำศให้เป็น 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 หรือถูกถอนช่ือภำยหลังจำก
ประกำศรำยชื่อแล้วก็เป็นได้
	 ในเรื่องเดียวกันนี้	 ผู้เขียนเองได้ย้อนด ู
ที่ไปท่ีมำก็พบว่ำ	 เจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ															

>> คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
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ซึ่งบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก	 ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
รำชอำณำจกัรไทย	พทุธศกัรำช	2550	มำตรำ	481  
เป็นต้นมำ	 ที่ห้ำมผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง 
เป็นเจ้ำของกิจกำรหรือผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์	
วทิยกุระจำยเสยีง	วทิยโุทรทศัน์	หรือโทรคมนำคม	
ฯลฯ	 และต่อมำก็ได้น�ำมำบัญญัติเป็นลักษณะ 
ต้องห้ำมของผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังสมำชกิสภำผูแ้ทน 
รำษฎรไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 
พุทธศักรำช	2560	มำตรำ	98	(3)2	โดยก�ำหนดให้ 
กำรเป็นเจ้ำของหรือผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนังสอืพิมพ์ 
หรือสื่อมวลชน	 เป็นลักษณะต้องห้ำมในกำรเป็น 
ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรนัน้	 
ก็เพ่ือให้กิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน 
แขนงต่ำง	ๆ 	มคีวำมเป็นอสิระ	ปรำศจำกกำรครอบง�ำ 
หรอืแทรกแซง	เพือ่ให้ประชำชนได้รบัทรำบข้อมลู
ที่หลำกหลำย	ถูกต้อง	และตรงไปตรงมำ	
	 ดังนั้น	 จำกเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ข้ำงต้น	ผูเ้ขยีนจงึเหน็ว่ำกำรจะเป็นบคุคลต้องห้ำม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎร	ตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักร
ไทย	 พุทธศักรำช	 2560	 มำตรำ	 98	 (3)	 และ 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร	พ.ศ.	2561	
มำตรำ	 42	 (3)	 รวมทั้งตำมมำตรำ	 50	 (3)	 แห่ง 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.2563	 เพรำะว่ำเป็น
เจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใด	 ๆ	 นั้น	บุคคลดังกล่ำวต้องเป็น

เจ้ำของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิกำรหนงัสอืพมิพ์หรอื
สือ่มวลชนซึง่มกีำรประกอบกจิกำรหนงัสอืพมิพ์
หรือสื่อมวลชนตำมควำมเป็นจริง	มิใช่เพียงแต่
ปรำกฏในวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลซึ่งยื่นไว ้
ต่อหน่วยงำนของรัฐเท่ำนั้น 
									แต่อย่ำงไรก็ตำม	คงเป็นเพียงทัศนะของ
ผู้เขียนเองเท่ำนั้น	 คงจะต้องรอกันต่อไปว่ำศำล
รฐัธรรมนญูจะได้วนิจิฉยัไปในทิศทำงใด	เพือ่จะได้
น�ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรสมัครเลือกตั้ง
เป็นสมำชิกสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	ของ
ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	 ส�ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถิ่นที่จะมีข้ึนครั้งแรก 
ในอนำคต	 ภำยหลังประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	ต่อไป
	 ค�ำสั่งที่	1179/2562	(ผู้สมัครยื่นค�ำร้อง
ขอให้เพิ่มชื่อในรำยชื่อผู้สมัคร)
 ผู้ร้อง	 (ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผูแ้ทนรำษฎร	เขตเลอืกตัง้ที	่7	จงัหวดับรุรีมัย์)	 
ยื่นค�ำร้องว่ำ	 ผู้ร้องสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	ผู้คัดค้ำน
ไม่ประกำศรำยช่ือผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 โดยอ้ำงว่ำ	 ผู้ร้องขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 ตำม
บทบัญญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย	 
และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	เนือ่งจำกกระท�ำกำรทจุรติ 

1 มาตรา 48 ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองจะเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจำยเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ หรือโทรคมนำคม มิได้ ไม่ว่ำในนำมของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้ำของกิจกำรหรือถือหุ้นแทน หรือจะ
ด�ำเนนิกำรโดยวธิกีำรอืน่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อมทีส่ำมำรถบรหิำรกจิกำรดงักล่ำวได้ในท�ำนองเดียวกบักำรเป็น
เจ้ำของกิจกำรหรือถือหุ้นในกิจกำรดังกล่ำว

2 มาตรา 98 บคุคลผูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี ้เป็นบคุคลต้องห้ำมมใิห้ใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร
(3) เป็นเจ้ำของหรือผู้ถือหุ้นในกิจกำรหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

>> ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์
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กำรสอบเข้ำรบัรำชกำรครแูละถกูปลดออกจำกรำชกำร  
แต่ได้มีพระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่ 
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 
มีพระชนมพรรษำ	80	พรรษำ	พ.ศ.	2550	แล้ว	 
ผูร้้องจงึมไิด้ขำดคณุสมบติัหรอืมลีกัษณะต้องห้ำม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 ขอให้มีค�ำสั่งให้ 
ผูค้ดัค้ำนเพิม่ชือ่ผูร้้องในรำยชือ่ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง
เป็นสมำชสิภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้
 ผู้คัดค้ำน	 (ผู ้อ�ำนวยกำรกำรเลือกต้ัง 
ประจ�ำเขตเลือกตั้ง	 ประจ�ำเขตเลือกต้ังที่	 7	 
จังหวัดบุรีรัมย์)	ยื่นค�ำคัดค้ำนว่ำ	พระรำชบัญญัติ 
ล้ำงมลทนิในวโรกำสทีพ่ระบำทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหำภมิูพลอดลุยเดชมีพระชนมพรรษำ	80	พรรษำ	 
พ.ศ.	2550	มีควำมหมำยเพียงว่ำผู้ร้องไม่เคยถูก
ลงโทษทำงวนิยั	แต่ไม่มผีลลบล้ำงควำมประพฤติที่
ได้กระท�ำลงไปแล้ว	ผูร้้องจึงเป็นบคุคลทีม่ลีกัษณะ
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผูแ้ทนรำษฎร	ตำมบทบญัญัติของรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย	 และพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.	2561	ขอให้ยกค�ำร้อง
 ค�ำสั่งศำลฎีกำ	เห็นว่ำ	รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย	มำตรำ	98	บัญญัติว่ำ	“บุคคล
ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้	 เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้
ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมำชิกสภำผู้แทน 
รำษฎร	...	(8)	เคยถกูสัง่ให้พ้นจำกรำชกำร	หน่วยงำน 
ของรัฐ	 	 หรือรัฐวิสำหกิจเพรำะทุจริตต่อหน้ำที่	
หรือถือว่ำกระท�ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในวงรำชกำร		...”	และพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทน
รำษฎร	พ.ศ.	2561	มำตรำ	42	บญัญตัเิช่นเดยีวกนัว่ำ	
“บุคคลผู้มลัีกษณะดงัต่อไปนี	้เป็นบคุคลต้องห้ำม 
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎร	...(10)	เคยถกูสัง่ให้พ้นจำกรำชกำร	

หน่วยงำนของรฐั		หรอืรฐัวิสำหกจิเพรำะทจุรติต่อ
หน้ำท่ีหรือ	 ถือว่ำกระท�ำกำรทุจริตหรือประพฤติ 
มชิอบในวงรำชกำร		...”	ดงันัน้ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง 
เป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	จะต้องไม่เคยถูกสัง่ 
ให้พ้นจำกรำชกำร	หน่วยงำนของรฐั	หรอืรฐัวสิำหกจิ 
เพรำะทจุริตต่อหน้ำที	่หรอืถอืว่ำกระท�ำกำรทจุรติ
หรอืประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร		เมือ่ข้อเทจ็จรงิ
ปรำกฏในทำงไต่สวนประกอบค�ำร้อง	ค�ำคัดค้ำน	
และเอกสำรพยำนหลักฐำนแห่งคดีว่ำ	 ผู้ร้องเคย
ถูกลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครู	 ให้ปลดออก 
จำกรำชกำรกรณีกระท�ำกำรทุจริตในกำรสอบ 
เข้ำรับรำชกำรครู	 ตำมค�ำสั่งส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำบุรรัีมย์	เขต	2	ที	่15/2550	เรือ่ง	ลงโทษ
ปลดออก	 ลงวันที่	 16	 กรกฎำคม	 2550	 ผู้ร้อง 
จึงเป็นบุคคลต้องห้ำมมใิห้ใช้สทิธสิมัครรบัเลือกตัง้ 
เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย	 มำตรำ	 98	 (8)	 และ 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร	พ.ศ.	2561	
มำตรำ	42	(10)	แม้ในเวลำต่อมำจะได้รับกำรล้ำง
มลทนิตำมพระรำชบญัญตัล้ิำงมลทนิในวโรกำสที ่
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช 
มีพระชนมพรรษำ	 80	 พรรษำ	 พ.ศ.	 2550	 ก็มี 
ควำมหมำยเพยีงว่ำผู้ร้องไม่เคยถกูลงโทษทำงวนิยั 
ให้ปลดออกจำกรำชกำรเท่ำนัน้	ไม่ได้หมำยควำมว่ำ 
ควำมประพฤตหิรือกำรกระท�ำของผูร้้องท่ีเป็นเหต ุ
ให้ถูกลงโทษทำงวินัยถูกล้ำงไปด้วย	 ท่ีผู้คัดค้ำน	
ไม่ประกำศรำยช่ือผู้ร้องเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ชอบแล้ว	จึงมีค�ำสั่งให้ยกค�ำร้อง
	 ส�ำหรบัในกรณนีี	้ในกำรเลือกตัง้สมำชกิ 
สภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	ตำมพระรำชบญัญตัิ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
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ได้ก็เคยวินิจฉัย	 ไว้เป็นแนวทำงเช่นกัน	 โดยมี 
ข้อเท็จจริง	ดังนี้
	 ผูอ้�ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ�ำองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลแม่ข้ำวต้ม	ประกำศบญัชรีำยชือ่ 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบล	 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได ้
รับสมัครรับเลือกตั้ง	 (ส.ถ.	 27)	 เมื่อวันที่	 28	
ตลุำคม	2554	โดยไม่รบัสมคัรนำย	จ.	เป็นผูส้มคัร
รบัเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล
แม่ข้ำวต้ม	เขตเลือกตั้งที่	7
	 นำย	 จ.	 (ผู ้ร ้อง)	 ได ้ยื่นค�ำร ้องต ่อ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ�ำจังหวัด	 เมื่อ
วันที่	 31	 ตุลำคม	 2554	 ขอคัดค้ำนประกำศ 
ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลแม่ข้ำวต้ม	 กรณีประกำศไม่รับสมัคร 
ผูร้้อง	เน่ืองจำกผูร้้องเป็นผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลือกต้ัง 
ตำมกฎหมำย	 กล่ำวคือ	 ตำมค�ำส่ังจังหวัด	 ช.	 ที่	
2844/2547	 ลงวันที่	 5	 พฤศจิกำยน	 2547	 ให้
ผู้ร้องพ้นจำกต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำน	หมู่ที่	 7	ต�ำบล 
แม่ข้ำวต้ม	ผูร้้องเห็นว่ำ	ผูร้้องถกูกล่ำวหำมคีวำมผดิ 
เก่ียวกับเอกสำร	 ควำมผิดต่อเจ้ำพนักงำน	 และ
ควำมผิดพระรำชบญัญติับตัรประจ�ำตัวประชำชน	
และศำลจังหวัด	 ได ้มีค�ำพิพำกษำตัดสินให  ้
จ�ำคุกผู้ร้องมีก�ำหนด	 6	 เดือน	 ต่อมำผู้ร้องได้รับ
พระรำชทำนอภัยโทษตำมพระรำชบัญญัติล้ำง 
มลทนิในวโรกำสทีพ่ระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหำภมิูพลอดลุยเดชมีพระชนมพรรษำ	80	พรรษำ	 
พ.ศ.	 2550	 ซึ่งตำมนัยมำตรำ	 4	 และมำตรำ	 5	 
ถือเสมือนว่ำ	ผู้ร้องไม่เคยถูกลงโทษทั้งทำงอำญำ
และทำงวินัย	ท�ำให้ผู้ร้องเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 และไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	ตำมมำตรำ	
45	(7)	และ	(17)	แห่งพระรำชบญัญติักำรเลอืกต้ัง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	

2545	จึงขอให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค�ำสั่ง 
ให้รับสมัครผู้ร ้อง	 และประกำศให้ผู ้ร ้องเป็น 
ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลแม่ข้ำวต้ม
	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำ
จังหวัด	 ได้พิจำรณำค�ำร้อง	 โดยได้น�ำค�ำคัดค้ำน	
ค�ำร้อง	 ตลอดจนพยำนหลักฐำนของผู้ร้องและ
ผู ้คัดค้ำนมำพิจำรณำประกอบกันแล้วเห็นว่ำ	 
ผู้ร้องได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่ข้ำวต้ม	เขตเลือกตั้ง
ที	่7	เมือ่วนัที	่17	ตลุำคม	2554	ต่อมำผูอ้�ำนวยกำร 
กำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
แม่ข้ำวต้ม	 (ผู ้คัดค้ำน)	 ได้ตรวจสอบหลักฐำน 
เอกสำรประกอบกำรสมคัรและตรวจสอบคณุสมบตัิ 
ของผู้ร้องแล้วเห็นว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำร 
สมัครรับเลือกตั้ง	กำรที่ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ�ำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่ข้ำวต้ม	 
ไม่ประกำศชือ่ผูร้้องให้เป็นผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่ข้ำวต้ม	
นัน้ชอบแล้ว	เนือ่งจำกกำรท่ีผู้ร้องกระท�ำควำมผดิ 
ตำมพระรำชบัญญัติบัตรประจ�ำตัวประชำชน	
กรณีทุจริตรับรองชำยไม่ทรำบชื่อและสัญชำติว่ำ
เป็นนำย	 ว.	 ซึ่งเสียชีวิตแล้วให้ท�ำบัตรประจ�ำตัว
ประชำชน	จนถูกศำลพิพำกษำลงโทษจ�ำคุก	และ
จังหวัด	 ช.ได้มีค�ำสั่งให้ผู้ร้องออกจำกต�ำแหน่ง	
เนื่องจำกบกพร่องในทำงควำมประพฤติหรือ
มีควำมสำมำรถไม่เหมำะสมกับต�ำแหน่ง	 ตำม
มำตรำ	 14	 (7)	 แห่งพระรำชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่	 และแม้ว่ำต่อมำภำยหลังได้มี
พระรำชบัญญัติล้ำงมลทินในวโรกำสที่พระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชมี 
พระชนมพรรษำ	80	พรรษำ	พ.ศ.	2550	ล้ำงมลทนิ 
ให้กับผูร้้องเสมอืนหนึง่ไม่เคยถูกลงโทษทำงอำญำ
และทำงวนิยักต็ำม	แต่ผูร้้องกย็งัไม่สำมำรถสมคัร 

>> ร.ต.อ. มนูญ วิเชียรนิตย์
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รบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล 
แม่ข้ำวต้มได้	 เนื่องจำกมำตรำ	 47	 ทวิ	 (2)	 แห่ง 
พระรำชบัญญัติสภำต�ำบลและองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบล	พ.ศ.	2537	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	5)	 
พ.ศ.	 2546	 ก�ำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลอืกตัง้เป็นสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
ไว้ว่ำเป็นแนวทำงเกีย่วกบัพฤตกิรรมในทำงทจุรติว่ำ 
ควำมประพฤติหรือกำรกระท�ำที่ท�ำให้ผู ้นั้นถูก
ลงโทษทำงวนิยัไม่ลบล้ำงไปด้วย	เพรำะเรือ่งควำม
ประพฤติหรือกำรกระท�ำที่เกิดขึ้นแล้วไม่อำจล้ำง
มลทินให้หมดไปได้	 ผู้นั้นย่อมมีลักษณะต้องห้ำม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง	 จึงขำดคุณสมบัติ
และมีลักษณะต้องห้ำม	ตำมมำตรำ	45	(7)	และ	
(17)	แห่งพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำ 
ท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถิน่	พ.ศ.	2545	ประกอบ
มำตรำ	47	ทว	ิ(2)	แห่งพระรำชบญัญตัสิภำต�ำบล
และองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	พ.ศ.	2537	แก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 5)	พ.ศ.	2546	คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด	 ช.	 จึงมีค�ำวินิจฉัย	 
ที่	1/2554	ลงวันที่	3	พฤศจิกำยน	2554	มีค�ำสั่ง
ให้ยกค�ำร้องของนำย	จ.	(ผู้ร้อง)
 มติคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 (ครั้งที่	
113/2554	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกำยน	2554)	
	 	ทีป่ระชมุพจิำรณำแล้วมมีติด้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกรับทรำบค�ำวินิจฉัยคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด	ช.ที่	1/2554	ลงวันที่	
3	 พฤศจิกำยน	 2554	ที่มีค�ำสั่งให้ยกค�ำร้องของ 
ผู้ร้องตำมที่เสนอ

	 ท่ีผูเ้ขียนได้ยกเอำค�ำสัง่ศำลฎีกำท่ี	1179/ 
2562	 และแนวกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง	 มำเป็นอุทำหรณ์อีกกรณีหนึ่งน้ัน	
เนื่องจำกเห็นว่ำ	 กรณีนี้ได้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�ำ 
ทัง้ในกำรเลอืกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผูบ้รหิำร 
ท้องถิ่นตำมกฎหมำยเดิม	 รวมทั้งกำรเลือกตั้ง
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร	สำเหตอุำจเกดิจำกทำง
ผูส้มคัรเองเข้ำใจผดิว่ำ	เมือ่ตนได้รบักำรล้ำงมลทิน
จำกกำรกระท�ำควำมผิดทำงวินัยแล้ว	 ก็เสมือน
กับว่ำตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์	 แต่ในเรื่องลักษณะ 
ต้องห้ำมของกำรเป็นผู ้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 และ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู ้บริหำร 
ท้องถ่ิน	 ท่ีผ่ำนมำได้มีแนวทำงกำรวินิจฉัยทั้ง
ของศำลและของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็น
บรรทัดฐำนไว้แล้วว่ำ	 แม้จะได้รับกำรล้ำงมลทิน
ก็มีควำมหมำยเพียงว่ำไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย
เท่ำน้ัน	 ไม่ได้หมำยควำมว่ำควำมประพฤติหรือ
กำรกระท�ำทีเ่ป็นเหตใุห้ถกูลงโทษทำงวนิยัถกูล้ำง
ไปด้วย	หำกหลดุรอดจนได้รบัเลอืกตัง้เข้ำไปด�ำรง
ต�ำแหน่ง	แล้วควำมจริงได้ปรำกฏภำยหลัง	ก็เป็น
เหตุให้สมำชิกภำพสิ้นสุดลงด้วย	 ดังนั้นส�ำหรับ 
ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 ก็พึงเข้ำใจและระมัดระวัง
ในกรณีนี้ด้วยเช่นกัน

15	กันยำยน	2562
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การจัดทำงบประมาณสำหรับการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ�น

อุษณีย ทอย
• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



การจัดทำงบประมาณสำหรับการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ�น

อุษณีย ทอย
• นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
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>>	ควำมเป็นมำ

	 กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่นัน้	มเีป้ำหมำยเพือ่กำรพฒันำท้องถิน่	
รวมทัง้กำรพฒันำคุณภำพชวีติทีดี่ให้กบัประชำชน
ในทกุด้ำน	โดยเน้นกำรแก้ไขปัญหำของประชำชน
เป็นส�ำคัญ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้มี 
กำรจัดท�ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจะเป็นกรอบ 
ในกำรก�ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำท้องถ่ิน	เป็นไป
ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2548	
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	นอกจำกน้ียงัมปัีจจัยทีเ่ป็นตัว 
ขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
เป้ำหมำย	 คือ	 งบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	ทีเ่ป็นเสมอืนเครือ่งมอืในกำรน�ำแผน
พัฒนำท้องถิน่ไปสูก่ำรปฏบิตัขิององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 และเป็นตัวขับเคล่ือนให้โครงกำร 
ต่ำง	 ๆ	 เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงชัดเจนและสำมำรถ 
น�ำไปสู่ประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
						 งบประมำณ	หมำยถงึ	แผนกำรปฏบิติักำร 
ในรอบระยะเวลำหนึง่	ๆ 	ขององค์กรหรอืหน่วยงำน 
ที่แสดงเป้ำหมำย	 วัตถุประสงค์	 และกิจกรรม	
โครงกำรที่องค์กรหรือหน่วยงำนจะด�ำเนินกำร	 
พร้อมแสดงจ�ำนวนเงินงบประมำณกำรรำยรับ 
และรำยจ่ำยแห่งท่ีมำทีไ่ปของเงนิ	และรำยละเอยีด 
ต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมนั้น	 ๆ	 ในช่วงระยะ
เวลำที่ก�ำหนด
						 กำรจดัท�ำงบประมำณ	เป็นกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินที่ถือเป็นองค์ประกอบที่จ�ำเป็น	 และ 

มคีวำมส�ำคญัต่อควำมส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิงำนหรอื 
กจิกรรมต่ำง	ๆ 	โดยปกตอิงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จะใช้งบประมำณเป็นเครื่องมือทำงกำรคลัง 
ท่ีส�ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกำรด�ำเนินกิจกรรม
ขององค์กรให้บรรลเุป้ำหมำย	ทัง้ในด้ำนกำรเมอืง	
หรือด ้ำนเศรษฐกิจ	 ในเอกสำรงบประมำณ 
จะแสดงถึงประมำณกำรรำยรับจำกแหล่งต่ำง	ๆ 	ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และแสดงกำรจดัสรร 
ทรัพยำกรไปเพื่อกิจกรรมด้ำนต่ำง	 ๆ	 ตำมล�ำดับ 
ควำมส�ำคัญ	 มีกำรก�ำหนดต้นทุนเป็นจ�ำนวนเงิน	
ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัและระยะเวลำด�ำเนนิกำร
ทีแ่น่นอน	โดยกำรด�ำเนนิกจิกรรมดงักล่ำวจะต้อง
เป็นแผนงำนที่ใช้จ่ำยเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด	กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด	และก่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประชำชนในท้องถิน่	ดงันัน้	
งบประมำณเป็นเอกสำรของรัฐที่สำมำรถสื่อถึง 
ประชำชน	 เพื่อให้ได้รับทรำบถึงกำรใช้จ่ำยเงิน
ภำษีอำกรต่ำง	 ๆ	 ที่ประชำชนเสียให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จะถูกน�ำไปใช้จ ่ำยใน
กิจกรรมด้ำนต่ำง	ๆ	ก่อเกิดผลงำนที่ให้ประโยชน์
ต่อประชำชนอย่ำงไร	 ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือไม่	 กำรด�ำเนินกำรเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพหรือไม่	เพื่อประชำชนจะได้ทรำบ	
และมีส่วนร่วมในกำรบริหำร	 อีกท้ังเกิดควำม
เต็มใจที่จะเสียภำษีอำกรแก่รัฐอย่ำงครบถ้วน
					 งบประมำณขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	ประกอบด้วย	2	ส่วน	คอื	งบประมำณ 

กำรจัดท�ำงบประมำณส�ำหรับกำรเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >>

อุษณีย์ ทอย 
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รำยรับ	 และงบประมำณกำรด ้ำนรำยรับ	 
และงบประมำณรำยจ่ำย	 กำรประมำณกำร 
ด้ำนรำยรับจะเป็นตัวก�ำหนดขนำดงบประมำณ 
รำยจ่ำย	กล่ำว	คอื	งบประมำณรำยจ่ำยจะมำกน้อย 
แค่ไหนขึ้นอยู่กับรำยได้เป็นส�ำคัญ	 งบประมำณ 
รำยรบัและรำยจ่ำยในแต่ละปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน	 มีมูลค่ำหลำยล้ำนบำท	 ดังนั้น	 
กำรใช้จ่ำยเงนิต้องสำมำรถแก้ไขปัญหำและสำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิน่ 
ได้อย่ำงถกูต้องและมปีระสทิธภิำพ	พร้อมทัง้สำมำรถ 
บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

>>	แนวคิดทฤษฎีกำรกระจำยอ�ำนำจ 
	 ทำงกำรคลัง

	 กำรกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลงัจะบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงแท้จรงิได้	กำรด�ำเนนิกำรกระจำย 
อ�ำนำจทำงกำรคลังนัน้ต้องต้องค�ำนึงถงึหลกัอย่ำง
น้อย	4	ประกำร	(Faculty	of	Political	Science,	
Chulalongkorn	University,	B.E.	2557)	คือ
	 1)	หลักควำมเป็นอิสระทำงกำรคลัง	
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีระบบ
จัดหำรำยได้และกำรจัดท�ำงบประมำณเป็นของ
ตนเองโดยแยกจำกรัฐส่วนกลำงเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่สำมำรถจดับรกิำรสำธำรณะ
ได้ตำมควำมต้องกำรของคนในท้องถิ่น	 โดยรัฐ 
ต้องกระจำยอ�ำนำจทำงกำรคลังให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 3	 ด้ำนคือ	 ด้ำนรำยได้	 
ด้ำนรำยจ่ำย	และด้ำนงบประมำณ	(Beer-Toth,	 
2009)	ด้ำนรำยได้นัน้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ต้องมอี�ำนำจในด้ำนกำรเกบ็ภำษีรวมทัง้กำรจัดหำ 
รำยได้อืน่	ๆ 	เป็นของตนเองโดยต้องสำมำรถจัดหำ 
รำยได้ด้วยตนเองให้มำกที่สุดเท่ำที่จะท�ำได	้ 
เพือ่สำมำรถใช้จ่ำยเงนิได้อย่ำงอสิระ	ลดกำรพึง่พำ 
เงนิอดุหนนุจำกรฐัให้น้อยทีส่ดุ	หำกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินยังคงต้องรับเงินจำกรัฐส่วนกลำง
เป็นหลักย่อมกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำร 
ใช ้จ ่ำยที่ต ้องถูกควบคุมหรือสั่ งกำรจำกรัฐ 
ส่วนกลำงท�ำให้กำรด�ำเนนิกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของรฐั 
ส่วนกลำงมำกกว่ำควำมต้องกำรของประชำชน 
ในท้องถิน่	ส�ำหรบัด้ำนทีส่อง	ด้ำนรำยจ่ำย	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถก�ำหนดลักษณะ 
และขนำดของรำยจ่ำยในกำรจดับรกิำรสำธำรณะ
แก่ประชำชน	รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
ของตน	ประกำรสดุท้ำย	ด้ำนกำรจดัท�ำงบประมำณ	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำมำรถก�ำหนด
งบประมำณรำยจ่ำยได้โดยอิสระตำมควำม
ต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี	 รัฐส่วนกลำง
มีหน้ำที่เพียงก�ำกับดูแล	 แต่ไม่ควรเขำ้ไปก�ำหนด
ควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น	 รวมทั้ง 
หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมรีำยได้ไม่เพยีงพอ	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ�ำนำจกู้ยืม
ตำมควำมเหมำะสมแก่ควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ได้	นอกจำกนี้	Oates	(1972)	เห็นว่ำ	ควำมเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็นไป
ตำมหลักกำรประชำธิปไตยทำงตรง	โดยพลเมือง
สำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำย	 
กำรมีส ่ วนร ่วมในกำรจัดสรรงบประมำณ	 
กำรตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนำจ
	 2)	หลักกำรพึ่งพำตนเองทำงกำรคลัง	
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรมรีำยได้อย่ำง 
เพียงพอโดยมีควำมสำมำรถในกำรหำรำยได ้
จำกฐำนภำษีของท้องถิ่น	 ซึ่งฐำนภำษีควรมี 
หลำกหลำยประเภท	 และสำมำรถสร้ำงรำยได้
ให้แก่ท้องถ่ินอย่ำงเพียงพอในกำรจัดท�ำบริกำร
สำธำรณะตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก�ำหนด
	 3)	หลักควำมรับผิดชอบทำงกำรคลัง	
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรักษำวินัย

>> การจัดท�างบประมาณส�าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ทำงกำรคลังให้มีควำมสมดุลระหว่ำงรำยได้ 
และรำยจ่ำย	 และสำมำรถกระจำยผลประโยชน์
และภำระค่ำใช้จ่ำยภำยในท้องถิ่นนั้นเป็นอย่ำง 
เป็นธรรม
	 4)	หลักควำมเสมอภำคทำงกำรคลัง	
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้อง
ไม ่มีควำมแตกต่ำงทำงกำรคลังหรือมีควำม 
เหลื่อมล�้ำทำงกำรคลังมำก	
	 ซ่ึงหลกัเกณฑ์ทัง้	4	ประกำร	มคีวำมส�ำคญั 
ซึ่งนอกจำกจะท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มรีำยได้เป็นของตนเอง	เพือ่ประกนัควำมเป็นอสิระ 
ของท้องถิ่นแล้ว	 ยังท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยรวมและกำรกระจำย
ควำมเจริญสู่ภูมิภำคต่ำง	ๆ
 ปัญหำด้ำนกำรจ่ำยและงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 พบว่ำ	มีปัญหำดังนี้	คือ
	 1)	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
จัดท�ำงบประมำณ	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกระบวนกำรงบประมำณของท้องถิ่นเป็นสิ่ง
จ�ำเป็น	เนือ่งจำกเป็นกำรเปิดโอกำสให้ประชำชน
มีเสียงในกระบวนกำรตัดสินใจทำงสำธำรณะ
เพิ่มขึ้น	 กำรจัดท�ำงบประมำณจะตอบสนอง 
ต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้มำกขึ้น	 และ
เป็นช่องทำงกำรส่งเสริมกลไกกำรตรวจสอบและ 
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏบิตังิำนขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่	อย่ำงไรกต็ำม	กำรมส่ีวนร่วม 
ของประชำชนในกำรจดัท�ำงบประมำณยงัไม่เข้มข้น 
มำกพอจะสำมำรถหนุนเสริมกำรจัดท�ำแผน
พัฒนำ	นอกจำกนี้	 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ไม่มีรูปแบบที่หลำกหลำย	 และเกิดขึ้นเฉพำะ 
ขั้นต ้นที่ร ่วมให้ข ้อมูลเกี่ยวกับสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรโครงกำรพัฒนำผ่ำนกำรท�ำ
ประชำคมหมูบ้่ำน	นอกจำกน้ี	ยงัพบว่ำ	กำรจัดสรร 

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
โครงกำรกำรพัฒนำท้องถ่ินจะจัดท�ำโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบทั้งหมด	 จึงท�ำให  ้
ประชำชนไม่พึง่พำตนเอง	คอยรบัแต่ควำมช่วยเหลอื 
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดังนั้น	โครงกำร
ใดหรือภำระหน้ำที่ใดท่ีประชำชนท�ำได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรท�ำหน้ำที่เพียงจัดสรร
งบประมำณไปให้ประชำชนได้	 เพื่อให้ประชำชน
ได้มหีน้ำทีร่บัผดิชอบโดยไม่ต้องรอกำรจดับรกิำร 
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่เพยีงอย่ำงเดียว
	 2)	ปัญหำแผนกำรจัดบริกำรสำธำรณะ	
โดยท้องถิน่เน้นจดัท�ำโครงกำรภำยใต้ควำมสมดลุ 
ของงบประมำณรำยปี	 ท�ำให้เกิดควำมละเลย 
ต่อผลส�ำเร็จของกำรจัดโครงกำรหรือบริกำร 
สำธำรณะ	 หรื อแผนกำรลง ทุน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธภิำพในกำรบรกิำรสำธำรณะในระยะยำว
	 3)	ป ัญหำด้ำนกฎระเบียบเก่ียวกับ
กำรก�ำหนดสัดส่วนรำยจ่ำยขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินโดยท่ัวไปองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
มรีำยจ่ำยแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คอื	(1)	รำยจ่ำย
ประจ�ำ	เช่น	เงินเดือน	ค่ำจ้ำงประจ�ำ	ค่ำตอบแทน	 
ค ่ ำ ใช ้ ส อยและวั สดุ 	 ค ่ ำ ส ำ ธ ำ รณู ป โภค	 
และเงนิอดุหนนุ	เป็นต้น	(2)	รำยจ่ำยเพือ่กำรลงทุน	 
เป็นรำยจ่ำยเพือ่กำรพฒันำ	เช่น	รำยจ่ำยค่ำครภุณัฑ์	 
ที่ดิน	 สิ่งก่อสร้ำง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ตำมกฎหมำย 
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคล 
ส่วนท้องถิน่	พ.ศ.	2542	ได้ก�ำหนดสดัส่วนรำยจ่ำย 
ประจ�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกิน 
ร้อยละ	 40	 แต่กลับพบว่ำ	 รำยจ่ำยประจ�ำ 
ทีเ่กดิขึน้จรงิจะมสีดัส่วนสงูกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด	
จงึท�ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องใช้วธิกีำร
หลบเล่ียงเพือ่ไม่ให้ผดิกฎหมำย	เช่น	กำรใช้วธิกีำร
จ้ำงเหมำ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ลักษณะดังกล่ำวท�ำให้ 
งบประมำณทีเ่หลอืส�ำหรับกำรพัฒนำจงึมอียูน้่อย

>> อุษณีย์ ทอย 
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	 4)	 ปัญหำกำรถกูควบคมุและตรวจสอบ 
ทำงกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
กำรร่วมตรวจสอบกำรใช้จ่ำยโดยภำคประชำชน	
กระบวนให้ประชำชนเข้ำไปร่วมตรวจสอบอำจ 
มบ้ีำงในบำงพ้ืนที	่เป็นนำยช่ำงมำร่วมเป็นกรรมกำร	 
เป็นต้น	 อย่ำงไรก็ตำม	 ข้อกังวลของประชำชน 
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ	 คือ	 หำกไม่มี
กำรอบรมประชำชนให้มีควำมรู้ที่ดีพออำจก่อให้
เกิดควำมเส่ียงกับประชำชนได้	 เช่น	 กำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง	 หำกมีควำมผิดทั้งหมดทุกคน	 ดังนั้น	 
หำกประชำชนบำงคนไม่รู้หรือเข้ำใจรำยละเอียด
หรือเทคนิคก็อำจสร้ำงปัญหำให้แก่ตัวประชำชน
ที่เข้ำไปเป็นคณะกรรมกำรได้

>>	ควำมหมำยของงบประมำณของ 
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 งบประมำณขององค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	หมำยถงึ	แผนงำนส�ำหรบัประมำณกำร 
ด้ำนรบัและรำยจ่ำยแสดงในรปูตวัเลขจ�ำนวนเงนิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	โดยก�ำหนดระยะ 
เวลำเป็น	 ปีงบประมำณ	 คือ	 ระยะเวลำต้ังแต ่
วันที่	1	ตุลำคม	ของทุกปี	ถึงวันที่	30	กันยำยน	 
ของปีถัดไป	และให้ใช้ปี	พ.ศ.	ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อ
ส�ำหรับปีงบประมำณนั้น
	 กำรจัดท�ำงบประมำณขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ฝ่ำยบริหำรต้องน�ำเสนอ 
ขอควำม เ ห็นชอบจำกฝ ่ ำ ยสภำท ้ อ งถิ่ น	 
และต้องมีกำรกำรติดตำมประเมินผลกำรใช้จ่ำย 
เงินงบประมำณ	 เพรำะถือว่ำเป็นเงินของรัฐ	 
เพื่อป้องกันกำรรั่วไหล	 ให้กำรใช้เงินงบประมำณ
มีประสิทธิภำพ	และบรรลุเป้ำหมำย

>> วตัถปุระสงค์ของกำรจดัท�ำงบประมำณ
	 1)	 กำรวำงแผนเพือ่จะช่วยให้กำรท�ำงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสำมำรถช�ำระหนี้

ได้และท�ำให้เกดิควำมเชือ่มัน่ว่ำรำยจ่ำยอยูภ่ำยใต้ 
กรอบของเงินท่ีมีอยู่	 อันประกอบด้วยรำยได้ท่ี 
คำดว่ำจะได้รับ	และเงินกู้ที่คำดว่ำจะได้
	 2)	 งบประมำณสร ้ ำงควำมส� ำคัญ 
ในกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำที่
	 3)	 งบประมำณช่วยจดัสรรและกระจำย 
ทรัพยำกรระหว่ำงกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ขององค์กร
ปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ่ินและก� ำหนดระดับ 
และทิศทำงของกำรท�ำงำนในปีงบประมำณนั้น
	 4)	 สำมำรถก�ำหนดระดับของภำษี 
และค่ำธรรมเนียมท่ีจะถูกจัดเก็บโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณต่อไป
 กระบวนกำรจัดท�ำงบประมำณ
	 ประกอบด้วย	3	ขั้นตอน	ได้แก่
	 1)	 กำรจัดเตรยีมงบประมำณ	เป็นหน้ำท่ี
ของฝ่ำยบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ�ำ	 โดยเจ้ำหน้ำที ่
งบประมำณ	ซึง่ได้แก่	ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
หรืออำจจะมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับงบประมำณ	 เช่น	 ผู้อ�ำนวยกำรกองแผน
และงบประมำณ	 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำย
และแผนฯ	 เป็นผู ้รับผิดชอบในกำรจัดเตรียม
งบประมำณโดยเริ่มจำก	 (1)	 กำรศึกษำปฏิทิน
งบประมำณที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
ก�ำหนดเพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทรำบว่ำ
กระบวนกำรในแต่ละขั้นตอนควรจะด�ำเนินกำร
เมื่อใดแล้วเสร็จเมื่อใด	จำกนั้น	(2)	ทบทวนแผน
และก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	(3)	จดัเตรยีมข้อมลูประมำณ
กำรรำยรับ	 (4)	 จัดระดมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรในท้องถ่ิน	 
จำกทุกส่วนท่ีเกีย่วข้อง	(5)	ตรวจสอบภำระผกูพนั 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่	 เช่น	 เงินกู้	 
เงินทุนกำรศึกษำ	 ภำระผูกพันตำมกฎหมำย	 

>> การจัดท�างบประมาณส�าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(6)	เสนอโครงร่ำงเบื้องต้น	เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ	
ท�ำกำรพิจำรณำตรวจสอบวิเครำะห์	 และแก้ไข 
งบประมำณในขั้นต้น	แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหำร	
(7)	เสนอร่ำงข้อบญัญัติงบประมำณ	คณะผูบ้รหิำร 
จะพิจำรณำให ้ ต้ังงบประมำณยอดให ้ เป ็น 
งบประมำณประจ�ำปีแล้ว	ให้เจ้ำหน้ำทีง่บประมำณ 
รวบรวม	 และจัดท�ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย 
เสนอต ่อคณะผู ้บริหำรท ้องถิ่นอีกครั้ งหนึ่ ง	 
หำกผู้บริหำรท้องถ่ินเห็นชอบจะน�ำร่ำงเสนอต่อ
ที่ประชุมสภำท้องถิ่น	ภำยในวันที่	15	สิงหำคม
	 2)	 กำรอนุมัติงบประมำณ	 ผู ้บริหำร 
ท้องถิน่น�ำเสนอร่ำงข้อบญัญตังิบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ�ำปีเสนอต่อสภำท้องถิ่นภำยในวันที่	 15	 
สงิหำคม	จำกสภำท้องถิน่จะพจิำรณำร่ำงข้อบญัญตัฯิ	 
โดยกำรพจิำรณำ	3	วำระ	คอื	รบัหลกักำร	แปรญตัติ	 
เห็นชอบ	 และเมื่อสภำท้องถิ่นพิจำรณำเห็นชอบ
ร่ำงข้อบญัญตัแิล้ว	ให้ประธำนสภำท้องถิน่น�ำเสนอ 
ร่ำงทีผ่่ำนควำมเหน็ชอบให้ผูม้อี�ำนำจในกำรอนุมตัิ	 
อนุมัติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยและประกำศเป็น
ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	 มีผลใช้ 
บงัคบัต่อไปภำยใน	15	วนัหลงัประกำศโดยเปิดเผย
	 3)	 กำรบริหำรงบประมำณ	 จะท�ำให้
ทรำบว่ำงบประมำณที่อนุมัติไปแล้ว	 ถูกน�ำไปใช้ 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	สำมำรถแก้ไขปัญหำประชำชน 
ได้หรือไม่	 รวมท้ังมีกำรติดตำมดูแลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณว่ำมีควำมถูกต้องมำกน้อยเพียงใด	
เป็นไปตำมแผนกำรปฏิบัติงำนหรือไม่	 สำมำรถ 
ด�ำเนินกำรได้หลำยวิธี	 เช่น	 ผู ้บริหำรท้องถ่ิน	 
และเจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณรับผิดชอบร่วมกัน 
ในกำรควบคุมงบประมำณรำยจ่ำย	 โดยใช ้ 
กำรรำยงำนหรือกำรควบรุมอย่ำงใกล้ชิด	 เพื่อให้ 
กำรปฏิบัติ เป ็นไปตำม	 กฎหมำย	 ระเบียบ 
และข้อบังคับต่ำง	 ๆ	 กำรควบคุมโดยหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	

ส�ำนักงำนตรวจกำรเงินแผ่นดิน	 กำรควบคุมผ่ำน 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนหรือประชำคม	 
หรือกำรประเมินผลควำมคุ ้มค ่ำและควำม
สอดคล้องของงบประมำณกับควำมต้องกำร 
ของประชำชนผ่ำนวิธีกำรวิจัยประเมินผล
 กำรประมำณกำรรำยรับและรำยจ่ำย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ด�ำเนินกำรรตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทย	 ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2541	 และแก้ไข 
เพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2543	และ	(ฉบับที่	3)	 
พ.ศ.	 2543	 โดยมีกำรประมำณกำรรำยรับ 
และรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ดงันี้
	 ประมำณกำรรำยรบัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	 ประกอบด้วยรำยได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งจ�ำแนกเป็น
	 1)	หมวดภำษีอำกร
	 2)	หมวดค ่ ำธรรมเนียม	 ค ่ ำปรับ 
และใบอนุญำต
	 3)	หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
	 4)	หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค 
และกิจกำรพำณิชย์
	 5)	 หมวดเงินอุดหนุน
	 6)	หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
 งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไปขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ประกอบด้วยรำยจ่ำย 
งบกลำงและรำยจ่ำยตำมแผนงำน	 โดยรำยจ่ำย
ตำมแผนงำน	จ�ำแนกเป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 1)	 รำยจ่ำยประจ�ำ	ประกอบด้วย
	 	 (1)	หมวดเงนิเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำ
	 	 (2)	หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว
	 	 (3)	หมวดค่ำตอบแทน	ใช้สอยและวสัดุ
	 	 (4)	หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
	 	 (5)	หมวดเงินอุดหนุน
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	 	 (6)	หมวดรำยจ่ำยอื่น
	 2)	 รำยจ่ำยเพือ่กำรลงทนุ	ประกอบด้วย	 
หมวดค่ำครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
 กำรเงนิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
แบ่งเป็น	2	ประเภท
	 1)	 เงินงบประมำณ	 หมำยถึง	 เงินที่ 
สภำท้องถ่ินให้ควำมเหน็ชอบและได้รบักำรอนมุติั
จำกผูม้อี�ำนำจตำมกฎหมำย	(ผูว่้ำรำชกำรจงัหวดั
หรือนำยอ�ำเภอ)	 รวมท้ังงบประมำณเพิ่มเติม	 
กำรโอนและกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
	 2)	 เงินนอกงบประมำณ	 หมำยถึง	
เงินทั้งปวงที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 นอกจำกเงินงบประมำณ	
เช่น	เงนิกู	้เงนิสะสม	เงนิอดุหนุนเฉพำะกจิ	เป็นต้น
 กำรคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
	 1)	 รำยรับ	 ประกอบด้วย	 รำยรับจำก
กำรจัดเก็บเอง	หน่วยงำนอื่นเก็บหรือแบ่งให้	เงิน
อุดหนุน	และรำยรับประเภทอื่น	เช่น	เงินบริจำค
	 2)	 รำยจ่ำย	ประกอบด้วย	รำยจ่ำยทัว่ไป
และรำยจ่ำยเฉพำะกำร
 รูปแบบงบประมำณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
	 ใช้งบประมำณแบบแผนงำน	(Planning	
Programming	 Buggeting	 System	 :	 PPBS)	
ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย	 ด่วนที่สุด	 ที่	 
มท	0808.2/ว	2989	ลงวนัที	่31	พฤษภำคม	2560	 
ก�ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ท�ำงบประมำณ 
รำยจ่ำยประจ�ำปีแบบแผนงำนและแบบ	E-LAAS	
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อำจจัดท�ำ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีแบบสมดุล	 เกินดุล
หรือขำดดลุ	กไ็ด้	จ�ำแนกแผนงำนและรวมกลุม่งำน 
ประจ�ำ	ออกเป็น	4	ด้ำน	12	แผนงำน	36	งำน	
 กรอบกำรจัดท�ำงบประมำณ
	 กำรตั้งงบประมำณและกำรจ่ำยเงิน 

จะต้องมกีฎหมำย	ระเบยีบ	หนงัสอืสัง่กำรกระทรวง 
มหำดไทยก�ำหนดและให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินใช ้แนวทำงของแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
มำจัดท�ำงบประมำณ
 หลักเกณฑ์กำรตั้งงบประมำณ
	 1)	 งบประมำณรำยจ่ำยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททุกรำยกำร
จะต ้องตรำเป ็นเทศบัญญัติหรือข ้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	 หรืองบประมำณ
รำยจ่ำยเพิ่มเติม
	 2)	 ก ำ ร ตั้ ง ง บป ร ะ ม ำณร ำ ย จ ่ ำ ย 
ทกุประเภททกุรำยกำร	จะต้องเป็นไปตำมอ�ำนำจ
หน้ำที่ของท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
	 3)	 รูปแบบงบประมำณเป็นไปตำมท่ี
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก�ำหนด
 งบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป	ประกอบด้วย
 รำยจ่ำยงบกลำง	ประกอบด้วย
	 1)	 ค่ำช�ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย
	 2)	 เงนิส�ำรองจ่ำย	ตัง้ให้เพยีงพอต่อกำร
เผชญิเหต	ุเพือ่กรณฉีกุเฉนิทีม่สีำธำรณภยัเกดิขึน้	
หรอืบรรเทำปัญหำควำมเดอืดร้อนของประชำชน
เป็นส่วนรวม	
	 3)	 เงินที่งบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ตั้งช่วยเหลืองบประมำณเฉพำะกำร
	 4)	 เงินช่วยพิเศษ	(เงินค่ำท�ำศพ)
	 5)	 รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
 6)	 รำยจ่ำยเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำย	ุเบีย้ผูพ้กิำร 
และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
	 7)	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร
 รำยจ่ำยตำมแผนงำน	ประกอบด้วย
	 1)	 งบบุคลำกร	 ประกอบด้วย	 หมวด
เงินเดือน	 (ฝ ่ำยกำรเมือง)	 หมวดเงินเดือน	 
(ฝ่ำยประจ�ำ)
	 2)	 งบด�ำเนินงำน	ประกอบด้วย	
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	 	 2.1)	หมวดค่ำตอบแทน	ใช้สอยและวัสดุ
	 	 2.2)	หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
	 3)	 งบเงินอุดหนุน	หมวดเงินอุดหนุน
	 4)	 งบลงทุน	 หมวดค่ำครุภัณฑ์	 ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้ำง
	 5)	 งบรำยจ่ำยอื่น	หมวดรำยจ่ำยอื่น
	 ตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
วธิกีำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
พ.ศ.	 2541	 ประกอบกับหนังสือกระทรวง
มหำดไทย	 ด่วนที่สุด	 ที่	 มท	 0808.2/ว	 3886	 
ลงวนัที	่28	มถินุำยน	2562	เรือ่ง	ซกัซ้อมแนวทำง
กำรจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	 พ.ศ.	
2563	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 แจ้งผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดทุกจังหวัด	ให้แจ้งองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ
ปี	 พ.ศ.	 2563	 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
และถูกต้องตำมกฎหมำยมีประสิทธิภำพ	รวมทั้ง
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร	 และแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล	โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมผำสุก	
ควำมสงบและปลอดภัย	 รวมทั้งควำมเป็นอยู่ที่ดี
ของประชำชน	 ตำมแนวทำงนโยบำยของรัฐบำล	
โดยองค์กรปกครองมีแนวปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.	 กำรจดัท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี  
ให ้จัดท�ำร ่ำงงบประมำณรำยจ ่ำยประจ�ำป  ี
จำกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	(e-LAAS)	ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
ผู้บริหำรท้องถิ่นโดยเร็ว	 และให้ผู้บริหำรท้องถิ่น
เสนอร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีต่อสภำ
ท้องถิ่น	ภำยในวันที่	15	สิงหำคม	เพื่อให้สำมำรถ
ประกำศใช้ได้ทันภำยในวันที่	1	ตุลำคม
	 2.	 กำรต้ังงบประมำณด ้ำนรำยรับ 
และรำยจ่ำย	
 กำรตัง้งบประมำณด้ำนรำยรบัจำกรำยได้ 

ท่ีจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
ภำษีจัดสรร	 และเงินอุดหนุนท่ัวไป	 และกำรตั้ง 
งบประมำณด้ำนรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจำกเงินรำยได้
และเงนิอดุหนนุทัว่ไป	ให้กระท�ำตำมทีม่กีฎหมำย	 
ระเ บียบ	 กฎกระทรวง	 ข ้อ บัง คับ	 ค� ำสั่ ง	 
หรือหนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทยก�ำหนด	
เพื่อด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีและภำรกิจ 
ถ่ำยโอน	 รวมท้ังแนวนโยบำยของรัฐบำลและ
กระทรวงมหำดไทย	 โดยใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน 
เป็นแนวทำงในกำรจดัท�ำงบประมำณ	และประสำน 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน	 เพื่อน�ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน
ไปสู่กำรปฏิบัติ	 และเน้นกำรบูรณำกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ในระดับพื้นที่จังหวัด	(Area	Based)	แผนพัฒนำ 
จงัหวดั	แผนพฒันำอ�ำเภอและแผนพฒันำชมุชน	เช่น 
	 	 2.1	กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชน	 เช่น	 กำรป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภยั	(เงนิส�ำรองจ่ำย)	กำรพฒันำ 
คุณภำพชีวิต	 ผู ้ด ้อยโอกำสและครอบครัว 
ผู้มีรำยได้น้อย	 กำรสังคมสงเครำะห์	 สงเครำะห์
ผู ้ป ่วยท่ียำกไร ้ 	 กำรส ่งเสริมและสนับสนุน 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ	 คนพิกำร	 
และผูด้้อยโอกำส	กำรให้ทนุกำรศกึษำเพือ่ช่วยเหลอื 
นักเรียน	นักศึกษำ	รวมทั้งกำรบ�ำรุงและส่งเสริม 
กำรประกอบอำชพีของประชำชน	เพือ่ให้ประชำชน	 
มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด�ำรงชีวิตและสำมำรถ 
พึง่พำตนเองได้อย่ำงยัง่ยนื	กำรส่งเสริมกำรด�ำเนนิงำน 
โครงกำร/กจิกรรม	ด้ำนกำรพฒันำสตรแีละครอบครวั	 
กำรด�ำเนนิกำรป้องกนัและควบคมุโรคพษิสนุขับ้ำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตำมโครงกำร 
สตัว์ปลอดโรค	คนปลอดภยั	จำกโรคพษิสนุขับ้ำฯ	 
กำรส่งเสริม	 สนับสนุน	 กำรจัดท�ำแผนชุมชน	
และกิจกรรมสนับสนุน	กำรจัดประชุมประชำคม
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แผนชุมชน	กำรพัฒนำผู้น�ำชุมชน	สร้ำงเครือข่ำย 
องค์กรชุมชนและสนับสนุน	 กำรขับเคลื่อน 
แผนชุมชนแบบบูรณำกำรเพื่อน�ำข้อมูลมำจัดท�ำ 
เป็นแผนพฒันำท้องถิน่	กำรสร้ำงกำรรบัรูสู้ช่มุชน 
ในระดับพื้นที่โดยมีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
ข่ำวสำร	เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ 	 
เพือ่สร้ำงกำรรบัรูสู้ป่ระชำชนโดยตรง	และติดตำม
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร	 กำรด�ำเนินกำรตำม 
ภำรกิจถ ่ำยโอนด้ำนแหล่งน�้ำ	 กำรส่งเสริม 
กำรด�ำเนนิงำนและบรหิำรจดักำรระบบกำรแพทย์ 
ฉุก เ ฉินขององค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น	 
กำรคุม้ครอง	ดแูล	บ�ำรงุรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม	ควบคุมและลดมลพิษ	 เป็นมิตร
กบัสิง่แวดล้อม	ฯลฯ	กำรต้ังงบประมำณสนบัสนนุ
หรืออุดหนุนหน่วยงำนอื่น	
	 	 2.2	กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
เพือ่ส่งเสรมิและสนับสนนุกำรสร้ำงควำมปรองดอง 
และสมำนฉันท์ของคนในชำติ	 เช ่น	 กำรจัด
กิจกรรมกีฬำ	 นันทนำกำร	 เพ่ือสร้ำงควำมรู้รัก
สำมัคคีของประชำชนในชุมชน	 กำรจัดกิจกรรม
อันเป็นกำรพิทักษ์รักษำไว้	 ซึ่งชำติ	 ศำสนำ	 
พระมหำกษัตริย์	 อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของประชำชนชำวไทยทั้งชำติ	 
กำรจัดฝึกอบรม	 ประชุม	 ชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจ 
เพื่อสร้ำงทัศนคติและจิตส�ำนึกที่ดีงำมในกำร 
อยูร่่วมกันอย่ำงสมำนฉนัท์	โดยเน้นกำรมส่ีวนร่วม
ของประชำชนในชุมชน	
	 	 2.3	กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
เพื่อกำรจัดกิจกรรมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ	
และสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องจำกพระรำชด�ำริ	
เช่น	กำรจดักจิกรรมและโครงกำรเฉลมิพระเกยีรติ	 
กำรด�ำเนินกำรหรอืสนับสนนุโครงกำรอันเนือ่งจำก 
พระรำชด�ำร	ิกำรจัดกจิกรรมในกำรประชำสมัพันธ์
เชญิชวนหรอือ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัประชำชน 

เพื่อมำร่วมงำนรัฐพิธี	 และพระรำชพิธีต่ำง	 ๆ	 
กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	ระดับครัวเรือน	ระดับ
ชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 	 2.4	กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงมหำดไทย	
เช่น	 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดทั้งใน
ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด�ำเนินกำรเอง
หรืออุดหนุนให้หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด�ำเนินกำร 
ในลักษณะบูรณำกำร	 โดยเฉพำะอย ่ำงยิ่ ง	 
กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กและเยำวชน
นอกสถำนศึกษำ	 กำรจัดอบรม	 จัดกิจกรรม
รณรงค์	 กำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟู	 กำรด�ำเนินกำร
ป้องกัน	และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล
ส�ำคัญ	 กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยในพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กำรส่งเสริม 
และพัฒนำยกระดับตลำดให้มีมำตรฐำน	 สะอำด	
และปลอดภัย	 รวมท้ังแนวทำงขับเคลื่อนตลำด
ประชำรัฐ	 กำรก�ำจัดขยะมูลฝอย	 ขยะเปียก	 
สิ่งปฏิกูลและน�้ำเสียเพื่อควบคุมและก�ำจัดภำวะ
มลพิษท่ีมีผลต่อสุขภำพอนำมัย	 สวัสดิภำพ	 
และคุณภำพชีวิตของประชำชน
	 	 2.5	กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำย 
ตำมแผนงำน/โครงกำรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	 เช่น	 กำรตั้งงบประมำณเป็นค่ำวัสดุ 
และครภุณัฑ์ให้พจิำรณำตำมแนวทำงกำรจ�ำแนก 
ประเภทรำยจ่ำยฯ	กำรต้ังงบประมำณเป็นค่ำอุปกรณ์ 
อ่ำนบตัรแบบอเนกประสงค์	(Smart	Card	Reader)	 
เพื่อใช้ส�ำหรับรับลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงิน
เบีย้ยงัชีพผู้สงูอำย	ุเบ้ียควำมพิกำรและสงเครำะห์ 
ผูป่้วยเอดส์ฯ	ค่ำสำธำรณปูโภคค้ำงจ่ำย	ค่ำใช้จ่ำย 
ส�ำหรบักำรเลือกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 อีกทั้งให้ควำมร่วมมือ
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ในกำรประชำสัมพันธ์	 กำรรณรงค์	 หรือกำร
ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิ
และหน้ำที่และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองใน
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร	 ตำม
ควำมเหมำะสม	 โดยค�ำนึงฐำนะกำรคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย	ที่	มท	0808.2/ว	3675	ลง
วันที่	 6	 กรกฎำคม	 2561	 กระทรวงมหำดไทย
ก�ำหนดแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมในต้ัง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีเพือ่ด�ำเนนิกำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่น	โดยสรุป	ดังนี้
	 (1)	 กรณมีกีำรเลอืกตัง้ในปีงบประมำณ	
พ.ศ.	 2561	 และงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี 
งบประมำณมีผลบังคับใช ้แล ้วให ้พิจำรณำ 
ตำมแนวทำง	ดังนี้
	 		 (1.1)	 กรณีที่งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี	พ.ศ.	2561	มิได้ตั้งงบประมำณรำยกำร 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรเลอืกตัง้ท้องถิน่ไว้	ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นโอนงบประมำณเหลือจ่ำย 
หรือรำยกำรที่ยังไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้จ่ำย	 
ไปต้ังจ่ำยเป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่น	 ในหมวดค่ำตอบแทน	 ใช้สอยและวัสด	ุ
ประเภทรำยจ่ำยเกีย่วเนือ่งกบักำรปฏบิตัริำชกำร 
ที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น	 ๆ	 ส�ำหรับ 
อัตรำค่ำใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง	 (กกต.)	 ก�ำหนดโดยถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำร 
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
พ.ศ.	2541	ข้อ	26	และข้อ	27	
	 	 (1.2)	 กรณีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได ้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป  ี
งบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดกำรเลือกต้ังท้องถิ่นไว้แล้ว	 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่ำงบประมำณ 

ที่ได้ตั้งไว้มีเพียงพอที่จะใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
หรือไม่	 หำกมีไม่เพียงพอให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินพจิำรณำโอนงบประมำณจำกรำยกำร 
ท่ีเหลือจ่ำย	 หรือรำยกำรท่ียังไม่มีควำมจ�ำเป็น 
ต ้องใช ้จ ่ำย	 โอนไปเพิ่มรำยกำรค ่ำใช ้จ ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้เพียงพอตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2541	 
ข้อ	26	และข้อ	27
	 	 (1.3)	 เมื่อมีงบประมำณเพียงพอ 
ทีจ่ะด�ำเนนิกำร	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เร่ง
ด�ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จ
ก่อนสิน้ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	หำกไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมำณให้ขออนุมัต ิ
กันเงนิต่อผูบ้รหิำรท้องถ่ินไว้เพ่ือเบิกจ่ำยในปีถัดไป	 
โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรรับเงิน	 กำรเบิกจ่ำยเงิน	 กำรฝำกเงิน	
กำรเก็บรักษำเงิน	 และกำรตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2547	 และที่แก้ไข 
เพิ่มเติม	ข้อ	57
	 (2)	 กรณีมี ก ำร เลื อกตั้ ง คำบ เกี่ ย ว 
ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	 และ	 พ.ศ.	 2562	 
และข้อบัญญัตหิรือเทศบัญญตังิบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2562	 มีผลบังคับใช้ 
แล้ว	 หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรำยจ่ำย 
ท่ีเกีย่วกบักำรเลือกต้ังต่อเน่ืองระหว่ำงปีงบประมำณ	 
พ.ศ.	 2561	 ถึง	 พ.ศ.	 2562	 ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง
มหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน	 กำรเบิกจ่ำยเงิน	 
กำรฝำกเงิน	กำรเก็บรักษำเงิน	และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2547	ข้อ	56	 
และแนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรงบประมำณ 
ในข้อ	(1.1)	ถึง	(1.3)

>> อุษณีย์ ทอย 
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	 (3)	 กรณมีกีำรเลอืกตัง้ในปีงบประมำณ	
พ.ศ.	2562
	 	 (3.1)	 ในกำรจั ดท� ำ ข ้ อบัญ ญั ติ 
หรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำ
ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2562	 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำ 
ใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ท้องถิน่	ในหมวดค่ำตอบแทน	 
ใช้สอยและวัสดุ	 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับ 
กำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม ่เข ้ำลักษณะรำยจ่ำย 
หมวดอื่น	ๆ
	 	 (3.2)	 กรณีที่งบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2562	มผีลบงัคับใช้แล้ว 
ให้พิจำรณำตำมแนวทำงในข้อ	(1.1)	และข้อ	(1.2)
	 	 (3.3)	 กรณีที่งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2562	 ออกใช้ไม่ทัน
ปีงบประมำณ	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณทีล่่วงมำ
แล้วไปพลำงก่อนตำมระเบยีบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2541	ข้อ	7	
	 	 (3.4)	 เพิ่มเติมกรณีที่งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	 มีผลบังคับใช้แล้ว	
ในระยะ	 3	 เดือนแรกของปีงบประมำณ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรำยได้ไม่เพียงพอท่ีจะ
ด�ำเนินกำรตำมงบประมำณ	 องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอำจน�ำเงินสะสมทดรองจ่ำยไปพลำง
ก่อนได้	 โดยถือปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย	 ว่ำด้วยกำรรับเงิน	 กำรเบิกจ่ำยเงิน	 
กำรฝำกเงิน	กำรเก็บรักษำเงิน	และกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2547	และ
แก้ไขเพิม่เตมิ	ข้อ	88	ประกอบกบัหนงัสอืกระทรวง 
มหำดไทย	 ด่วนที่สุด	 ที่	 มท	 0808.2/ว	 3886	 
ลงวันที	่28	มถินุำยน	2562	เรือ่ง	ซกัซ้อมแนวทำง 

กำรจดัท�ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	พ.ศ.	2563	 
ก�ำหนดแนวทำงในกำรตั้ งงบประมำณเพ่ือ 
กำรจัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตำม 
หนงัสอืกระทรวงมหำดไทย	ที	่มท	0808.2/ว	3675	 
ลงวันที่	6	กรกฎำคม	2561
	 กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อน
กำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนต�ำบล	 และสภำ 
เด็กและเยำวชนเทศบำล	 กำรด�ำเนินงำน 
ตำมภำรกจิทีไ่ด้รบักำรถ่ำยโอนตำมแผนปฏิบติักำร 
ก�ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ�ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 2.6	ก ำ รตั้ ง ง บประมำณรำยจ ่ ำ ย 
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกำรคลัง	
เช่น	 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
(e-LAAS)	 กำรตั้งงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ที่ให้ถือว่ำเป็นรำยจ่ำย	 เมื่อได้รับแจ้งให้ช�ำระหน้ี	 
ค่ำใช ้จ ่ำยในกำรฝ ึกอบรม	 เพื่อกำรพัฒนำ 
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	
	 2.7	กำรต้ังงบประมำณรำยจ่ำยเพือ่เป็น 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรท้องถิ่น	 เช่น	 เงินเดือน	
ค่ำจ้ำงประจ�ำ	 เงินเพิ่ม	 เงินประจ�ำต�ำแหน่ง	 
ค่ำตอบแทน	 ของข ้ำรำชกำรหรือพนักงำน 
ส่วนท้องถิ่น	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ	
	 2.8	กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยที่เป็น
ภำระผูกพัน	 เช่น	 กำรช�ำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำ
เงินกู ้เงิน	 กำรสมทบเงินกองทุนประกันสังคม	
สมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภำพ	สมทบกองทนุ
บ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น

>> การจัดท�างบประมาณส�าหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



สมชาย รุงเรือง
• นิติกรชำนาญการ สำนักวินิจฉัยและคดี
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขอสังเกตเกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายเลือกตั้งทองถิ�นเดิม

และกฎหมายใหม
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>>	บทน�ำ

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังที่จะกล่ำวถึง 
ในบทควำมนี	้คอื	ค่ำใช้จ่ำยซึง่ผูส้มคัรทีไ่ด้รบัเลอืกตัง้ 
จะต้องรับผิดชดใช้เนื่องจำกกำรท�ำผิดกฎหมำย
เลือกตั้งจนท�ำให้คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 
ต้องจัดกำรเลือกตั้งใหม่	ซึ่งตำมกฎหมำยเลือกตั้ง 
ท ้องถิ่นเดิม	 จะคิดค�ำนวณจำกค ่ำใช ้จ ่ ำย 
ในกำรเลือกต้ังคร้ังใหม่หรือคร้ังถัดมำ	 ไม่ใช  ่
คดิค�ำนวณจำกกำรเลือกตั้งครั้งปกติหรือครั้งเดิม	
ซ่ึงในกำรเลือกต้ังครั้งใหม่โดยส่วนมำกจะมีค่ำ 
ใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรเลอืกต้ังครัง้ปกติ	เพรำะจะเป็น 
กำรเลอืกตัง้ใหม่เฉพำะในส่วนของผู้สมคัรบำงรำย 
ที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรท�ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง
เท่ำนั้น	 จ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งใหม่ 
จึงย่อมมีจ�ำนวนน้อยกว่ำในกำรเลือกตั้งครั้งเดิม	 
และมีจ�ำนวนที่ชัดเจนส�ำหรับกำรคิดค�ำนวณ	
เพรำะค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลือกตั้งครั้งใหม่นั้น
แยกออกมำจำกกำรเลอืกตัง้	ครัง้เดมิอย่ำงชดัเจน 
เป็นคนละจ�ำนวน	อกีทัง้ไม่มปัีญหำขดัข้องในขัน้ตอน 
กำรปฏิบัติงำน	ตลอดจนมีตัวอย่ำงรูปแบบคดีให้
ศึกษำเป็นแนวทำงอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ		
	 แต่ส�ำหรับในกฎหมำยใหม่นั้นค่ำใช้จ่ำย 
ซึ่งผู ้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องรับผิดชดใช้
เนื่องจำกกำรท�ำผิดกฎหมำยเลือกต้ังได้เปลี่ยน
หลักกำรไปจำกเดมิ	คอื	กฎหมำยใหม่ให้ผูน้ัน้ต้อง 
รับผิดในค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลือกตั้งครั้งเดิม 

หรือครั้ งปกติ 	 โดยไม ่ต ้ อ งรอคิดค� ำนวณ 
จำกกำร เลื อกตั้ ง ครั้ ง ใหม ่หรื อครั้ ง ถั ดมำ 
อกีต่อไปแล้ว	แต่ในเรือ่งจ�ำนวนค่ำเสยีหำยอย่ำงไร 
เท ่ ำไรนั้นยั ง ไม ่ มีค� ำตอบที่ชัด เจน	 เพรำะ 
ในกำรเลือกตั้งครั้ งปกติจะมีค ่ำใช้จ ่ำยปกติ 
ท่ีต้องจ่ำยในภำพรวมท้ังหมดท่ีไม่ได้มีกำรท�ำผิด 
กฎหมำยเลือกตั้ง	 และรวมไปถึงในส่วนของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งท่ีท�ำผิดกฎหมำยเลือกตั้งด้วย	 
แล้วกำรค�ำนวณ	 ค่ำเสียหำยจะต้องค�ำนวณ 
แยกส่วนกันอย่ำงไร	ใช้หลักเกณฑ์	แนวทำง	หรือ
เหตุผลใดในกำรแยกว่ำค่ำใช้จ่ำยส่วนใดบ้ำงที่
เป็นในส่วนของผู้สมัครที่ท�ำผิดกฎหมำยเลือกต้ัง	 
เนื่องจำกในส่วนของกำรเลือกตั้งที่ เป ็นของ 
ผู้สมัครปกติที่ไม่ได้ท�ำผิดก็รวมอยู่ในกำรเลือกตั้ง
ครั้งเดียวกัน	 รวมถึงแนวทำงปฏิบัติท่ียังคงเป็น
ปัญหำให้ถกเถียงหำทำงออกกันต่อไป	 อันเป็น 
จดุมุง่หมำยของกำรน�ำเสนอบทควำมนี	้ซ่ึงต้องกำร 
เผยแพร่ข้อสงัเกตเกีย่วกับรำยละเอยีดของขัน้ตอน 
กำรปฏิบัติงำน	 และบทวิเครำะห์	 เปรียบเทียบ 
ข้อดหีรอืข้อเสยีต่ำง	ๆ 	เพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีผู่เ้กีย่วข้อง 
ได้รับทรำบและเตรียมรับมือกับ	 กำรปฏิบัติงำน 
ให้เป ็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยใหม	่
ตลอดจนแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือให้ 
เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่	ๆ 	อย่ำงมปีระสทิธภิำพต่อไป

ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ตำมกฎหมำยเลอืกตัง้ท้องถิน่เดิมและกฎหมำยใหม่ >>

สมชำย รุ่งเรือง
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ตัวอย่ำงจำกคดีที่เกิดขึ้นจริง

ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่	5379/25611	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 โจทก์	
	 นำย	A	(นำมสมมติ)	 จ�ำเลย

ให้ด�ำเนนิคดอีำญำแก่จ�ำเลย	และให้มกีำรเลอืกต้ัง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	
อ�ำเภอเมือง	 เขตเลือกตั้งที่	 2	 ใหม่	 ในวันที่	 12	 
กันยำยน	 2547	 โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
ครั้งใหม่	 530,000	 บำท	 โจทก์ทวงถำมแล้ว	 
แต่จ�ำเลยไม่ช�ำระ	 ขอให้บังคับจ�ำเลยช�ำระเงิน	 
530,000	บำท	พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	 
ของต้นเงิน	 530,000	 บำท	 นับถัดจำกวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์
	 ศำลช้ันต้นพิพำกษำให้จ�ำเลยช�ำระเงิน	 
537,525	บำท	พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	 
ของต้นเงินดังกล่ำวนับถัดจำกวันฟ้อง	 (ฟ้อง 
วันที่	 25	 ธันวำคม	 2556)	 เป็นต้นไปจนกว่ำ 
จะช�ำระเสร็จแก่โจทก์
	 จ�ำเลยอุทธรณ์
	 ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน
	 จ�ำเลยฎีกำ
	 ศำลฎกีำพพิำกษำว่ำ	แม้ในส่วนคดอีำญำ	
พนักงำนอัยกำรมีค�ำสั่งไม่ฟ้องจ�ำเลย	 เนื่องจำก
พยำนหลักฐำนไม่พอฟ้อง	 ก็เป็นกรณีที่พนักงำน
อัยกำรมีค�ำสั่งไม่ฟ้องจ�ำเลยในส่วนของคดีอำญำ
เท่ำนั้น	 ไม่เกี่ยวกับกำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยใน 
ทำงแพ่ง	คดนีีพ้ยำนหลกัฐำนท่ีโจทก์น�ำสบื	มนี�ำ้หนกั 
มำกกว่ำพยำนหลักฐำนของจ�ำเลย	 ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่ำ	จ�ำเลยบริจำคเงิน	5,000	บำท	แก่ชุมชน

	 โจทก์ฟ้องว่ำ	 โจทก์ได้ด�ำเนินกำรจัดให้
มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
กรงุทอง	และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
กรุงทอง	(ชื่อสมมติ)	เมื่อวันที่	14	มีนำคม	2547	
	 จ�ำเลยเป ็นผู ้สมัครรับเลือกต้ังเป ็น
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	
อ�ำเภอเมือง	 เขตเลือกตั้งที่	 2	หมำยเลข	3	และ
ผลกำรเลือกตัง้	จ�ำเลยได้รบัคะแนนเลอืกต้ังสงูสดุ	
(ชนะในกำรเลือกตั้ง)
		 แต่มผีูร้้องเรยีนว่ำจ�ำเลยกระท�ำควำมผดิ 
เกีย่วกับกำรเลือกตัง้	โดยจ�ำเลยมอบเงิน	5,000	บำท	 
ให้แก่คณะกรรมกำรจัดงำนบุญประจ�ำปี	 อันเป็น 
กำรให้เงินแก่ชมุชนเพือ่จงูใจให้ประชำชนผูม้สีทิธิ
เลือกตั้งท่ีมำร่วมงำนดังกล่ำวลงคะแนนเลือกต้ัง
ให้แก่จ�ำเลย	 อันเป็นกำรฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติ
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	มำตรำ	57	(2)	โจทก์สืบสวน
สอบสวนแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งเพิกถอนสิทธิ 
เลือกต้ังจ�ำเลยเป็นเวลำ	 1	 ปี	 ตำมรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย	พทุธศกัรำช	2540	มำตรำ	145	 
(3)	(4)	และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 2541	 
มำตรำ	10	(6)	(7)	และพระรำชบญัญัติกำรเลอืกต้ัง 
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	 
2545	 มำตรำ	 95	 มำตรำ	 96	 และมำตรำ	 99	 

1 หนังสือค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ ประจ�ำพุทธศักรำช 2561 ตอนที่ 8 จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภำ หน้ำ 2215 ถึง 2224

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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สำมขำจริง	 กำรกระท�ำของจ�ำเลยเป็นกำรฝ่ำฝืน
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2545	 มำตรำ	 57	 
(2)	 เมื่อโจทก์มีค�ำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ
จ�ำเลยภำยหลังวันลงคะแนนเลือกตั้ง	และจ�ำเลย 
ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังได้รับเลือกต้ังในเขต
เลือกตั้งนั้น	 โจทก์จึงมีอ�ำนำจสั่งให้มีกำรเลือกตั้ง
ใหม่ตำมมำตรำ	96	วรรคท้ำย	นอกจำกนีม้ำตรำ	99	 
บัญญัติไว ้ชัดเจนว่ำ	 ให้ผู ้ที่ถูกเพิกถอนสิทธ ิ
เลือกตัง้นัน้ต้องรบัผดิชดใช้ค่ำเสยีหำยตำมจ�ำนวน
ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนด	 ซึ่งต้อง 
ไม่เกินค่ำใช้จ่ำยในกำรให้มีกำรเลือกตั้งใหม่	 เม่ือ 
ข้อเทจ็จรงิได้ควำมว่ำ	มค่ีำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ใหม่ 
เป็นเงิน	530,000	บำท	จ�ำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้
เงินจ�ำนวนดังกล่ำวแก่โจทก์	 ซึ่งเงินที่ได้ชดใช ้
ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
กำรเลอืกตัง้ใหม่น้ัน
	 ในประเด็นว่ำ	คดีขำดอำยุควำมหรือไม่	
เห็นว่ำ	 คดีนี้ไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอำญำ	
แต่เป็นกำรเรยีกร้องให้จ�ำเลยชดใช้ค่ำเสยีหำยเป็น 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งใหม่	 อันเป็นกำรใช้สิทธิ 
ตำมพระรำชบญัญติักำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2545	 มำตรำ	 99	 
วรรคหน่ึง	 ซ่ึงไม่มีกฎหมำยบัญญัติไว้โดยเฉพำะ	
กรณีจึงต ้องตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์	มำตรำ	193/30	ที่ก�ำหนดให้มีอำยุควำม	

10	ปี	มิใช่อำยุควำม	1	ปี	นับแต่วันรู้เรื่องควำมผิด
และรู้ตัวผู้กระท�ำผิดแต่อย่ำงใด	เมื่อโจทก์จัดให้มี 
กำรเลือกตั้งใหม่เมื่อวันท่ี	 12	 กันยำยน	 2547	 
และฟ้องคดีเมื่อวันท่ี	 25	 ธันวำคม	 2556	 จึงยัง 
ไม่เกิน	10	ปี	คดีโจทก์จึงไม่ขำดอำยุควำม	
	 ศำลฎีกำพิพำกษำยืน

>>	ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องรำวในคดี

		 คดีนี้เป็นกำรฟ้องเรียกค่ำเสียหำยเป็น
คดีแพ่งต่อศำลจังหวัด	 ซึ่งเหตุเกิดในปี	 2547	 
จึงเป็นไปตำมกฎหมำยเลือกต้ังท้องถ่ินฉบับเดิม	 
คอื	พระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 และในช่วง
เวลำดังกล่ำวรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 
พุทธศักรำช	 2540	 ให้อ�ำนำจสั่งเพิกถอนสิทธิ 
เลอืกตัง้หรอืสัง่ให้เลอืกตัง้ใหม่เป็นอ�ำนำจเด็ดขำด
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง2	 โดยไม่ต้องยื่น
ฟ้องคดีต่อศำลอุทธรณ์แบบในปัจจุบัน	 	
	 เรื่องรำวในคดีตำมค�ำพิพำกษำดังกล่ำว 
มีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
กรงุทอง	และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดั 
กรุงทองพร้อมกันทุกเขต	 เมื่อวันที่	 14	 มีนำคม	
2547	 (กำรเลือกตั้งครั้งปกติ)	 โดยสมมติจังหวัด
กรงุทองมสีมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั	
30	 คน	 ซึ่งจ�ำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะมีจ�ำนวนแตกต่ำง

2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
  มาตรา 145  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
  (3) สืบสวนสอบสวนเพื่อหำข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตำมกฎหมำยตำมมำตรำ 

144 วรรคสอง
  (4) สั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชำมติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วย

เลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำกำรเลือกต้ังหรือกำรออกเสียงประชำมติในหน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ มิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

>> สมชาย รุ่งเรือง
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กันไปตำมจ�ำนวนประชำกรของแต่ละจังหวัด3 
ดังนี้
	 จังหวัดใดมีรำษฎรไม่เกิน	500,000	คน	
มีสมำชิกสภำจังหวัดได้	24	คน
	 จงัหวดัใดมรีำษฎรเกินกว่ำ	500,000	คน	
แต่ไม่เกิน	1,000,000	คน	มีสมำชิกได้	30	คน
 จงัหวดัใดมรีำษฎรเกนิกว่ำ	1,000,000	คน	 
แต่ไม่เกิน	1,500,000	คน	มีสมำชิกได้	36	คน
 จงัหวดัใดมรีำษฎรเกนิกว่ำ	1,500,000	คน	 
แต่ไม่เกิน	2,000,000	คน	มีสมำชิกได้	42	คน
	 จังหวัดใดมีรำษฎรเกิน	2,000,000	คน
ขึ้นไป	มีสมำชิกได้	48	คน
			 ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
ครั้งปกติในวันที่	14	มีนำคม	2547	นั้น	อธิบำย 
ให้เหน็ภำพในเบือ้งต้นได้พอสงัเขปดงันี	้ค่ำใช้จ่ำย 
ทีต้่องใช้ในกำรเลอืกตัง้องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวดั 
ทุกเขตพร้อมกันจะมีประมำณ	 30	 ล้ำนบำท	 
ซ่ึงเป็นจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยทีใ่กล้เคียงกบักำรเลอืกต้ัง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 1	 จังหวัด	 เพรำะใช้
จ�ำนวนหน่วยเลือกตั้งและสถำนที่ลงคะแนน
เดียวกนักับกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร 
ในจงัหวัดน้ัน	จ�ำนวนเจ้ำหน้ำทีผู่ด้�ำเนนิกำรเลือกต้ัง 
กใ็ช้จ�ำนวนใกล้เคยีงกนั	โดยค่ำใช้จ่ำยเกอืบทัง้หมด 
ประมำณร้อยละ	99	องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เป็นผู้จ่ำย	ได้แก่	ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง	ๆ	ที่ต้องใช้

ในหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย	ค่ำเบี้ยเลี้ยงเจ้ำหน้ำที่
ตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับสมัครไปจนถึงเบี้ยเลี้ยงของ
กรรมกำรประจ�ำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง	 
และค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์	 เป็นต้น	 ส่วน 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีเหลืออีกไม่เกินร้อยละ	 1	 ส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังจะเป็นผู้จ่ำย	คอื	ค่ำใช้จ่ำย 
เก่ียวกับกำรด�ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ซึ่งในที่นี้คือองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	
	 ต่อมำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้
ประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดกรุงทอง	 และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	 ในเขตเลือกตั้งที่ไม่มี
ปัญหำเร่ืองกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้ง	 ยกเว้น
ในส่วนของอ�ำเภอเมือง	 เขตเลือกตั้งที่	 2	 ซึ่งมี 
กำรร้องเรียนว่ำ	 นำย	 A	 ผู้สมัครหมำยเลข	 3	 
ซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด	(ชนะกำรเลือกตั้ง)	
ท�ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกต้ัง	 คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งจึงยังไม่ได้ประกำศผลกำรเลือกตั้ง
 เมือ่คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้สบืสวน 
สอบสวนแล้วพบว่ำ	นำย	A	ท�ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
เลือกตั้งจริง	 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของ	นำย	A	เป็นเวลำ	1	ปี	และให้
ด�ำเนินคดีอำญำแก่นำย	 A	 และให้มีกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	

3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
  มาตรา ๙ วรรคสาม กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ให้ถอืเกณฑ์จ�ำนวนรำษฎรแต่ละจงัหวดั

ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษฎรที่ประกำศในปีสุดท้ำยก่อนปีที่มีกำรเลือกตั้ง จังหวัดใดมีรำษฎรไม่เกินห้ำแสนคน  
ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีรำษฎรเกินห้ำแสนคนแต่ไม่เกิน 
หนึง่ล้ำนคน ให้มกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัได้สำมสบิคน จงัหวดัใดมีรำษฎรเกนิหนึง่ล้ำนคน 
แต่ไม่เกินหนึ่งล้ำนห้ำแสนคน ให้มีกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้สำมสิบหกคน จังหวัดใด 
มีรำษฎรเกินหนึ่งล้ำนห้ำแสนคนแต่ไม่เกินสองล้ำนคน ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ 
สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีรำษฎรเกินสองล้ำนคนขึ้นไป ให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้ 
สี่สิบแปดคน

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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อ�ำเภอเมือง	 เขตเลือกตั้งที่	2	 ใหม่	ผลจำกกำรที่ 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีมติดังกล่ำวท�ำให ้
นำย	 A	 ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังนั้น 
ต ้อง รับผิดชดใช ้ค ่ ำ เสียหำยตำมจ�ำนวนที่ 
คณะกรรมกำร	 กำรเลือกตั้งก�ำหนด	 ซึ่งต้อง 
ไม่เกินค่ำใช้จ่ำยในกำรให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ตำม 
พระรำชบัญญัติ	 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2545	 มำตรำ	 99	
วรรคหนึ่ง4	ดังนั้น	กำรจะก�ำหนดค่ำเสียหำยตำม
บทบัญญัติดังกล่ำวได้	 จึงต้องรอให้มีกำรจัดกำร
เลือกตั้งครั้งใหม่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน	 เพ่ือจะได้ 
จ�ำนวนยอดค่ำใช ้จ ่ำยสุทธิของกำรเลือกตั้ง 
คร้ังใหม่ซ่ึงเป็นเกณฑ์ขั้นสูงที่กฎหมำยก�ำหนด
ห้ำมเรียกเกินไปกว่ำน้ัน	 แล้วรวบรวมหลักฐำน
ของจ�ำนวนยอดค่ำใช้จ่ำยนั้นส่งพนักงำนอัยกำร
ยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อไป
			 โดยในกำรเลือกตั้งครั้งใหม่	 ซึ่งมีขึ้น
ในวันที่	 12	 กันยำยน	 2547	 น้ัน	 เป็นเวลำ
ประมำณ	 6	 เดือน	 หลังจำกวันเลือกตั้งคร้ังปกต	ิ
14	 มีนำคม	 2547	 และกำรเลือกตั้งครั้งใหม่	 
มีค่ำใช้จ่ำยเป็นเงิน	 530,000	 บำท	 ซึ่งน้อยกว่ำ
กำรเลือกตั้งครั้งปกติมำก	เพรำะเป็นกำรเลือกตั้ง 
ใหม่เฉพำะในส่วนที่มีปัญหำเท่ำนั้น	 คือเฉพำะ
ในส่วนของ	 อ�ำเภอเมือง	 เขตเลือกต้ังท่ี	 2	 ซึ่ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกต้ังใหม่เฉพำะเขต 
ดังกล่ำวจ�ำนวน	530,000	บำท	นั้น	พอจะอธิบำย
ให้เห็นภำพในเบื้องต้นได้พอสังเขปดังนี้	คือ	เป็น

ค่ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 ที่ต้องใช้ในหน่วยเลือกตั้ง
เฉพำะในเขตเลือกตั้งที่	 2	 เท่ำนั้น	 ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เจ้ำหน้ำท่ีและกรรมกำรประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง 
ก็มีเฉพำะในเขตเลือกตั้งท่ี	 2	 ด้วยเช่นกัน	 โดย
ค่ำใช้จ่ำยเกือบทั้งหมดในครั้งนี้เป็นขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด	 จะเห็นได้ว่ำ	 โดยสภำพแล้ว 
ค่ำใช้จ ่ำยจ�ำนวน	 530,000	 บำท	 ท่ีเกิดข้ึน 
ในวันที่	12	กันยำยน	2547	เป็นค่ำใช้จ่ำยเฉพำะ 
กำรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี	 2	 ซึ่งเป็นเขตท่ีมี
กำรเลือกตั้งใหม่ล้วน	 ๆ	 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ครัง้ปกตซิึง่จบไปก่อนแล้ว	 
และค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน	530,000	บำท	กเ็ป็นผลพวง
โดยตรงจำกกำรกระท�ำฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้ง
ของนำย	A	กล่ำวคือ	หำกนำย	A	ไม่ได้กระท�ำกำร
ฝ่ำฝืนกฎหมำยเลือกตั้งจนท�ำให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งต้องสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและ 
สัง่ให้มีกำรเลอืกตั้งใหม่	กจ็ะไม่มีกำรเลอืกตัง้ใหม่
ในวนัที	่12	กนัยำยน	2547	และไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำย 
จ�ำนวน	530,000	บำท	กำรเลอืกตัง้นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	 และสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกรุงทองพร้อมกัน 
ทุกเขต	กจ็ะส�ำเรจ็ไปในกำรเลือกตัง้ครัง้ปกติเพยีง
ครั้งเดียว	 คือ	 ในวันท่ี	 14	 มีนำคม	 2547	 ซ่ึงมี 
ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณท่ี	 30	 ล้ำนบำท	 ดังกล่ำว
มำแล้ว	ดังนั้น	กำรที่พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.	2545	 
มำตรำ	 99	 วรรคหนึ่ง	 บัญญัติให้ผู้ท่ีถูกเพิกถอน 

4 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
  มาตรา 99  ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค�ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ตำมมำตรำ 56 หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตำมมำตรำ 96 หรือมำตรำ 97 ให้ผู้ซึ่งกระท�ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 56 หรือผู้ที่ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยตำมจ�ำนวนที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนด ซึ่งต้องไม่เกินค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรให้มีกำรเลือกตั้งใหม่

  ค่ำเสียหำยที่ได้รับชดใช้ตำมวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำรเลือกตั้งใหม่นั้น

>> สมชาย รุ่งเรือง
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สิทธิเลือกตั้งน้ันต้องรับผิดชดใช้ค ่ำเสียหำย 
ตำมจ�ำนวนที่คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก�ำหนด	 
ซ่ึงต้องไม่เกินค่ำใช้จ่ำยในกำรให้มีกำรเลือกต้ัง
ใหม่	 จึงสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงของ
กระบวนกำรจัดกำรเลือกต้ัง	 กล่ำวโดยสรุป 
คอื	จ�ำนวนค่ำเสียหำยทีเ่กดิขึน้จำก	ผูถ้กูเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้ง	 แท้ที่จริงแล้วก็คือค่ำใช้จ่ำยที่ต้อง
จ่ำยไปในกำรเลือกตั้งครั้งใหม่นั่นเอง
	 อย่ำงไรก็ดี	 แม้รูปแบบของกำรเรียก 
ค่ำเสยีหำยในกำรเลอืกตัง้ดงัทีก่ล่ำวมำจะสอดคล้อง 
ตำมควำมเป็นจรงิ	และมจี�ำนวนค่ำใช้จ่ำยทีแ่ยกออก 
ได้ชดัเจนแน่นอน	แต่กต้็องมกีำรรวบรวมเอกสำร
แบบรำยงำนค่ำใช้จ ่ำยในกำรเลือกต้ังพร้อม 
หลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินและรำยละเอียด 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งใหม่	 แล้วส่งให้
พนักงำนอัยกำรฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศำลจังหวัด
หรือศำลแขวงแล้วแต่ทุนทรัพย์	 ซึ่งตำมคดีนี้	 คือ
ศำลจังหวัดเพรำะทุนทรัพย์เกิน	 300,000	 บำท	
ซึ่งกระบวนกำรยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่งดังกล่ำวต้อง
ใช้เวลำพอสมควร	 โดยคดีนี้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่	 25	
ธันวำคม	2556	เป็นเวลำหลังจำกวันเลือกตั้งใหม่	
(12	กันยำยน	2547)	ถึง	9	ปี	แต่ศำลฎีกำ	ในคดี
ดังกล่ำวก็ได้วินิจฉัยแล้วว่ำคดีมีอำยุควำม	 10	 ปี	 
จึงไม ่ขำดอำยุควำม	 และเมื่อเป ็นคดีแพ ่ง	 
ตำมระบบศำลยุติธรรม	 คู่ควำมก็มีสิทธิอุทธรณ ์
และขออนุญำตฎีกำได้อีกตำมประมวลกฎหมำย	 
วิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	 และคดีนี้ก็ต่อสู้กันจนถึง 
ชั้นฎีกำ	 คดีถึงท่ีสุดในปี	 2561	 กินเวลำนับแต่	 
วันเลือกตั้งใหม่จนคดีถึงที่สุดเป็นเวลำ	 13	 ปี	 
และหลังจำกศำลฎีกำพิพำกษำแล้ว	 ในส่วนผล
ของค�ำพิพำกษำคดีน้ีคือ	 นำย	 A	 ต้องช�ำระเงิน	 
530,000	บำท	พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ	7.5	ต่อปี	 

ของต้นเงนิดงักล่ำวนบัถัดจำกวนัฟ้อง	(ฟ้องวนัท่ี	25	 
ธันวำคม	 2556)	 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช�ำระเสร็จ 
แก่โจทก์	คือ	คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	แต่ตำม 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2545	 มำตรำ	 99	 
วรรคสอง	ค่ำเสียหำยที่ได้รับชดใช้ตำมวรรคหนึ่ง	
ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี 
กำรเลอืกตัง้ใหม่นัน้	เงินจ�ำนวนดงักล่ำวสดุท้ำยแล้ว 
จึงต้องตกไปเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
กรุงทองต่อไป	 ดังนั้น	 ในปัจจุบันคดีนี้จึงอยู ่
ระหว่ำงกำรบังคับคดี	 ซึ่งข้ันตอนในกำรบังคับ
คดีนั้นอำจต้องใช้เวลำอีก	 10	 ปี	 เพรำะนำย	 A	
ลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำอำจขอผ่อนช�ำระหนี้เป็น
รำยเดือน	หรืออำจไม่ช�ำระ	ก็จะต้องมีกำรสืบหำ
ทรัพย์สินแล้วขอให้เจำ้พนักงำนบังคับคดียึดหรือ 
อำยดัทรพัย์สนิของนำย	A	มำช�ำระหนีใ้ห้ครบถ้วน 
ต่อไป	แต่ต้องกระท�ำภำยในก�ำหนดเวลำ	10	ปี	และ
ในช้ันบังคับคดีอำจมีกำรอุทธรณ์ฎีกำค�ำสั่งศำล 
ต่ำง	ๆ	ในชั้นบังคับคดีอีกด้วย
	 จะเห็นได้ว่ำรูปแบบและข้ันตอนกำร 
ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับค่ำเสียหำยในกำรเลือกตั้ง 
ตำมกฎหมำยเดิมมขีัน้ตอนและใช้เวลำนำน	ซึง่อำจ 
เป็นสำเหตุหนึ่งของกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย	
ที่เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง	 ซึ่งปัจจุบันปี	 พ.ศ.	 2562	
กฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรเลือกตั้ง	 อ�ำนำจ
หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 รวมถึง 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ได้เปลีย่นแปลงไปหมดแล้ว	 
ต้ั งแต ่รั ฐธรรมนูญแห ่งรำชอำณำจักรไทย	 
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต่ำง	 ๆ	 ไป
จนถึงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ินฉบับใหม่ล่ำสุด	
ซึ่งจะได้กล่ำวต่อไป

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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>>	ข ้อสังเกตในกำรด�ำเนินกำรตำม 
	 กฎหมำยใหม่

		 เรื่องรำวที่ เกิดขึ้นตำมค�ำพิพำกษำ 
ศำลฎีกำที่	 5379/2561	 ที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น	 
เป็นกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรฟ้องเรยีกค่ำเสยีหำย 
ในกำรเลอืกตัง้ใหม่ดงักล่ำวตำมกฎหมำยเดมิทีใ่ช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น	แต่ในปัจจุบัน	(พ.ศ.	2562)	
ต้องบงัคบัตำมรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย	 
พุทธศกัรำช	2560	และพระรำชบญัญตักิำรเลอืกตัง้ 
สมำชิกสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่	พ.ศ.	2562	 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 17	 เมษำยน	 2562	 
แต่ที่ป ัจจุบันยังไม ่มีกำรเลือกตั้งท ้องถิ่นใด	
เนื่องจำกบทเฉพำะกำลตำมมำตรำ	142	บัญญัติ
ว ่ำ	 “ในกำรเลือกตั้งครั้งแรกภำยหลังจำกที ่
พระรำชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั	เมือ่คณะรกัษำควำมสงบ 
แห่งชำติเห็นสมควรให้มีกำรเลือกต้ังสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด	 ให้แจ้งให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งทรำบ...”	ดังนั้น	กำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
ต่ำง	ๆ 	จงึต้องรอค�ำสัง่คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ 
เสียก่อน	 อย่ำงไรก็ตำมแม้จะยังไม่มีกำรเลือกตั้ง
ท้องถิน่ในช่วงเวลำน้ี	(พ.ศ.	2562)	แต่กส็ำมำรถน�ำ
เรื่องรำวตำมค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่	5379/2561	
มำทดลองปรับเข้ำกับกฎหมำยปัจจุบัน	 เพื่อ
เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรเลือกต้ัง
ท้องถิ่นที่น่ำจะเกิดขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.	2563	ซึ่งผล
น่ำจะเป็นดังต่อไปนี้
	 สมมุติให้กำรเลือกต้ังนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	 และสมำชิกสภำ 
องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดักรงุทองพร้อมกนัทกุเขต	 
(30	 เขต)	 ครั้งปกติเกิดขึ้นในวันท่ี	 17	 มีนำคม	
2563	 โดยมีค่ำใช้จ่ำยอยู่ประมำณ	35	 ล้ำนบำท	 

เพรำะอำจมีค ่ำใช ้จ ่ำยเพิ่มขึ้นในส ่วนของ 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	เนือ่งจำกกฎหมำยใหม่ 
มีผู้ตรวจกำรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมำกจำกเดิม	 ต่อมำ	 
มกีำรร้องเรยีนว่ำ	กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	อ�ำเภอเมือง	เขตเลอืกตัง้ 
ที่	2	มีผู้ทุจริตในกำรเลือกตั้ง	คือ	นำย	A	ผู้สมัคร
หมำยเลข	 3	 ซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด	 
(ชนะกำรเลือกตั้ง)	 ได้มอบเงินให้แก่ชุมชนเพื่อ
เป็นกำรจงูใจผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	ซึง่กำรด�ำเนนิคดีใน 
รปูแบบท่ีจะมเีรือ่งเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 
เข้ำมำเกี่ยวข้อง	แบ่งได้เป็น	2	กรณี	คือ
			 1.	คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศ
ผลกำรเลือกตั้งไปก่อน	 แล้วไปยื่นค�ำร้องต่อศำล
อุทธรณ์เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนำย	 A	 และสั่งให้
มีกำรเลือกตั้งใหม่	(เลือกตั้งใหม่โดยค�ำสั่งศำล)
			 2.	คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งระงับ 
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้	ก่อนประกำศผลกำรเลอืกตัง้	 
และสั่งให ้มีกำรเลือกตั้งใหม่	 (เลือกตั้งใหม  ่
โดยค�ำสั่ง	กกต.)
	 กรณี	1	ประกำศผลกำรเลอืกต้ังไปก่อน	
(เลือกตั้งใหม่โดยค�ำสั่งศำล)				
		 ระหว่ำงทีม่กีำรสบืสวนและไต่สวนเรือ่ง
ร้องเรียนดงักล่ำว	คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ก็ได้
ประกำศผลกำรเลอืกตัง้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วน
จังหวัดกรุงทอง	 และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวดักรงุทองพร้อมกนัทกุเขต	(30	เขต)	ใน
วนัที	่9	พฤษภำคม	2563	นำย	A	จงึด�ำรงต�ำแหน่ง 
สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดักรุงทองไปก่อน
	 หลงัจำกประกำศผลกำรเลอืกต้ังไปแล้ว	 
ต่อมำกำรสบืสวนและไต่สวนได้ด�ำเนนิกำรเสรจ็สิน้	 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได ้พิจำรณำแล้ว 
เห็นว่ำ	 นำย	 A	 ท�ำกำรทุจริตในกำรเลือกตั้งจริง	 

>> สมชาย รุ่งเรือง
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จึงมีมติให้ยื่นค�ำร้องต่อศำลอุทธรณ์เพื่อพิจำรณำ
สั่งให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดกรุงทอง	อ�ำเภอเมือง	เขตเลือกตั้งที่	2	 
ใหม่	 และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนำย	 A	 ผู้ที่กระท�ำกำร 
อันเป็นเหตุให้กำรเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเทีย่งธรรม	เป็นเวลำ	10	ปี	ตำมพระรำชบญัญตั ิ
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	มำตรำ	108	วรรคสอง5	หำก
ต่อมำศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนำย	 A	 
ก็ย่อมเป็นเหตุให้ต้องมีกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง	 อ�ำเภอเมือง	
เขตเลือกตั้งที่	 2	 ใหม่	 เพรำะนำย	 A	 เป็นผู้ได้
รับเลือกตั้ง	 ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	 ได้
ประกำศผลกำรเลือกตัง้ไปแล้ว	และในกรณเีช่นนี้
ไม่ว่ำคณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังจะมคี�ำร้องขอให้	 
นำย	 A	 รับผิดในค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลือกต้ัง 
หรือไม่ก็ตำม	 ศำลอุทธรณ์ก็ต้องสั่งให้นำย	 A	 
ต้องรับผิดในค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลือกต้ังครั้ง
ที่เป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่งเช่นว่ำน้ัน	 โดยจ�ำนวน

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว	 ให้ศำลพิจำรณำจำกหลักฐำน
กำรใช้จ่ำยท่ีคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเสนอ 
ต่อศำล	 ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	
มำตรำ	109	วรรคหนึ่ง6

	 จะเหน็ได้ว่ำมำตรำ	109	ได้เปลีย่นแปลง
หลักกำรเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งไป 
จำกเดิมอย่ำงมำก	ดังนี้	
	 (1)	 ไม่ต้องน�ำเรื่องค่ำใช้จ่ำยไปรอฟ้อง
เป็นคดีแพ่งต่อศำลแขวงหรือศำลจังหวัด	 แบบ
กฎหมำยเดิม	 แต่ให้ศำลอุทธรณ์ในคดีเลือกตั้ง 
พิจำรณำต่อเนื่องทันทีหลังจำกท่ีศำลอุทธรณ	์ 
มีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนำย	A	และเป็นเหตุให้
ต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่แทนนำย	A	เพรำะนำย	A	
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
		 (2)	 แม้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะ
ไม่ได้มีค�ำขอเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งมำใน 
ค�ำร้องที่ยื่นต่อศำลอุทธรณ์	 แต่มำตรำ	 109	 
ก็บังคับให้ศำลอุทธรณ์ต้องมีค�ำสั่งในประเด็น 
เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง	หำกเข้ำเงื่อนไข

5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  มาตรา 108 วรรคสอง เม่ือประกำศผลกำรเลือกตั้งแล้วปรำกฏหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผลกำรเลือกต้ัง 

เกิดจำกกำรเลอืกตัง้ทีม่ไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม ให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ยืน่ค�ำร้องต่อศำลอทุธรณ์หรอื
ศำลอทุธรณ์ภำคเพือ่พจิำรณำ ในกรณทีีศ่ำลวินจิฉยัว่ำ ผลกำรเลอืกตัง้เกดิจำกกำรเลอืกตัง้ทีม่ไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอื
เทีย่งธรรม ให้ศำลสัง่ให้มกีำรเลอืกตัง้ใหม่ส�ำหรบักำรเลอืกตัง้นัน้ และสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท�ำกำรอันเป็นเหตุให้กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมเป็นเวลำสิบปี

6 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  มาตรา 109 ในกรณีที่ศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคมีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอน 

สทิธิเลอืกตัง้ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้หรอืสมำชกิสภำท้องถิน่หรอืผูบ้รหิำรท้องถิน่ผูใ้ด และเป็นเหตุให้ต้องมกีำรเลอืกตัง้ใหม่  
ไม่ว่ำจะมีค�ำร้องขอหรือไม่ให้ศำลสั่งให้ผู้น้ันต้องรับผิดในค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่ง 
เช่นว่ำนัน้ จ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวให้ศำลพจิำรณำจำกหลกัฐำนกำรใช้จ่ำยทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้เสนอต่อศำล

  ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ด้รบัตำมวรรคหนึง่ เมือ่หกัค่ำใช้จ่ำยของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้แล้ว ทีเ่หลอืจำกนัน้ให้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้ง

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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ที่ว่ำ	 ศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ัง	และเป็นเหต ุ
ให้ต้องมีกำรเลือกต้ังใหม่	 จะเห็นได้ว่ำประเด็น
เรื่องค ่ำใช ้จ ่ำยตำมกฎหมำยใหม ่ในกรณีนี้	 
(เลือกตั้งใหม่ด้วยค�ำสั่งศำล)	 จะเร่ิมต้นและจบที ่
ชัน้ศำลอทุธรณ์ในคดีเลอืกต้ัง	ซึง่ในช้ันกำรสบืสวน 
ไต่สวนของคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก็จะเป็น 
กำรสบืสวนไต่สวนรวบรวมพยำนหลักฐำนในเรือ่ง 
ทีผู้่สมคัรกระท�ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเลอืกตัง้หรอืไม่ 
เท่ำนั้น	 ไม่ได้ท�ำกำรสืบสวนหรือไต่สวนรวบรวม
พยำนหลักฐำนเกี่ยวกับจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้งมำด้วย	 ประกอบกับประเด็นในกำรยื่น
ค�ำร้องต่อศำลอุทธรณ์ก็เป็นไปตำมมำตรำ	 108	
วรรคสอง	 คือ	 เพื่อขอให้ศำลอุทธรณ์	 มีค�ำสั่ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้ที่กระท�ำกำรอันเป็นเหตุให้	
กำรเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
เป็นเวลำ	10	ปี	และขอให้มคี�ำส่ังให้จัดกำรเลอืกต้ัง 
ใหม่เท่ำนัน้	 ส่วนเรือ่งจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกต้ัง 
ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะต้องบรรยำยมำในค�ำร้อง	อีกทั้ง	 
กำรพจิำรณำของศำลอทุธรณ์ในคดีเลอืกต้ัง	กต้็อง 
พิจำรณำว่ำมีเหตุสมควรที่จะสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง	 หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผูท้ีก่ระท�ำกำรอนัเป็นเหตใุห้กำรเลอืกตัง้มไิด้เป็นไป	 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	เป็นเวลำ	10	ปี	หรือไม่
เสียก่อน	 หำกศำลอุทธรณ์พิจำรณำแล้วไม่มีเหตุ
สมควร	 ก็จะต้องสั่งยกค�ำร้อง	 คดีก็จะไม่ต้องมี
กำรพิจำรณำในประเด็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง	
อีกต่อไป	 เพรำะกำรที่ศำลอุทธรณ์จะพิจำรณำ
ในประเด็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง	 เป็นไปตำม 
เง่ือนไขตำมมำตรำ	109	วรรคหนึง่	คอื	จะต้องมกีำร 
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเสียก่อน	 นอกจำกนี้ยังเทียบเคียง

ได้จำกระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศำลฎีกำว่ำด้วย
กำรพิจำรณำและวินิจฉัยคดีเก่ียวกับสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้และกำรเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
หรือสิทธิเลือกตั้งในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผูแ้ทนรำษฎร	พ.ศ.	2561	ข้อ	62	“หำกศำลมคี�ำสัง่
หรอืค�ำพพิำกษำให้เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้
หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูส้มคัรหรอืสมำชกิ
สภำผู ้แทนรำษฎรผู ้ใด	 และเป็นเหตุให้ต้องม ี
กำรเลอืกตัง้ใหม่	ไม่ว่ำจะมคี�ำร้องขอหรอืไม่	ให้ศำล
ไต่สวนพยำนหลักฐำนในส่วนค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ
กำรเลือกตั้งครั้งท่ีเป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่งหรือ 
ค�ำพิพำกษำเช่นว่ำนั้นต่อไป”	 (เนื่องจำกปัจจุบัน 
ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศำลฎกีำส�ำหรบักำรเลอืกตัง้ 
ท้องถิ่นยังไม่ใช้บังคับ)	จะเห็นได้ว่ำเงื่อนไขที่ศำล
จะไต่สวนพยำนหลักฐำนในส่วนของค่ำใช้จ่ำย
ในคดีเลือกตั้งได้	 คือ	 ต้องเป็นกรณีที่ศำลมีค�ำสั่ง	
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตั้งผู ้สมัครเสียก่อน	 กล่ำวโดยสรุป	 คือ	 
กำรพิจำรณำเรื่องค่ำใช้จ่ำยเป็นกระบวนกำร 
ส่วนสดุท้ำยของคดนีัน่เอง	ซึง่อำจจะมหีรอืไม่กไ็ด้ 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังกล่ำว
	 (3)	 ลกัษณะของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้	 
เนื่องจำกมำตรำ	109	ใช้ค�ำว่ำ	“ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ 
กำรเลอืกตัง้ครัง้ท่ีเป็นเหตใุห้ศำลมคี�ำสัง่เช่นว่ำนัน้”	 
จึงหมำยควำมว่ำ	ไม่ต้องรอให้มกีำรเลอืกตัง้ครัง้ใหม่ 
ให้เสรจ็สิน้ก่อน	ไม่ต้องสนใจว่ำกำรเลอืกตัง้ครัง้ใหม่ 
จะมีค่ำใช้จ่ำยเป็นเงนิเท่ำใด	แต่ให้คดิค�ำนวณจำก 
กำรเลือกตั้งครั้งปกติน่ันเอง	 ดังนั้น	 จึงมีปัญหำ 
ข้อถกเถียงตำมมำว่ำ	เมือ่กำรเลอืกตัง้ครัง้ปกต	ิเป็น 
กำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
กรุงทองรวม	30	เขต	และยังมีกำรเลือกตั้งนำยก 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกรุงทอง 
พร้อมกันด้วย	 ซ่ึงค่ำใช้จ่ำยโดยรวมประมำณ	 

>> สมชาย รุ่งเรือง
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35	ล้ำนบำท	เช่นน้ี	นำย	A	ต้องรบัผดิชอบทัง้หมด 
จ�ำนวน	35	ล้ำนบำทหรือไม่	 เพรำะกำรเลือกตั้ง 
ครั้งที่เป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่งเช่นว่ำน้ัน	 ก็คือ 
กำรเลือกตั้งคร้ังปกติ	 30	 เขตเลือกตั้งที่มีขึ้น 
ในวันเดียวกัน	 คือ	 วันที่	 17	 มีนำคม	 2563	 
แต่กำรตคีวำมเช่นนีจ้ะท�ำให้นำย	A	ต้องรับผดิชอบ
จ�ำนวนเงินที่ใช้ในกำรเลือกตั้งครบทุกเขตซึ่งอำจ 
มำกเกินควำมจริง	 ทั้งที่นำย	 A	 เป็นผู ้สมัคร 
ในเขตเลือกต้ังที่	 2	 เท่ำน้ัน	 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 
ในเขตเลือกตั้งอื่นที่เหลือด้วย	
	 ดังนั้น	 จึงน่ำจะตีควำมให้คิดค�ำนวณ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งแยกเฉพำะส่วนของเขต
เลือกตั้งที่	2	ซึ่งนำย	A	 เป็นผู้สมัครเท่ำนั้น	ดูจะ 
เกิดควำมเป็นธรรมมำกกว่ำ	 แต ่ค ่ำใช ้จ ่ำย 
ในกำรเลอืกตัง้คร้ังปกตินัน้หำกจะแบ่งเป็นเฉพำะ 
ในเขตเลอืกตัง้ที	่2	แบบชดัเจนกเ็ป็นเรือ่งยำกมำก	
เพรำะค่ำใช้จ่ำยบำงประเภทเป็นค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำย
เป็นภำพรวมในกำรเลือกตั้งทั้ง	 30	 เขตเลือกตั้ง	 
เช่น	 ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์	 ค่ำด�ำเนินกำร 
ในส่วนของขัน้ตอนกำรรับสมคัรทัง้ค่ำวสัดุอปุกรณ์	 
และค่ำเบี้ยเล้ียงเจ้ำหน้ำที่	 แต่ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำย
บำงประเภทก็สำมำรถแยกแยะได้ว่ำอยู่ในส่วน
ของ	 เขตเลือกตั้งที่	 2	 เท่ำนั้น	 เช่น	 ค่ำเบี้ยเลี้ยง 
กรรมกำรประจ�ำหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ที	่2	หรอื	ค่ำวสัดอุุปกรณ์เฉพำะทีใ่ช้ในเขตเลอืกต้ัง 
ที่	2	สรุปแล้ว	กำรคิดค�ำนวณแยกแยะค่ำใช้จ่ำย
ครั้งปกติ	ที่เลือกตั้งรวม	30	เขตเลือกตั้ง	เพื่อแยก
ให้เป็นเฉพำะของเขตเลือกต้ังที่	 2	 ก็เป็นปัญหำ
หนักในทำงปฏิบัติแล้ว	 เพรำะเอกสำรหลักฐำน 
กำรจ่ำยเงนิมจี�ำนวนมำกและละเอียดอ่อน	ดังนัน้	 
จึงควรมีกำรประสำนงำนระหว่ำงส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพื่อจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำน 

เกีย่วกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ไว้ตัง้แต่ในขัน้ตอน 
กำรสบืสวนและไต่สวน	เพรำะในทีส่ดุคดอีำจต้อง
ไปสูศ่ำลอทุธรณ์และมกีำรพจิำรณำเรือ่งค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำวได้	อนึ่ง	หำกกรณีนี้ผู้กระท�ำผิดกฎหมำย
เลือกตั้งจนศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งให้เลือกตั้งใหม่
คือตัวนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 กำรคิด
ค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรเลือกตั้งครั้งที่เป็น
เหตุให้ศำลมีค�ำสั่งเช่นว่ำนั้น	ก็จะมีจ�ำนวนเท่ำกับ
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ป็นภำพรวมในกำรเลอืกตัง้ทัง้	30	เขต
เลือกตั้ง	 โดยไม่ต้องแยกส่วนในกำรคิดค�ำนวณ
ออกมำเป็นเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งแบบ
ในกรณีท่ีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ในบำงเขตเลอืกต้ังท�ำผดิกฎหมำยเลอืกตัง้	เพรำะ
กำรลงคะแนนเลือกตั้งในส่วนของนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด	 คือ	 กำรลงคะแนนในทุกเขต
เลือกตั้งของจังหวัด	 โดยไม่ต้องแยกส่วนในกำร 
คิดค�ำนวณ	 ดังนั้น	 กำรคิดค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลอืกตัง้กรณทีีน่ำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั 
ท�ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง	 จึงด�ำเนินกำรได้ง่ำยกว่ำ 
กรณีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ในบำงเขตเลือกตั้งท�ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง	
	 อย่ำงไรก็ตำม	มีข้อสังเกตต่อไปว่ำ	หำก
ศำลอุทธรณ์สั่งให้นำย	A	รับผิดค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ
กำรเลือกตั้งครั้งท่ีเป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่งเช่นว่ำ
น้ันแล้ว	 ก็จะต้องมีกำรบังคับคดีตำมค�ำสั่งศำล
อุทธรณ์ต่อไป	ซึ่งกำรบังคับคดีเอำกับจ�ำนวนเงิน
ดังกล่ำว	 จะด�ำเนินกำรอย่ำงไร	 เพรำะกฎหมำย 
ไม่ได้ระบุชัดเจนในเรือ่งนี	้แต่กน่็ำจะต้องบังคบัคด ี
ไปตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง	
เพรำะหนีต้ำมค�ำสัง่ศำลดงักล่ำวมลีกัษณะเป็นหนี้ 
เงินทำงแพ่ง	 ซึ่งอำจต้องมีกำรบังคับคดีกันต่อ 
หลังจำกศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งแล้ว	และอำจต้องใช้
เวลำนำนถึง	10	ปี	ในกำรที่จะบังคับให้ได้จ�ำนวน

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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หนี้ครบถ้วนตำมค�ำสั่งศำล	 และในขั้นตอนกำร 
บังคับคดีนั้น	 อำจมีกำรอุทธรณ์ฎีกำค�ำสั่งต่ำง	 ๆ	 
ในกำรบังคับคดีอีกด้วย	 ดังนั้น	 คดีเลือกตั้งใน
ศำลอุทธรณ์อำจไม่ได้เป็นคดีที่จบสิ้นทันทีท่ี 
ศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งแบบในอดีตอีกต่อไปแล้ว
	 นอกจำกนี้ยังมีข ้อสังเกตว ่ำ	 กำรที่
กฎหมำยบัญญัติให้ถือเอำจำกค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ	
กำรเลอืกตัง้ครัง้ทีเ่ป็นเหตุให้ศำลมคี�ำสัง่เช่นว่ำน้ัน	
คือค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเลือกตั้งครั้งปกติ	(ประมำณ	
35	 ล้ำนบำท)	 ซึ่งหำกกำรเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตไม่มีกำรท�ำผิดกฎหมำยเลือกต้ัง	 ก็ต้องมี 
ค่ำใช้จ ่ำยจ�ำนวนดังกล่ำวอยู ่แล้ว	 กล่ำวคือ	 
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่จะต้องมีข้ึนเป็นปกติอยู่แต่เดิม	 
ไม่ว่ำจะเป็นอย่ำงไรกำรเลอืกตัง้ขององค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัดกรุงทองในวันที่	 17	 มีนำคม	 2563	 
ก็ต้องมีค่ำใช้จ่ำย	 35	 ล้ำนบำท	 เกิดขึ้นอยู่แล้ว	 
และกำรทีน่ำย	A	ฝ่ำฝืนกฎหมำยเลอืกตัง้	จนเป็นเหตุ 
ให้ต้องมีกำรเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่	 2	 
ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนต่อจ�ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลอืกตัง้ภำพรวมในวันที	่17	มนีำคม	2563	
ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำคือ	วันเลือกตั้งปกติอย่ำงไร
ก็มีค่ำใช้จ่ำยทีต้่องจ่ำยเป็นปกติอยูแ่ล้ว	แต่ผลพวง 
จำกกำรท�ำผดิกฎหมำยเลอืกตัง้	ซึง่ก่อควำมเสยีหำย 
เป็นจ�ำนวนเงินทีชั่ดเจนโดยสภำพกค็อื	กำรท�ำผดิ 
กฎหมำยเลอืกตัง้จนท�ำให้ต้องมีกำรเลอืกต้ังครัง้ใหม่	 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งใหม่	 (ครั้งถัดมำ)	 
ต่ำงหำกที่เป็นจ�ำนวนเงินที่เป็นผลพวงมำจำก 
กำรท�ำผิดกฎหมำยเลือกต้ังของนำย	 A	 ดังนั้น	 
ในกำรบงัคบัเอำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรเลอืกตัง้คร้ังที ่
เป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่งเช่นว่ำนั้น	(ครั้งปกติ)	ตำม 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 มำตรำ	 109	
วรรคหนึ่ง	ส่งผลกลำยเป็นว่ำ	ผู้ที่ท�ำผิดกฎหมำย

เลือกตั้งจนเป็นเหตุให้ศำลมีค�ำสั่งเลือกตั้งใหม่	
และต้องมีกำรเลือกตั้งครั้งใหม่	กลับไม่ต้องรับผิด 
ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง	 ครั้งใหม่ทั้งที่เป็น 
ผลพวงจำกกำรกระท�ำของตน	 แต่ต้องไปรับผิด
ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งปกติ	 ท่ีไม่ว่ำ
อย่ำงไรก็ต้องมีกำรใช้จ่ำยอยู่แล้ว	
	 ซ่ึงเมื่อศำลอุทธรณ์สั่งให้มีกำรเลือกตั้ง
ใหม่แล้ว	กย่็อมมกีำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำองค์กำร 
บรหิำรส่วนจังหวดักรงุทอง	อ�ำเภอเมอืง	เขตเลอืกตัง้ 
ที่	2	ครั้งใหม่	และมีค่ำใช้จ่ำยในครั้งใหม่	ซึ่งอำจ 
จะประมำณ	500,000	บำท	แต่ในควำมเป็นจริง 
จ�ำนวนค่ำใช ้จ ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้ งใหม ่นี้ 
จะค�ำนวณออกมำได้ชัดเจน	เพรำะเป็นค่ำใช้จ่ำย
ที่จ่ำยไปส�ำหรับกำรเลือกตั้งครั้งใหม่โดยเฉพำะ	 
ไม ่ เ ก่ียวกับกำรเลือกตั้ งครั้ งปกติเลย	 แล ้ว 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะเลือกฟ้องต่อศำล 
จงัหวดั	เป็นคดแีพ่งเพือ่เรยีกเอำค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี ้
อกีหรอืไม่	เพรำะค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ครัง้ใหม่
จ�ำนวน	 500,000	 บำท	 นี้	 ก็เป็นคนละส่วนกับ 
ค่ำใช้จ่ำยท่ีศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งให้นำย	 A	 รับผิด	
ในคดีเลือกตั้ง	 เพรำะค่ำใช้จ่ำยท่ีศำลอุทธรณ์สั่ง
ให้นำย	A	รับผิดในคดีเลือกตั้งนั้น	คือ	ค่ำใช้จ่ำยที่
ค�ำนวณจำกกำรเลือกต้ังครั้งปกติแต่แยกค�ำนวณ
เฉพำะส่วนของเขตเลอืกตัง้ทีน่ำย	A	ได้รบัเลอืกตัง้	
จ�ำนวนเงินและมูลหนี้ของเงินทั้งสองประเภทจึง 
แตกต่ำงกัน	ดงันัน้	หำกคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
น�ำเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งใหม่จ�ำนวน	
500,000	บำท	ซึ่งเกิดขึ้นจริงมำฟ้องเป็นคดีแพ่ง	 
ต่อศำลจังหวัดอีก	 ก็น่ำจะท�ำได้	 และไม่เป็น 
กำรฟ้องซ�ำ้กบัจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรเลอืกตัง้ 
ครั้ง ท่ีเป ็นเหตุให ้ศำลมีค�ำสั่งเช ่นว ่ำนั้นตำม 
พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำท้องถ่ิน
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 มำตรำ	 109	

>> สมชาย รุ่งเรือง
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วรรคหนึ่ง	 ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยที่กฎหมำยบัญญัติไว้
เป็นพิเศษ
 กรณีที่	 2	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
สัง่ระงบัสิทธิสมคัรรบัเลอืกตัง้	(เลอืกตัง้ใหม่โดย 
ค�ำสั่ง	กกต.)
		 หำกระหว ่ ำ งที่ มี กำรสืบสวนและ
ไต่สวนเรื่องร้องเรียนดังกล่ำวของนำย	 A	 แล้ว 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังได้พจิำรณำแล้วเหน็ว่ำ	 
นำย	 A	 ท�ำกำรทุจริตในกำรเลือกต้ังจริง	 และ
เป็นช่วงเวลำหลังวันเลือกต้ังแต่คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งยังไม่ได้ประกำศผลกำรเลือกตั้ง	 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของ	 นำย	 A	 ไว้เป็นกำรชั่วครำวเป็น
ระยะเวลำไม่เกิน	1	ปี	นับแต่วันที่คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งมีค�ำสั่ง	 ทั้งนี้ตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิน่	พ.ศ.	2562	มำตรำ	107	วรรคหนึง่7	ในกรณี 
เช่นนี้	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจสั่งให้
มีกำรเลือกตั้งใหม่ได้ตำมมำตรำ	 107	 วรรคสี่8	

แล้วก็ประกำศผลกำรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งอื่น 
ทีไ่ม่มปัีญหำได้	หำกต่อมำสมมติุให้คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร 
บรหิำรส่วนจังหวดักรงุทอง	อ�ำเภอเมอืง	เขตเลอืกตัง้ 
ที่	 2	 ใหม่	 ด้วยมำตรำ	 107	 วรรคสี่	 โดยให้มี 
กำรเลอืกตัง้ในวนัท่ี	2	สงิหำคม	2563	แล้วมค่ีำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งครั้งใหม่เป็นเงิน	 500,000	 บำท	
กรณีนี้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็จะยื่นค�ำร้อง
ต่อศำลอทุธรณ์เพือ่ให้ศำลสัง่	เพกิถอนสทิธสิมคัร
รับเลอืกตัง้หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ังของผูน้ั้นเป็น 
เวลำ	10	ปี	ตำมมำตรำ	108	วรรคหนึง่9	ซ่ึงในกรณนีี้ 
ไม่มีกฎหมำยบัญญัติให้ผู้ท่ีถูกสั่งระงับสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งนั้นต้องรับผิด	 ในค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับ 
กำรเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้มีค�ำสั่งเช่นว่ำนั้น	
แบบในกรณีมำตรำ	 109	 ซึ่งใช้กับกำรยื่นค�ำร้อง
ตำมมำตรำ	 108	 วรรคสอง	 ดังที่ได้กล่ำวไว้ใน
ตัวอย่ำงกรณีที่	 1	 (เลือกตั้งใหม่โดยค�ำสั่งศำล)	 
ดงันัน้	ในตวัอย่ำงกรณทีี	่2	นี	้นำย	A	ผูถ้กูสัง่ระงบั 
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้	จึงไม่ต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย 

7 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  มาตรา 107 วรรคหนึ่ง ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง ถ้ำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว 

เห็นว่ำ มีหลักฐำนอันควรเช่ือได้ว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท�ำกำรอันเป็นเหตุให้กำรเลือกต้ังนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เท่ียงธรรม หรือมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท�ำ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่น 
กระท�ำกำรดังกล่ำว หรือรู้ว่ำมีกำรกระท�ำดังกล่ำวแล้วไม่ด�ำเนินกำรเพ่ือระงับกำรกระท�ำนั้น ให้คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท�ำกำรเช่นนั้นทุกรำยไว้เป็นกำรชั่วครำวเป็นระยะเวลำ 
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีค�ำสั่ง

8 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  มาตรา 107 วรรคสี่ ในกรณีที่มีค�ำสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตำมมำตรำนี้ภำยหลังวันออกเสียงลงคะแนน

แต่ก่อนวันประกำศผลกำรเลือกตั้ง และผู้สมัครที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนเลือกตั้งในล�ำดับที่ได้รับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่

9 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
  มาตรา 108 วรรคหนึ่ง เมื่อมีกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 107 แล้ว ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งยื่นค�ำร้อง 

ต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำคที่มีเขตอ�ำนำจเพื่อพิจำรณำ ในกรณีที่ศำลพิพำกษำว่ำผู้นั้นกระท�ำผิดตำม 
มำตรำ 107 ให้ศำลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลำสิบปี

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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ส�ำหรับกำรเลือกต้ังครั้งที่ เป ็นเหตุให้มีค�ำสั่ง 
เช่นว่ำนัน้	(ครัง้ปกติ		17	มนีำคม	2563	รวม	30	เขต	 
จ�ำนวนเงิน	35	ล้ำนบำท)	แต่อย่ำงไรก็ดี	นำย	A	
อำจถกูฟ้องเรยีกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ครัง้ใหม่		 
(2	 สิงหำคม	 2563)	 จ�ำนวน	 500,000	 บำท	 
เป็นคดแีพ่งทีศ่ำลจงัหวดั	ตำมแนวทำงกฎหมำยเดมิ 
กไ็ด้	โดยใช้ข้ออ้ำงในเรือ่งละเมดิทัว่ไปตำมประมวล 
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	 เพรำะจ�ำนวนเงิน 
ดงักล่ำวเป็นค่ำเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ตำมควำมเป็นจริง

>>	บทสรุป

 กำรฟ้องร้องบงัคบัค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 
ตำมกฎหมำยเดิม	คือ	ใช้กำรเลือกตั้งครั้งใหม่เป็น
ฐำนคิดค�ำนวณ	ข้อดีคือมีควำมชัดเจนสอดคล้อง
กับควำมเป็นจริง	ไม่มีปัญหำเรื่องกำรคิดค�ำนวณ	
เพรำะมีค่ำใช้จ่ำยเท่ำใดก็ฟ้องบังคับไปตำมน้ัน	 
แต่ข้อเสยีคอื	ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่ง	ซึง่อำจต้องสูค้ดี	 
กนัถึง	3	ชัน้ศำล	อำจใช้เวลำนำนกว่ำคดจีะเสรจ็สิน้
 กำรฟ้องร้องบังคบัค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้ 
ตำมกฎหมำยใหม่	คือ	ใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ครั้งเดิม	 (ครั้งปกติ)	 เป็นฐำนคิดค�ำนวณ	ข้อดีคือ	 
คดจีบไปพร้อมกับค�ำสัง่ศำลอทุธรณ์	ในคดีเลอืกต้ัง	 
ไม่ต้องสู้คดีกันถึง	 3	 ชั้นศำลแบบคดีแพ่งปกต	ิ 
แต่ข้อเสยีคือกำรเรยีกค่ำเสยีหำย	ไม่สอดคล้องกบั 
ควำมเป็นจริง	เพรำะให้ค�ำนวณเอำจำกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งครั้งปกต	ิ ซึ่งยังไม่ชัดเจนวำ่จะเอำ
จ�ำนวนทัง้หมด	หรอืเฉพำะส่วนของผูถ้กูเพกิถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 
และจะมีจ�ำนวนสุทธิเท่ำใด	 ท�ำให้เกิดปัญหำ 
ในกำรจัดเตรียมพยำนหลักฐำนในกำรยื่นต่อ 
ศำลอทุธรณ์	เพรำะเป็นกำรพจิำรณำต่อเนือ่งจำก
คดีในส่วนกำรเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือสิทธิเลือกต้ัง	 ผลอำจกลำยเป็นว่ำ	 หำกยัง

ไม่สำมำรถค�ำนวณเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ท่ีชัดเจนได้พร้อมเอกสำรหลักฐำน	 ก็อำจจะยัง
ไม่สำมำรถยื่นค�ำร้องต่อศำลอุทธรณ์เพื่อขอให้
พิจำรณำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สิทธิเลือกตั้งได้	 กลำยเป็นกำรสร้ำงควำมล่ำช้ำ
ให้กับคดีเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธ ิ
เลอืกตัง้	ซึง่กฎหมำยไม่บญัญตัอิำยคุวำมไว้โดยเฉพำะ

>>	ข้อเสนอ

		 จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดเห็นได้ว่ำ	 กำร
ด�ำเนนิกำรฟ้องร้องบังคบัค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 
ตำมกฎหมำยใหม่นั้น	 ค่อนข้ำงมีปัญหำในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผู ้เกี่ยวข้อง
อย่ำงมำก	 เพรำะเป็นกำรเรียกค่ำเสียหำยท่ี 
ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงและไม่มีขอบเขต
ท่ีชัดเจน	 แต่เมื่อกฎหมำยมีผลบังคับใช้แล้ว	 
ก็ต้องหำทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยให้ส�ำเร็จลุล่วง	
จึงเสนอแนวทำงแก้ไขปัญหำ	ดังนี้	
		 1.	 ปัญหำในกำรสรุปจ�ำนวนเงินค่ำ 
ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง	 และกำรจัดเตรียมเอกสำร
พยำนหลักฐำนเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้งท่ีจะต้องยื่นต่อศำลอุทธรณ์เพื่อ
ไต่สวน	 ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	
มำตรำ	 109	 วรรคหนึ่ง	 ซ่ึงแม้มีเง่ือนไขว่ำ	 ต้อง
เป็นกรณีท่ีศำลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเสียก่อน	 
จึงจะมีกำรไต่สวนเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง	
แต่ก็เป็นกระบวนกำรทีต่่อเนือ่งกัน	กำรเริม่ต้นคด ี
ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้จึงเริม่ต้นทันทีท่ี 
ศำลอทุธรณ์มคี�ำส่ังเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู ้ได้รับเลือกตั้ง	 
ซึง่ในสภำพของกำรท�ำส�ำนวนคดไีต่สวนควำมผดิ 

>> สมชาย รุ่งเรือง
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ต่อกฎหมำยเลอืกตัง้นัน้	ประเดน็เรือ่งของค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งจะไม่ได้ถูกหยิบยกมำพิจำรณำ 
ส�ำนวนกำรไต่สวนควำมผิดต่อกฎหมำยเลือกตั้ง 
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งอย่ำงแน่นอน	 
เนือ่งจำกช่วงเวลำทีท่�ำส�ำนวนกำรไต่สวนส่วนมำก	 
คือ	 ช่วงเวลำที่กำรเลือกตั้งครั้งปกติยังด�ำเนินอยู่	
โดยอำจเป็นช่วงก่อนวันเลือกตั้งบ้ำงหรือหลัง 
วันเลอืกตัง้บ้ำงแล้วแต่รปูคดี	ซึง่กำรสรปุค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้งครั้งปกติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต่ำง	 ๆ	 ยังต้องด�ำเนินกำรต่อเน่ือง	 
โดยเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่ก่ียวกับกำรเลอืกตัง้หลำยฝ่ำย	จงึอำจ 
เสร็จสิ้นหลังจำกวันเลือกตั้งไปแล้วเป็นเวลำนำน
นับเดือน	ดังนั้น	หำกจะให้คณะกรรมกำรสืบสวน
และไต่สวนรวบรวมเอกสำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 
มำด้วยในส�ำนวนกำรไต่สวนควำมผดิต่อกฎหมำย
เลือกตั้งจึงเป็นไปไม่ได้โดยสภำพ	 อีกทั้งในกำร
ท�ำส�ำนวนกำรไต ่สวนควำมผิดต ่อกฎหมำย 
เลือกตั้งมีเวลำจ�ำกัดตำมระเบียบคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง	ว่ำด้วยกำรสืบสวน	กำรไต่สวน	และ
กำรวินิจฉัยชี้ขำด	 พ.ศ.	 2561	 ก็มีเวลำจ�ำกัด 
ให้ต้องสรุปส�ำนวนกำรไต่สวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว	
ประกอบกับกำรเริ่มต้นคดีในส่วนของกำรไต่สวน
เก่ียวกบัค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้จะเริม่ต้นต่อเมือ่
ศำลอทุธรณ์มคี�ำส่ังเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ัง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู ้ได้รับเลือกตั้ง 
เสียก่อน	จึงไม่มีเหตุผลและควำมจ�ำเป็นที่จะต้อง 
มีกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนเร่ืองค่ำใช้จ ่ำย 
ในกำรเลอืกตัง้ไว้ก่อนล่วงหน้ำ	แต่กำรสรปุจ�ำนวนเงนิ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งและกำรเตรียมพยำน 
หลกัฐำนเกีย่วกบัจ�ำนวนเงนิค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 
ที่ จะต ้ อ งยื่ นต ่ อศำลอุทธรณ ์ เ พ่ื อ ไต ่ สวน	 
ตำมพระรำชบญัญัติกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 มำตรำ	 109	 

กม็สีภำพไม่ต่ำงจำกกำรสรปุจ�ำนวนเงนิค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลือกตั้ง	 และกำรเตรียมเอกสำรพยำน
หลักฐำนเพื่อด�ำเนินกำรฟ้องคดีแพ่งต่อศำล
จังหวดัหรอืศำลแขวงตำมกฎหมำยเดมิ	ซึง่ตำมคด ี
ตวัอย่ำงใน	ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำที	่5379/2561	นัน้	 
ใช้เวลำกว่ำจะยืน่ฟ้องเรยีกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ 
ครั้งใหม่นำนร่วม	9	ปีเศษ	ทั้งที่จ�ำนวนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้งตำมกฎหมำยเดิมมีควำมซับซ้อน
ในกำรคิดค�ำนวณน้อยกว่ำตำมกฎหมำยใหม่	
เพรำะไม่มีประเด็นที่จะต้องมีกำรแยกส่วนคิด
ค�ำนวณเฉพำะ	กำรเลอืกตัง้ในเขตเลือกตัง้ทีม่กีำร
ทจุรติออกจำกในเขตเลอืกตัง้ทีไ่ม่มปัีญหำหรอืไม่ 
อย่ำงไร	 ดังนั้น	 กำรสรุปจ�ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเลอืกตัง้และกำรเตรยีมเอกสำรพยำนหลกัฐำน 
เกี่ยวกับจ�ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งตำม 
กฎหมำยใหม่จึงยุ ่งยำกและซับซ้อนมำกกว่ำ 
ตำมกฎหมำยเดมิ	แต่กลบัต้องด�ำเนนิกำรต่อเนือ่ง 
กับคดีในส่วนกำรเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งทันที	 ในศำลอุทธรณ	์ 
และยงัไม่มแีนวทำงทีช่ดัเจนในกำรปฏบิตัใินหลำย 
แง่มุม	เช่น	ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอ�ำนำจ
ในกำรก�ำหนดจ�ำนวนเงินสุทธิที่จะเสนอให้ศำล
อุทธรณ์พิจำรณำไต่สวน	 ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนท่ีเป็นรำยละเอียดของ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งในส่วนต่ำง	 ๆ	 ซ่ึงต้องมี
ควำมสอดคล้องต้องกันของหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน 
กับจ�ำนวนเงินท่ีใช้จ ่ำยจริงท่ีมีควำมละเอียด 
ซับซ้อนอย่ำงมำก	 กำรแยกค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย
เฉพำะเขตเลือกตั้งท่ีมีกำรทุจริตกับเขตเลือกตั้งท่ี
ไม่มีปัญหำ	 รวมท้ังระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร
ให้เสรจ็สิน้ควรเป็นระยะเวลำเท่ำใด	ปัญหำต่ำง	ๆ 	 
เหล่ำนี้มำกเกินกว่ำท่ีจะให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ด�ำเนินคดี
ในศำลอุทธรณ์ต้องรับผิดชอบด�ำเนินกำรเพียง

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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ฝ่ำยเดียว	 แนวทำงกำรแก้ปัญหำต่ำง	 ๆ	 เหล่ำนี้ 
จงึเหน็ควรต้องมรีะเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
ว่ำด้วยกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรสรุปจ�ำนวน
เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งที่จะต้องยื่นต่อศำล
อุทธรณ์	ซึ่งควรมีหลักกำร	และแนวทำง	ดังนี้	
		 (1.1)	 ให้มีกำรท�ำส�ำนวนกำรไต่สวน
เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งเป็นกำรเฉพำะ
ในลักษณะเดียวกับส�ำนวนกำรไต่สวนควำมผิด 
กฎหมำยเลอืกตัง้	โดยอำจก�ำหนดตวัคณะกรรมกำร 
ไต่สวนจำกพนักงำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดที่เกิดเหตุ	 เพรำะมี
ควำมใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีเ่กดิเหตุซึง่เป็นผูร้วบรวมเอกสำรหลกัฐำนเกีย่วกบั 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตัง้	ซึง่แม้เงนิทีใ่ช้จ่ำยในกำร
เลือกตั้งเกือบทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นก็ตำม	 แต่ผู ้เป็นคู ่ควำมในคดีคือ 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง	แม้ในกำรฟ้องคดีแพ่ง 
ในอดีตจะมีกำรมอบอ�ำนำจให ้ปลัดองค ์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดเหตุเป็นผู้ด�ำเนินกำร	
ก็เป็นกำรด�ำเนินกำรในนำมของคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้	และในอดีตทีผ่่ำนมำกำรประสำนงำน 
โดยภำพรวมเกีย่วกบัเรือ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกต้ัง 
กก็ระท�ำโดยเจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรเลอืกตัง้ประจ�ำจงัหวดัทีเ่กดิเหตทุัง้สิน้	โดยควร
ให้มีพนักงำนสืบสวนและไต่สวนประจ�ำจังหวัด 
ทีเ่กดิเหตอุย่ำงน้อย	1	คน	พนกังำนทีด่แูลกำรเงนิ 
และพสัดปุระจ�ำจงัหวัดทีเ่กดิเหตอุย่ำงน้อย	1	คน	 
หรือพนักงำนอื่นที่มีควำมเหมำะสม	 ร่วมเป็น
คณะกรรมกำรกไ็ด้	โดยให้มอี�ำนำจหน้ำทีร่วบรวม
เอกสำรพยำนหลักฐำน	และคิดค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเลือกตั้งที่จะเสนอต่อศำลอุทธรณ์	
		 (1.2)	 ให้มีก�ำหนดระยะเวลำเริ่มต้น 
ท�ำส�ำนวนกำรไต่สวนค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง

หลังจำกศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ งหรือเพิกถอนสิทธิ เ ลือกตั้ งแล ้ว	 
โดยให้มกีำรแจ้งค�ำสัง่ศำลอทุธรณ์ให้ผูอ้�ำนวยกำร 
กำรเลอืกตัง้ประจ�ำจงัหวดัท่ีเกิดเหตทุรำบโดยด่วน	 
เพื่อให้ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดท่ี
เกิดเหตุมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรไต่สวนเรื่อง
ค่ำใช้จ่ำย	 ในกำรเลือกตั้ง	 และต้องมีก�ำหนดช่วง
เวลำส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรไต่สวนให้แล้วเสร็จ 
ภำยในเวลำท่ีเหมำะสม	เช่น	90	วนั	เป็นต้น	หลงัจำก 
ด�ำเนินกำรไต่สวนเสร็จจนได้จ�ำนวนเงินสุทธิ
พร้อมกับพยำนหลักฐำนครบถ้วนแล้ว	 ก็ให้ส่ง
ส�ำนวนให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำ
ประชุมลงมติให้ควำมเห็นชอบ	 แล้วเจ้ำหน้ำที่
ผู ้ด�ำเนินคดีในศำลอุทธรณ์ก็น�ำไปยื่นต่อศำล
อุทธรณ์พิจำรณำไต่สวนต่อไป	ก�ำหนดระยะเวลำ
ในข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนในระเบียบจะมีควำม
ส�ำคญัมำก	เพรำะเป็นสิง่ส�ำคญัทีใ่ช้อ้ำงองิต่อศำล
อุทธรณ์ในกำรก�ำหนดเวลำเพื่อท�ำกำรไต่สวนคดี
ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งต่อไป
	 (1.3)	 ควรระบุให้ชัดเจนในระเบียบว่ำ	 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจพิจำรณำ
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสุทธิ
ส�ำหรับใช้ในกำรยื่นต่อศำลอุทธรณ์เพื่อพิจำรณำ
ไต่สวน	 และจ�ำนวนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
สุทธิที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งพิจำรณำเห็น
ชอบแล้ว	ถือเป็นที่สุดส�ำหรับใช้ในกำรยื่นต่อศำล
อทุธรณ์เพือ่พจิำรณำไต่สวน	ทัง้นีเ้พ่ือเป็นค�ำตอบ
สุดท้ำยในกำรพิจำรณำหำข้อยุติของจ�ำนวนเงิน 
ท่ีต้องยื่นต่อศำลอุทธรณ์เพื่อพิจำรณำไต่สวน	 
ซึ่งจะมีควำมชัดเจนให้เจ้ำหน้ำที่ผู ้ เกี่ยวข้อง 
ด�ำเนินกำรต่อไปได้		
	 2.	 ปัญหำในกำรบงัคบัคดเีอำกบัค่ำใช้จ่ำย 
ท่ีศำลอุทธรณ์มีค�ำสั่งให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

>> สมชาย รุ่งเรือง
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รับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งรับผิดตำมพระรำช- 
บัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	มำตรำ	109	วรรค
หนึ่ง	ปัญหำนี้เป็นขั้นตอนหลังจำกคดีเสร็จสิ้นใน
ส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกต้ังแล้ว	ซึง่นอกจำก
บทบัญญัติดังกล่ำวแล้ว	 ก็ไม่มีบทบัญญัติในเรื่อง
กำรบังคับคดีเอำกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ังที่ 
ศำลอุทธรณ์มีค�ำส่ังให้ผู ้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งรับผิดว่ำจะใช้วิธีใด	 
แต่เมือ่ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลอืกตัง้ทีศ่ำลอทุธรณ์มคี�ำสัง่ 
ดังกล่ำว	 มีลักษณะเป็นหนี้เงินตำมค�ำพิพำกษำ
หรือค�ำสัง่ศำลในทำงแพ่ง	จึงเหน็ว่ำ	ควรต้องมกีำร 
บงัคับคดีโดยประมวลกฎหมำยวธิพิีจำรณำควำมแพ่ง	 
ซ่ึงต้องมีกำรออกหมำยบังคับคดี	 และหำกผู้ถูก
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง
ซ่ึงอยูใ่นฐำนะลกูหนีต้ำมค�ำสัง่ศำลอุทธรณ์ไม่ยอม
ช�ำระหนี้ตำมค�ำสั่งศำลอุทธรณ์	 ก็ต้องมีกำรยึด
หรืออำยัดทรัพย์สินของลูกหน้ีตำมค�ำพิพำกษำ 
โดยเจ้ำพนกังำนบงัคบัคด	ีอนัเป็นขัน้ตอนกำรปฏบิตั ิ
ที่ซับช้อนและยำวนำน	 และมีข้อสังเกตว่ำกำร 
บงัคบัคดใีนคดีแพ่งปกตจิะด�ำเนนิกำรผ่ำนศำลช้ันต้น 
ทั้งสิ้น	 ถึงจะเป็นกำรบังคับคดีตำมค�ำพิพำกษำ
ของศำลอุทธรณ์หรือศำลฎีกำก็ตำม	 ในส่วนของ
จ�ำนวนเงินที่ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งเกือบทั้งหมด 
แม้จะเป็นขององค์กรปกครอง	 ส่วนท้องถิ่น	 
และแนวทำงปฏบิตังิำนในอดตีจะมกีำรมอบอ�ำนำจ 
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทีเ่กดิเหตุเป็น
ผู้ด�ำเนินกำร	 แต่ก็เป็นกำรด�ำเนินคดีในนำมของ
คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง	เพรำะผูเ้ป็นคู่ควำมใน
คดีที่แท้จริงคือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	ดังนั้น	
กำรประสำนงำนติดตำมหนี้เงินค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลอืกตัง้ตำมค�ำพิพำกษำ	กต้็องมกีำรประสำนงำน 
โดยเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดที่เกิดเหตุ	 แต่ในคดี
เลือกตั้งท้องถิ่นตำมกฎหมำยใหม่	 ท�ำให้ศำล
อุทธรณ์	 มีสภำพเป็นศำลท่ีเริ่มต้นมีค�ำพิพำกษำ 
หรอืค�ำสัง่โดยไม่มศีำลชัน้ต้นเข้ำมำเกีย่วข้องในคด ี
ตั้งแต่แรกแบบคดีแพ่งปกติ	ดังนั้น	กำรบังคับคดี 
เอำกับค่ำใช้จ่ำยตำมกฎหมำยใหม่ท่ีต้องด�ำเนนิกำร 
โดยผ่ำนศำลอุทธรณ์ภำคต่ำง	 ๆ	 ซึ่งมีเขตอ�ำนำจ 
หลำยจังหวัด	แต่ต้องด�ำเนินกำรโดยเจ้ำพนักงำน 
บงัคบัคด	ีซึง่จะปฏิบตังิำนประจ�ำอยูต่ำมส�ำนกังำน 
บังคับคดีจังหวัดต่ำง	 ๆ	 ตำมเขตอ�ำนำจของศำล
จังหวัด	 กำรติดต่อประสำนงำนในกำรบังคับคดี
จึงต้องประสำนงำนกับเจ้ำพนักงำนบังคับคดีใน
จังหวดัทีเ่กดิเหตหุรอืในจงัหวดัทีศ่ำลอทุธรณ์ภำค
ต้ังอยู่	 และยังต้องประสำนงำนกับศำลอุทธรณ ์
ภำคท่ีมีเขตอ�ำนำจเหนือจังหวัดท่ีเกิดเหตุนั้น	 
ซึง่ทีต่ัง้ของศำลอทุธรณ์ภำคกับส�ำนกังำนบังคบัคดี 
จงัหวดัเกิดเหตุอำจเป็นคนละจงัหวดักนั	จงึมีปัญหำ 
ตำมมำว่ำ	เจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้จงัหวดัใดควรเป็นผู้รบัผดิชอบในกำร
ประสำนงำนในกำรบังคับคดีดังกล่ำว	จึงเห็นควร
ต้องมีระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย
กำรบังคับคดีเก่ียวกับค่ำใช้จ่ำยตำมค�ำสั่งศำล	
เพ่ือก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีส่วนงำน
ใดควรเป็นผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	รวมทั้งขั้นตอน
วธิกีำรปฏบิตังิำนต่ำง	ๆ 	เช่น	ก�ำหนดให้ส�ำนกังำน 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ประจ�ำจังหวัดทีเ่กดิเหตุ 
เป็นผูร้บัผดิชอบประสำนงำนสนบัสนนุช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบังคับคดี 
เอำกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งตำมค�ำสั่งศำล
อุทธรณ์หรือศำลอุทธรณ์ภำค	 รวมทั้งหลักเกณฑ์
ในกำรมอบอ�ำนำจให้ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรอืผูใ้ดเป็นผูร้บัผดิชอบด�ำเนนิกำรบังคบั
ดดี	เพื่อให้ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน	เป็นต้น

>> ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมและกฎหมายใหม่
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		 ข้อดีของกำรมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว	ท�ำให้กำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องมคีวำมชดัเจนและสอดคล้อง 
กับกฎหมำยโดยมีระเบียบเป็นหลักประกัน	 
ใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้ำหน้ำที่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำยที่ต้องปฏิบัติงำนอยู่
ในกระบวนกำรเหล่ำนี้	หำกไม่มีระเบียบดังกล่ำว	 
จะท�ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปแบบไร้ทิศทำง	 
และหำข้อยุติไม่ได้ว่ำใครจะเป็นผู ้รับผิดชอบ 
ส่วนใดบ้ำง	ระยะเวลำกำรท�ำงำนในแต่ละขัน้ตอน 
ควรมีก�ำหนดอย่ำงไร	จะเสร็จสิ้นเมื่อใด	จึงควรมี

กำรร่ำงระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวให้แล้วเสร็จ 
ก่อนกำรเลอืกต้ังท้องถิน่ทีค่ำดว่ำจะมขีึน้ในปี	2563	 
สุดท้ำยนี้ขอเรียนว่ำ	 บทวิเครำะห์	 ข้อคิดเห็น	 
และข้อเสนอต่ำง	ๆ	ในบทควำมนี้	ได้น�ำเสนอไป 
บนพื้นฐำนของกำรตีควำมตัวบทกฎหมำย 
และแนวทำงกำรท�ำงำนที่ควรจะเป็น	 และด้วย 
จดุประสงค์ทีจ่ะน�ำเสนอแนวทำงในกำรปฏบัิตงิำน
ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย	 หำกมีข้อบกพร่อง 
หรือผิดพลำดประกำรใด	 ผู ้ เขียนขออภัยไว ้	 
ณ	ที่นี้ด้วย

บรรณำนุกรม

หนังสือค�ำพิพำกษำศำลฎีกำ	 ประจ�ำพุทธศักรำช	 2561	 ตอนท่ี	 8	 จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภำ	 
หน้ำ	2215	ถึง	2224

>> สมชาย รุ่งเรือง
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