Abstract
This booklet entitled “Local Government in a
Transitional Period” consists of 2 major parts. One is a
summary of the seminar conducted at the School of Political and
Social Sciences, University of Phayao on August 19, 2016.
Most attendants were leaders from local government bodies in 3
major provinces of Northern Thailand, Chiang Rai, Phayao, and
Phrae. Many were elected mayors, elected chairmen of local
councils and also elected local councilors. Some were
permanent officers of local government bodies as well as
interested scholars on local government and decentralization.
The other is an article of the same title by Tanet Charoenmuang,
a noted scholar of local government and decentralization, and a
professor at the Faculty of Political Science and Public
Administration, Chiang Mai University.
The results of the seminar produced a strikingly similar
revelation of local government and local communities in this
country. Whereas most seminar attendants identified lack of
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authorities and sufficient budget in creating projects for local
areas, the author noted a system of weak local government due
to a long period of semi-colonial rule and anti-communist
struggle which empowered the already strong and centralized
state to a point of over-centralized system. Whereas some
seminarians pointed out local government bodies being
controlled, not monitored, the author found a long era of overcentralized state system has made state officials unaware of local
needs and suspect local intention to work for local benefits.
Officials of the state and regional levels often security factors
and efficiency indicators as if local government officials do not
understand those criteria.
With regard to the transitional period, being under a
colonial or semi-colonial rule for a long time has made every
struggle movement a strongly centralized one in order to achieve
victory. Local democracy and good local government therefore
require time and hard work to be realized since the newly
independent state needs a strongly organized and efficient
bureaucracy to win popularity and achieve of the goal of
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governing, while good local government needs people’s political
participation and accountability. As Thailand did not go through
a nationalist struggle but had to confront the growing communist
threats after World War II, a strongly centralized system of
political and ideological rule was adopted and continued amidst
economic modernization.
During this transitional period, the local government has
always been a minor role player, dominated by regional
administrative government officials with support of a number of
dictatorial rules in the past 7 decades since the start of Cold War
in the early 1950s. Local government was to some degree
strengthened by national democracy elements especially during
the start of the 2000s, but with two military coups in 2006 and
2014, the local government stepped backward. In the past two
years and a half, there has not been any election at any level.
Getting appointed to conduct public affairs and without people’s
role to decide who should run the administration will soon
become a major political issue in this country. The transitional
period from an unresponsive system to a responsive one has
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been a long process in every state, but will it take longer in a
once semi-colonial state with a long period of political and
cultural benefits for the few?
This important project was made possible by the support
of Hanns Seidel Foundation, Thailand (HSF). Center for
Democratization and Localization Studies (CDLS) in Chiang
Mai would like to express sincere gratitude to the HSF for this
endeavor.

December 2016.
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คํานํา
ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาประชาธิ ป ไตยและเทศานุ ว ัต ร
(ศพปท.) (Center for Democratization and Localization Studies CDLS) เชี ยงใหม่ ได้ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดรายการเสวนาเรื่ อง “การปกครองท้องถิ่น
ในระยะผ่าน” เมื่อวันศุกร์ ท่ี 19 สิ งหาคม 2559 ณ ห้องประชุม
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้เชิญผูน้ าํ องค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จัง หวัด พะเยา, เชี ย งราย และแพร่ ตลอดจนนัก วิ ช าการ รวม
ทั้งหมด 40 ท่านเข้าร่ วม เป็ นการประชุ ม เสวนาที่ ไ ดร้ั บ การ
สนับสนุ นจากมูลนิ ธิฮนั ส์ ไซเดล ประเทศไทย (Hanns Seidel
Foundation, Thailand)
การปกครองท้องถิ่นเป็ นภาคการบริ หารและการปกครอง
ที่ถูกละเลยในอดีต เพราะแต่ละชุมชนแตกต่างกันทั้งคุณภาพดิน
ภูมิประเทศ อากาศ แหล่งนํ้า ชนิ ดของต้นไม้ ตลอดจํานวนของ
ประชากร ประวัติความเป็ นมา ภาษา ศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต
การแต่งกาย ขนบประเพณี ต่ า งๆ เพี ย งแค่ พี่ น ้อ งในอาํ เภอ
สันป่ าตอง-จอมทอง ยังพูดแตกต่างกันกับพี่นอ้ งที่อาํ เภอสันทรายแม่ริม มีชาติพนั ธุ์ต่างกันทั้งๆ ที่อยู่ในจังหวัดเดี ยวกัน นี่ เป็ น
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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เพี ย งตัว อย่ า งเล็ ก ๆ ของประเทศหนึ่ ง ถ้า เช่ น นั้ น ท้ อ งถิ่ น ที่
แม่ ฮ่ อ งสอน – น่ าน – นครพนม – สุ ริ นทร์ - อุ ท ั ย ธานี –
ปทุมธานี – จันทบุรี - สมุทรสงคราม - กระบี่ – ยะลา ซึ่งอยูห่ ่าง
กั น คนละภาค ก็ จ ะมี ปั ญ หาเฉพาะพื้ นที่ แ ละอั ต ลั ก ษณ์ ที่
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
การปกครองท้องถิ่นที่เป็ นประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มให้คน
ในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ได้มี สิ ท ธิ มี เสี ย ง สามารถเลื อ กผูบ้ ริ ห ารและ
ผูแ้ ทนของเขาได้เอง และทางานตามวาระ ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการทางานได้ วิพากษ์วิจารณ์การทางานได้อย่างเต็มที่
สามารถทาให้สังคมเข้มแข็ง จึงมีความสาคัญอย่างยิง่
ศู น ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาประชาธิ ป ไตยและเทศานุ ว ตั ร
ขอขอบพระคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ เข้า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง กล่ า ว และ
ขอขอ บ พ ระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู งต่ อ Hanns Seidel Foundation,
Thailand ที่ เห็ น ความส าคัญ ของการพัฒ นาการศึ ก ษา และการ
ส่ งเสริ มความคิดเสรี ของพลเมือง และสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้.
ศพปท. CDLS 3 ธันวาคม 2559.
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บทสรุป การเสวนาเรื่องการปกครองท้ องถิน่
ในระยะผ่ าน
วันศุกร์ ที่ 19 สิ งหาคม 2559 ม. พะเยา
การประชุ ม เสวนาทางวิ ช าการเรื่ อง “การปกครอง
ท้ อ งถิ่ น ในระยะผ่ า น” จั ด ขึ้ น ที่ ภ าคเหนื อ ที่ ห้ อ งประชุ ม
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
การประชุมเสวนามีผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมทั้งสิ้ น 36 คน
ทั้งหมดเป็ นบุคลากรที่ทาํ งานเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ในเขต
จัง หวัด เชี ย งราย, พะเยา และแพร่ มี ท้ ัง ผู ้ด ํา รงตํา แหน่ ง เป็ น
นายกเทศมนตรี และรองนายกฯ ของเทศบาลเมื องและเทศบาล
ตํา บล สมาชิ ก สภาเทศบาล นายกองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล
(นายก อบต.) และรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล (รองนายก
อบต.) และประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล (ประธานสภา
อบต.) สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล (สมาชิกสภา อบต.)
ทั้ง หมดนี้ มาจากการเลื อ กตั้ง โดยประชาชนในท้อ งถิ่ น ปลัด
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บล (ปลัด อบต.) เลขานุ ก ารของฝ่ าย
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บริ หาร และนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 5 คน นอกจากนี้ ยังมีรอง
นายกเทศมนตรี และประธานสภาเทศบาลตาบลในเขตอาเภอฝาง
เชียงใหม่เข้าร่ วม เพราะเห็นว่าน่าสนใจจึงขอเดินทางมาร่ วมฟัง
สำระสำคัญของกำรเสวนำ
ปั ญหำแรก ว่าด้วยอานาจที่มีจากัดขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น (อปท.) ที่ ป ระชุ ม ให้เวลากับการอภิป รายปั ญหานี้
มาก คือ อปท. มีลกั ษณะเป็ นองค์กรบริ หารที่ขาดเขี้ยวเล็บ คนใน
ท้องถิ่ นมี ปัญหาอะไรก็ไปหาอปท. แต่อปท. กลับมีอานาจน้อย
ทุกโครงการที่จะลงมือทาจะต้องได้รับการอนุ ม ัติจากนายอาเภอ
และยังส่ งต่อไปขอรับ การอนุ มตั ิ จากผูว้ ่าราชการจังหวัดอี กครั้ง
ผลที่ ต ามมาคื อ ความล่ า ช้ า การเสี ย เวลาที่ จ ะต้อ งค านวณว่า
โครงการไหนมีความเป็ นไปได้ที่จะถู กปฏิ เสธ หรื อถู กเรี ยกไป
พู ด คุ ย และความรู ้ สึ ก ที่ จ ะต้อ งขึ้ น ต่ อ ทั้ง ยัง ต้อ งรู ้ สึ ก เกรงใจ
ผูอ้ นุ มตั ิ ซึ่ งหมายความว่า ในกระบวนการจัดทาโครงการแต่ละ
อย่าง ต้องคิดให้ละเอียดว่าถ้อยคาใด หรื อแนวคิดใดที่มีแนวโน้ม
ว่าจะถูกตั้งคาถาม ถูกตั้งข้อสงสัย หรื อ ถูกปฏิเสธทันที ทั้งยังต้อง
เสี ยเวลาไปสื บด้วยว่านายอาเภอท่านนี้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดท่านนี้
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มีแนวความคิดแบบใด จุกจิ ก หรื อดู แต่ละหลักการสาคัญ เป็ น
คนนิยมระบอบการปกครองแบบไหน หรื อว่าไม่ชดั เจน ฯลฯ
เพราะต่อไป แต่ละอปท. ยังจะต้องให้ความร่ วมมือกับ
ทุกๆ เรื่ องที่ อาเภอและจังหวัดขอร้องมา เหมือนกับที่เคยเป็ นมา
ทุกๆ ครั้งในอดี ต และหากเกิ ดปั ญหา ฝ่ ายอาเภอและหรื อฝ่ าย
จังหวัดมีความรู ้สึกไม่พอใจใดๆ นัน่ เท่ากับว่าการอนุมตั ิโครงการ
ต่ า งๆ จะประสบปั ญ หามากขึ้ นในอนาคต และยัง จะส่ ง ผล
สะเทือนต่องานอื่นๆ ของท้องถิ่นในอนาคตด้วย
ด้วยฐานะที่ตอ้ งขึ้นต่อข้าราชการส่ วนภูมิภาค โดยเฉพาะ
การขออนุมตั ิโครงการต่างๆ ความรู ้สึกยาเกรง หรื อเกรงใจ และ
ใส่ ใจทุกๆ รายละเอียด เพื่อมิให้เกิดความยุง่ ยากในการขออนุ มตั ิ
โครงการต่างๆ จึงเป็ นรากฐานสาคัญของความสัมพันธ์ของผูน้ า
อปท. กับข้าราชการส่ วนภูมิภาคที่มิได้เริ่ มต้นจากเหตุผลหรื อการ
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นทั ศ นะกั น แต่ เป็ นความสั ม พั น ธ์ แ บบ
ผูบ้ งั คับ บัญ ชากับ ผูอ้ ยู่ใต้บ ังคับ บัญ ชา หรื อระหว่างผูม้ ี อานาจ
เหนื อ กว่ า กั บ ผู ้มี อ านาจน้ อ ยกว่ า ฝ่ ายหนึ่ งกุ ม ไพ่ เหนื อ กว่ า
ตลอดเวลา ที่ในที่สุดคือ การนา อปท. ก็ตอ้ งไปขึ้นต่ออานาจของ
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ข้าราชการส่ วนภูมิภาคที่มิได้มาจากการเลือกตั้งอย่างไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ
ในเมื่ อ กระแสการต่ อ สู ้ เพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารกระจาย
อานาจมากขึ้ นเข้มแข็ง นั่นคื อ การรณรงค์ให้มีก ารลดบทบาท
และอานาจของส่ วนภูมิภาคในการควบคุม (Control) ท้องถิ่น แต่
ให้เปลี่ ยนเป็ นการกากับดูแล (Monitoring) ไม่ใช่ มีอานาจอนุ มตั ิ
โครงการต่างๆ จนองค์กรปกครองท้องถิ่นขาดความเป็ นอิสระ
ไปเสี ยทุกด้าน ปั ญหาการควบคุม อปท. และการลิดรอนอานาจ
ของ อปท. จึงดารงอยูต่ ่อไป
ปั ญ หำที่ ส อง คื อ การตี ค วามของเจ้ า หน้ า ที่ สตง.
(สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่แต่
ละคน ซึ่งไปตรวจโครงการและรู ปแบบการใช้จ่ายงบประมาณใน
แต่ ล ะพื้ น ที่ มี อบต. และเทศบาล รวมเกื อ บ 10 แห่ ง (ทั้ง ที่
จังหวัดเชี ยงราย-พะเยา, เชี ยงใหม่และลาพูน) ที่ยืนยันตรงกันว่า
เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ สตง. ที่ ม าตรวจสอบการท างานของ อปท.
ตีความตรงกันเรื่ องโครงการบางอย่าง มีหลายคน และแต่ละคนมี
ทั ศ นะต่ า งกั น เช่ น คนหนึ่ งเห็ นว่ า ใช้ ง บประมาณในการ
สนั บ สนุ น งานของวัด ได้ อี ก ฝ่ ายเห็ น ว่ า ไม่ ไ ด้ หรื อ การใช้
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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งบประมาณไปซื้ออาหารมาเลี้ยงดูอาสาสมัครในขณะทํางาน ฝ่ าย
หนึ่งเห็นว่าถูกต้อง อีกฝ่ ายเห็นว่าไม่ถูกต้อง อปท. จะต้องคืนเงิน
นั้นให้แก่รัฐ ฯลฯ ผลก็คือ ต่อไป อปท. จะทํางานอย่างไร ใน
เมื่ออปท. ที่อยูใ่ กล้กนั แต่มีเจ้าหน้าที่คนละคนมาตรวจงาน และ
วินิจฉัยต่างกัน ขาดมาตรฐานที่ชดั เจน
ปัญหาที่สาม ปั ญหาการจัดการการเลือกตั้ง ที่ผา่ นมา
กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ระดับจังหวัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
จัดการเลื อกตั้งในทางกฎหมาย แต่ในทางปฏิ บตั ิ กกต. กลับ
มอบให้ อปท. เป็ นคนดํา เนิ น การ โดย อปท. ต้ อ งจั ด หา
งบประมาณมาจัด การเลื อ กตั้ง เอง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง มี ท้ ัง 1.
ข้อ จํา กัด ด้า นงบประมาณ 2. วิ ธี คิ ด ที่ เ น้น การใช้เ งิ น ในทุ ก ๆ
กิจกรรม แทนที่จะปลุกระดมประชาชนในแต่ละท้องถิ่นเสี ยสละ
เวลา ออกมาช่ วยกันจัดการเลือกตั้ง โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีส่วนร่ วมอย่างมีจิตสํานึ ก และจะได้
รู ้สึกถึงการเป็ นเจ้าของ อปท. ร่ วมกัน และร่ วมกันตรวจสอบการ
ทํางานของคนที่มาจากการเลือกตั้ง 3. เนื่ องจากปลัดเทศบาล และ
ปลัด อบต. อาจมีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรงกับผูบ้ ริ หารชุดใหม่ที่จะ
มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้น การที่ปลัดเทศบาล หรื อปลัด อบต.
ซึ่ งเป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หารสู งสุ ดของอปท. เป็ นผูร้ ั บผิดชอบ จึง
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อาจเกิดความโน้มเอียงเป็ นฝักฝ่ าย เช่น ต้องการให้ผบู ้ ริ หารคนเดิม
ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้ง หรื อต้องการให้คนอื่นชนะการเลือกตั้ง
แทน ฯลฯ ในแง่ น้ ี ปลัดเทศบาล หรื อปลัด อบต. ในฐานะ
ประธานจัดการเลื อกตั้ง จึงตกอยู่ในฐานะลาบาก หากผูบ้ ริ หาร
คนเก่าได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีก ก็อาจถูกฝ่ ายตรงข้ามโจมตีวา่
จัดการเลื อกตั้งแบบล าเอี ยง หากผูบ้ ริ ห ารคนเดิ ม แพ้ ก็อาจถู ก
กล่าวหาฝักใฝ่ ผูส้ มัครรายใหม่ เรี ยกได้วา่ ปลัดเทศบาลหรื อปลัด
อบต. ต้องตกอยูใ่ นฐานะลาบาก เพราะมีส่วนได้ส่วนเสี ย ง่ายมาก
ที่จะถูกกล่าวหาไปในทางใดก็ได้ จึงไม่ควรต้องรับผิดชอบงานนี้
ปั ญ หำที่สี่ ปั ญหางบประมาณของ อปท. ที่ยงั มีจากัด
ข้ อ ที่ 1. ไม่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ล าดั บ ตาม เจตน ารม ณ์ ขอ ง
รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 และข้อที่ 2. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ข้ อที่ 1. จาก พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติ) กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น พ.ศ. 2542 งบประมาณของ
อปท. จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนถึงระดบัสัดส่วน 35% ของงบประมาณ
แผ่นดิน ภายในปี พ.ศ. 2549 ส่ วนที่เหลือ (65%) เป็ นของรัฐบาล
ระดับชาติ แต่ก็ปรากฏว่า 17 ปี ผ่านไป งบประมาณของ อปท.
ก็ยงั คงอยู่ที่ระดับ 23% ไม่เปลี่ ยนไปจากช่ วง 10 ปี ก่อน การยึด
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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อานาจในปี พ.ศ. 2549 เปิ ดโอกาสให้สภานิติบญั ญัติท่ีมาจากการ
แต่ ง ตั้ง แก้ ก ฎหมายว่า ด้ว ยการก าหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นเพื่อให้ปีที่งบประมาณของ อปท. มีตวั เลข
สัดส่ วน 35% เลื่อนออกไปโดยไม่มีกาหนด
ที่ ส าคัญ เป็ นงบประมาณที่ รัฐ บาลกลางเป็ นผูค้ ิ ด เป็ น
นโยบาย และโอนงบประมาณมาให้ อปท. เป็ นผูด้ าเนินการรับไป
ทา จึงเป็ นงบที่ให้อย่างมีเงื่ อนไข (Conditional grants) ไม่ใช่ ให้
แล้ว อปท. จะน าไปใช้ อ ย่า งไรก็ ไ ด้ เช่ น งบเบี้ ยยัง ชี พ ของ
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ งบที่ จ่ า ยให้
อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) ของกระทรวงสาธารณสุ ข งบ
อ า ห า ร ก ล า ง วั น แ ล ะ ง บ อ า ห า ร เส ริ ม (น ม ) ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิ การ ฯลฯ ได้กลายเป็ นงบของ อปท. และบังคับ
ให้ อปท. เป็ นผูน้ าเอางบนั้น มาดาเนิ น การ กล่ าวคื อ อปท. ท า
หน้าที่เสมือนหน่ วยบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค การทาเช่ นนี้ ก็
คือเพื่อให้ อปท. มีงบประมาณเพิ่มมากขึ้น เป็ นการเพิ่มแต่เพียง
ตัวเลข ในทางปฏิ บ ตั ิ นอกจาก อปท. จะไม่ได้งบประมาณเพิ่ม
ยังท าให้บุ คลากรของ อปท. มี ภาระเพิ่ ม ขึ้ นเพื่อที่ จะต้องบริ หาร
งบประมาณเหล่านั้น อันเป็ นงานฝากของรัฐบาลระดับชาติ

14

14

การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน

ข้ อ ที่ 2. งบอุ ดหนุ น เฉพาะกิ จ หมายถึ งงบประมาณที่
ก ร ม ส่ ง เส ริ ม ก าร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น (แ ล ะ ง บ ที่ ส .ส .
(สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร) –ในกรณี ที่มีระบบรัฐสภา) จัดหามา
ให้แก่ อปท. โดยการระบุชดั เจนว่าจะต้องนาไปใช้ตามที่ระบุ ลง
มา เช่น เป็ นงบสนับสนุนกิจการต่างๆ เช่น งบซ่อมถนน งบสร้าง
ศูนย์เด็กเล็ก งบสร้ างท่ อน้ าประปา สนามฟุตซอล อ่างเก็บน้ า
หรื อเหมื องฝาย ฯลฯ งบประเภทนี้ เกิ ดจากการวิ่งเต้นของผูน้ า
อปท. ที่ไปขอความช่วยเหลือจากกรมส่ งเสริ มฯ และ ส.ส. หรื อ
กลับ กัน ฝั่ งระดับ ชาติ มีงบประมาณจานวนหนึ่ งที่จะช่ วยเหลื อ
อปท. ลักษณะของงบอุดหนุ นเฉพาะกิจเช่นนี้ จึงมีลกั ษณะพิเศษ
คื อ เป็ นการให้ ที่ มี พ้ื น ที่ ห รื อ องค์ ก รเฉพาะ ไม่ ใ ช่ ไ ด้รั บ ทุ ก ๆ
หน่ ว ยงาน ลัก ษณะความสั ม พัน ธ์ เฉพาะตัว ระบบเส้ น สาย
ตลอดจนการแบ่งสรรปั นส่ วนรายได้ดงั กล่าวย่อมต้องเป็ นไปตาม
ผูท้ ี่เข้าร่ วมส่ วนในความสัมพันธ์เหล่านั้น รวมทั้งการช่วยกันเก็บ
รัก ษาความลับ เหล่ านั้น ไว้ เพื่ อการหาอยู่ห ากิ น ในวัน ข้างหน้า
สาหรับคนที่อยูน่ อกระบบความสัมพันธ์ดงั กล่าว หากปรารถนา
จะเข้าร่ วม ก็ตอ้ งแสวงหาสายสัมพันธ์เหล่านั้น และค่าตอบแทน
เพื่อให้ทุกๆ ฝ่ ายได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งการปิ ดข่าว
ใดๆ ที่อาจเป็ นอันตรายต่อแหล่งรายได้ในอนาคต
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ปั ญ หำที่ห้ำ ตลอดเวลาของการประชุ ม ทั้งสองเวที มี
ความเห็นที่แสดงออกเป็ นระยะๆ ว่าการปกครองท้องถิ่นในรอบ
หลายปี ที่ผา่ นมาไม่มีความคืบหน้าในแง่ของการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่ น รู ป ธรรมของความไม่คืบหน้าดังกล่าวแสดงออกใน 3
ด้าน คือ หนึ่ง การไม่มีนโยบายรู ปธรรมจากรัฐบาลที่ผา่ นมา ซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นความตั้งใจของภาครัฐที่จะกระจายอานาจสู่ อปท.
ด้ว ยการลดบทบาทของหน่ ว ยราชการส่ ว นภู มิ ภ าค หรื อ เพิ่ ม
อานาจหรื องบประมาณส่ วนหนึ่งส่ วนใดให้แก่ อปท.
สอง การเปิ ดเผยท่ าที ข องข้าราชการระดับ สู งบางคน
และสื่ อมวลชนชั้นนาที่มองเห็นว่านักการเมืองท้องถิ่นไม่เพียงแต่
เป็ นฐานของพรรคการเมืองระดับชาติ หากยังเป็ นพวกเดี ยวกัน
หมายความว่ า บุ ค คลเหล่ า นี้ สนั บ สนุ น ซึ่ งกัน และกัน ร่ ว ม
อุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง และนัก การเมื องระดับ ท้อ งถิ่ น ยังจะ
ได้รับ การสนับสนุ นให้กา้ วขึ้ นไปเป็ นนักการเมืองระดับชาติใน
อนาคต ในสายตาของข้า ราชการประจาส่ วนหนึ่ ง นักการเมือง
เหล่านี้ เป็ นพวกแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีความจริ งใจ
ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และเมื่ อ แสดงทั ศ นะในเชิ งลบต่ อ
นัก การเมื อ งท้อ งถิ่ น ก็ ม ัก ไม่ มี ผู ใ้ ดออกมาแสดงความคิ ดเห็ น
คัดค้าน
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สำม ที่ผ่านมา อปท. ถูกจากัดด้วยกฎระเบียบหลายข้อ
ที่ชดั เจนที่ สุดคือ การที่รัฐธรรมนู ญแต่ละฉบับระบุว่า “ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายบัญญัติ ” และนั่นก็คือ กฎหมายลู ก อันเป็ น
ผลของรัฐธรรมนูญ กลับกลายเป็ นว่า อปท. มีอานาจและบทบาท
ที่จากัดมากขึ้นตามกฎหมายลูกทั้งหลายที่ทะยอยออกมาภายหลัง
และด้วยข้อจากัดดังกล่ าว อานาจในการบริ ห ารจัดการภายใน
ท้องถิ่ นจึงอยู่ในความรับผิดชอบของหน่ วยบริ หารราชการส่ วน
ภูมิภาคตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ ในขณะที่รัฐธรรมนู ญระบุ ไว้
ในหลักการกว้างๆ อย่างไพเราะว่า “องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ทั้ ง หลายย่ อ มมี ค วามเป็ นอิ ส ระในการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง
และมี อ านาจหน้ า ที่ ของตนเอง โดยเฉพาะ” (มาตรา 284
รัฐธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2540 และมาตรา 283 รัฐธรรมนู ญ ฉบับ
พ.ศ. 2550)
ข้ อสั งเกตบำงประกำรเกีย่ วกับกำรเสวนำ
ข้ อที่หนึ่ง การเสวนาที่มหาวิทยาลัยพะเยาน่าสนใจที่มี
ผูเ้ ข้าร่ วมการอภิ ป รายถกเถี ยงกันจากหลายจังหวัด และต่างก็มี
ประสบการณ์ ต่ า งกัน แต่ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ที่ มี ล ัก ษณะ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จุ ด อ่ อ นของการปกครองท้อ งถิ่ น ก็ มี ล ัก ษณะ
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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ตรงไปตรงมา และหลากหลายแบบระมัดระวัง อันเป็ นลักษณะ
ทัว่ ไปของคนในสังคมไทยที่คุน้ ชิ นกับระบบราชการมานาน รับ
เอาทั้งท่วงทานองของข้าราชการส่ วนภูมิภาคซึ่ งมีอยู่มากมายใน
แต่ละจังหวัด และอยู่ในระบบการศึกษาที่เน้นการฟั งครู จดคา
สอน นัก เรี ยนมี ส่ วนร่ วมน้อยในระดับ ประถมและมัธยม และ
ต้องเผชิญกับระบบอาวุโสของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ตลอดจน
พิ ธี ไ หว้ค รู ที่ เน้น รู ป แบบและการบังคับ แทนที่ จะเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ ค นหนุ่ ม สาวได้มี ท างเลื อ กในการจัด กิ จ กรรมหลาย
หลายรู ปแบบ
ข้ อที่สอง เป็ นที่น่าสังเกตว่าแทบจะไม่มีใครเลยที่แสดง
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการไม่ให้มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาท้องถิ่ น
และผูบ้ ริ หาร อปท. นับตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็ น
ต้นมาจนถึงปั จจุบนั จนไม่แน่ใจว่าเป็ นการยอมรับโดยปริ ยายของ
ผูน้ าทุกๆ ระดับของ อปท. หรื อเป็ นการเลี่ ยงที่จะไม่แสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นนี้ โดยให้เวลาพิสูจน์ต่อไป
เคยมี ผู ้ใ ห้ ข ้ อ สั ง เกตว่ า กระบวนการเสริ ม สร้ า งความ
เข้มแข็งให้แก่ อปท. และประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศ
นี้ ย่อมต้องล่าช้าเป็ นธรรมดา เนื่ องจากความแตกต่างในสังคมมี
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หลากหลายมาก เช่น หลังจากที่มีกลุ่มปั ญญาชนและนักการเมือง
จานวนน้อยออกมารณรงค์ให้มีการกระจายอานาจในสังคมไทย
กลุ่มบุคคลที่ขานรับมากที่สุดในสังคม ก็คือสื่ อมวลชนที่มีทศั นะ
ก้ า วห น้ า เห็ น ด้ ว ยกั บ ก ารเคลื่ อน ไห วดั ง ก ล่ า ว รวมทั้ ง
บรรณาธิ ก ารที่ ต้อ งการขายข่ า ว คนอี ก กลุ่ ม หนึ่ งที่ ต้อ งการมี
บทบาทคือ กลุ่มนักพัฒนาชุ มชน หรื อองค์กรพัฒนาที่มิใช่ภาครัฐ
หรื อที่ เรี ย กกันทั่วไปว่า เอ็น จีโอ ซึ่ งมี ค วามรู ้ ดี มี ก ารศึ ก ษาดี มี
ความตั้งใจในการทางานเพื่อส่ วนรวม และยังมีความเข้าใจปั ญหา
ท้องถิ่นเป็ นอย่างดี ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถิ่น
หรื อการพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ นในสังคมไทย จึ งเป็ นเรื่ องของคน
กลุ่มน้อย ที่ผลักดันการเปลี่ ยนแปลง ครั้นเกิดการเปลี่ ยนแปลง
ขึ้นทุ กครั้ งในแบบบนสู่ ล่าง (Top-down change) คือรัฐบาลและ
กระทรวงเป็ นผูก้ าหนด และมักทากันแบบมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ ด้วยวิธีคิดแบบคนสัง่ การ ชอบใช้อานาจบัญชา ไม่เห็น
ความส าคัญ ของท้องถิ่ นที่ หลากหลาย หรื ออาจมี ผลประโยชน์
แอบแฝงจากการคิดทาโครงการขนาดใหญ่ ผลก็คือ ผูน้ าท้องถิ่น
จ านวนไม่ น้ อ ยขึ้ นมามี ต าแหน่ ง เพราะมี โ อกาส แต่ มิ ไ ด้เห็ น
ความสาคัญอย่างจริ งจัง ครั้น ถึ งเวลาที่ มีการเรี ยกอานาจคืน ก็
จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้สึกเดือดร้อน เพราะตนเองก็มิได้มีบทบาท
ในการต่อสู ้เรี ยกร้ องสิ่ งเหล่านั้น กลายเป็ นคนเฝ้ ารอคอยโอกาส
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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เอาตัวรอด ถึ งเวลาได้รับ ประโยชน์ก็ จะออกมาขอรั บ ส่ วนแบ่ ง
แต่ ต นเองจะไม่ ผ ลั ก ดั น ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงใดๆ การ
วิพากษ์วจิ ารณ์ก็จะหลีกเลี่ยง สังคมที่ขาดพลเมืองเข้มแข็ง ไม่เอา
การเอางาน เห็ นแก่ ตวั เอาตัวเองให้รอดไปวันๆ จะสร้างสรรค์
ความเจริ ญก้าวหน้าให้ทอ้ งถิ่นอย่างรวดเร็ วได้อย่างไร
และ ประเด็ น สุ ด ท้ ำย แม้ว่าจะมี ก ารหยิบ ยกประเด็น
เกี่ ยวกับ การที่ ข ้าราชการส่ วนภู มิ ภ าคสั งกัดหน่ วยงานต่ างๆ ยื่น
จดหมายขอรับ การสนับ สนุ นโครงการต่ างๆ ของหน่ วยบริ หาร
ราชการส่ วนภูมิภาค เป็ นจานวนเงิ น 2 หมื่นถึ ง 5 หมื่นบาทเป็ น
จานวนหลายโครงการ รวมค่ าขอรั บ การสนับ สนุ น จากหน่ ว ย
บริ หารราชการส่ วนภู มิ ภ าคต่ อปี หลายแสนบาท และเนื่ องจาก
อปท. ส่ วนใหญ่เห็นว่าสมควรที่จะต้องรักษาความสัมพันธ์อนั ดีไว้
กับหน่วยงานเหล่านั้น ทั้งเกรงว่าโครงการของ อปท. แต่ละปี จะ
ไม่ได้รับการอนุ มตั ิจากนายอาเภอและผูว้ า่ ราชการจังหวัด อปท.
แต่ ล ะแห่ ง จึ ง ให้ ก ารสนับ สนุ น ไปตามสมควร เช่ น ให้ เงิ น ไป
สาหรั บแต่ละโครงการ 1-2 หมื่ นบาท รวมค่าสนับสนุ นแต่ละปี
อปท. แต่ละแห่งต้องเสี ยเงินไปราว 1 – 2 แสนบาท แต่ก็ปรากฏ
ว่าไม่มี อปท. ใดแม้แต่แห่งเดียวที่ยอมเปิ ดเผยตัวเลข เช่น แต่ละปี
ได้ก ารสนั บ สนุ น ไปเท่ า ใด และมี ห น่ ว ยบริ ห ารราชการส่ ว น
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ภูมิภาคหรื อส่ วนกลางใดบ้างในท้องถิ่นที่มาขอรับการสนับสนุ น
และแต่ละครั้งขอเท่าใด.
เป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าใจที่หน่วยงานระดับชาติมีงบประมาณ
จานวนมหาศาล และก่ อ ตั้ง มาแล้วนานนับ ศตวรรษ มี ห น่ ว ย
บริ หารราชการส่ วนภูมิภาคก่อตั้งอย่างเป็ นทางการมาแล้วตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2476 เป็ นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งจังหวัด มีอาคาร
ใหญ่ โ ต และมี อ านาจก าหนดปั จ จุ บ ัน และอนาคตของแต่ ล ะ
จังหวัด-อาเภอ กลับปรากฏว่าองค์กรเหล่านี้ ทาจดหมายมาขอเงิน
บริ จาคจากอบต. ที่มีงบประมาณเพียงไม่กี่ลา้ นบาท เพิ่งก่อสร้าง
อาคารเสร็ จไม่ นานมานี้ มี บุ ค ลากรท างานเพีย งไม่กี่ ค น และ
ทั้งหมดล้วนก่ อตั้งไม่ นานมานี้ (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538) เป็ นต้น มา
และผูน้ าของ อบต. และเทศบาลรวมทั้งอบจ. ก็มอบเงินสนับสนุน
ให้ โ ดยไม่ บ กพร่ อ งทุ ก ๆปี จะใช้ วิ ธี ก ารอธิ บ ายใดๆได้ เช่ น
มุมมองแบบพุทธศาสนาที่สอนให้คนไทยมีจิตใจเอื้อเฟื้ อ ทั้งๆ ที่
คนขอมีงบประมาณมากมาย แต่คนให้เพิ่งได้ไม่นาน กาลังเติบ
ใหญ่ มีงบประมาณที่จากัด และต้องบริ หารพื้นที่ที่ประชาชนต้อง
ไปเข้าแถวขอรับ ผ้าห่ มกันหนาวทุ กๆ ปี จากนายอาเภอ และผูว้ ่า
ราชการจังหวัด นั่นคือ นายอาเภอ-ผูว้ ่าราชการจังหวัดแจกผ้า
ห่ ม เป็ นข่ าวใหญ่ ทุ ก ๆ ฤดู ห นาว แต่ ข่ าวผูว้ ่าฯ นายอาเภอ และ
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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หัวหน้าส่ วนราชการต่างๆ ของอาเภอและจังหวัดขอเงินสนับสนุน
จาก อปท. ต่างๆ กลับไม่เคยปรากฏเป็ นข่าว และก็ยงั ไม่มีผูน้ า
อปท. ใดสนใจจะสร้างข่าว และสื่ อมวลชนก็ไม่สนใจที่จะทาเป็ น
ข่าว ฯลฯ
นี่คือผลสรุ ปของการเสวนาว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นใน
ระยะผ่ า น (2 ปี 6 เดื อ น) หลัง จากการยึ ด อ านาจการปกครอง
ประเทศโดย คสช. (คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ) เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผา่ นมา.

14 กันยายน 2559.
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ภาพถ่ ายในงานเสวนา
ศุกร์ ท่ี 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
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กำรปกครองท้ องถิน่ ในระยะผ่ ำน
ธเนศวร์ เจริญเมือง **

“ที่ผา่ นมา ประเทศส่วนใหญ่ในแอฟริ กา, เอเชีย, และละตินอเมริ กา
มีรัฐที่รวมศูนย์อานาจอย่างมาก (Highly centralized states) เป็ น
รู ปแบบหลักซึ่งว่ากันว่าเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการต่อสู ้
เพื่อเอกราช ทั้งยังจาเป็ นเนื่องจากแต่ละรัฐมีความขัดแย้งภายใน
มากมาย ด้วยเหตุดงั กล่าว การปกครองท้องถิ่นจึงเป็ นหุน้ ส่วนที่
อ่อนแอในด้านการปกครองของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
ไม่มีท้ งั อานาจทางการเมือง และอานาจการคลังที่จะก่อการสาคัญใดๆ....”
Patricia L. McCarney, 1996 i
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ว่ำด้ วยกำรปกครองท้องถิ่น
โดยทั่ว ไป การปกครองท้อ งถิ่ น มี 2 แบบ คื อ 1. การ
ปกครองตนเองในระดับท้องถิ่ น (Local self-government – LSG)
และ 2. การปกครองท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางมีบทบาทสาคัญ (Local
state government – LSG) อย่ ำงแรก เป็ นการปกครองที่ คน
ท้องถิ่ น มี บ ทบาทมากในการบริ ห ารจัดการท้องถิ่ น ของตนเอง
รัฐบาลกลางเป็ นเพียงผูก้ ากับดู แล (Monitoring) ส่ วน อย่ ำงหลัง
รั ฐ บาลกลางมี บ ทบาทอย่ า งมากในการควบคุ ม -ครอบง า
(Controlling and dominating) องค์กรที่บริ หาร-ปกครองท้องถิ่น ii
ความแตกต่ า งของ 2 แบบนี้ ก็ ชั ด เจนอยู่ แ ล้ ว ในทาง
ความคิด นัน่ คือ การปกครองแบบแรกเห็ นความสาคัญของภาค
ประชาชน เปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น มี บ ทบาททาง
การเมื อ งในการเลื อ กตั้ ง ผู ้บ ริ หารและสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ตลอดจนกาหนดนโยบายและโครงการต่างๆ ด้วยคนในท้องถิ่ น
นั้ นๆ ส่ วนแบบหลั ง เชื่ อมั่ น กั บ รั ฐ บาลกลาง อยากเห็ น
ความสาเร็ จของงานแบบมาตรฐานเดี ยว หรื อมุ่งแต่ผลงาน และ
ละเลยกระบวนการสร้ างคน หรื อไม่เชื่ อมัน่ ในประชาชนส่ วน
ใหญ่ เพราะเห็ น ว่า มี ก ารศึ ก ษาน้อ ย หรื อ สมองไม่ ดี เรี ย นรู ้ ช้า
หรื อด้ อ ยคุ ณ ภาพ กระทั่ ง อาจมี ท ั ศ นะเห็ นแก่ ต ั ว อยาก
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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ครอบครองผลประโยชน์ท้ งั ปวงไว้กบั ตัวเอง ไม่ยอมแบ่งให้คน
อื่น ไม่อยากเห็ นคนอื่นมีบทบาทเสมอตนเอง ฯลฯ ทุกอย่างจึ ง
ขึ้นอยูก่ บั ผูน้ าและรัฐบาลกลาง อาจมีการแต่งตั้งคนท้องถิ่นให้มี
ตาแหน่ง แต่เขาก็ถูกกาหนดให้มีอานาจที่จากัดมากเพราะทุกอย่าง
จะต้องขึ้นอยู่กบั ส่ วนกลาง หรื อกระทัง่ ในหลายประเทศ แม้แต่
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาก็มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยที่คนใน
ท้อ งถิ่ น เป็ นได้เพี ย งผู ด้ ู ข ้างๆ เวที ไม่ มี สิ ท ธิ เสี ย งใดๆ เกี่ ย วกับ
กิจการต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนของเขาเอง
ตั้ งแต่ ต้ น ทศวรรษ ที่ 1990 เป็ นต้ น มา ค าว่ า Local
government เริ่ ม ถู ก แ ท น ที่ ด้ ว ย อี ก ค าห นึ่ ง นั่ น คื อ Local
governance iii ซึ่ งอาจแปลได้ ว่ า “การบริ ห ารจัด การท้อ งถิ่ น ”
เพราะคานี้ ให้ความสาคัญต่อบทบาทการมี ส่วนร่ วมของหลายๆ
ภาคส่ วน โดยเฉพาะภาครัฐ-ธุ รกิ จและภาคสังคม (State-PrivatePublic Partnership) และสนใจในการส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจัด การบ้า นเมื อ งเป็ นพิ เศษ ค านี้ จึ ง มี
ความหมายค่อนไปทางการปกครองท้องถิ่ นแบบแรก คือ Local
self-government

28

28

การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน

ขณะที่คาว่า “การปกครองท้องถิ่ น” ซึ่ งเป็ นคาดั้งเดิมเป็ น
ค าที่ มี ค วามหมายในเชิ ง การจัดการโดยผูน้ า (ไม่ ว่าระดับ ไหน)
และประชาชนมีส่วนร่ วมน้อยมาก แต่คาว่า “การบริ หารจัดการ
ท้องถิ่ น” เป็ นค าใหม่ที่ มี ล ักษณะประชาธิ ป ไตยมากกว่า อย่าง
น้อยก็คือ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึ้น ทั้งในด้านการเลือกตั้ง
ผูบ้ ริ หาร-สมาชิ กสภาท้องถิ่ น และการร่ วมในการออกความเห็ น
เรื่ องการกาหนดนโยบายสาหรับท้องถิ่นนั้นๆ
อย่า งไรก็ ต าม ดัง ที่ P. McCarney กล่ า วไว้ใ นตอนต้น
ของบทความนี้ โลกในช่ วง 2 ศตวรรษเศษที่ ผ่านมา ลัท ธิ ล่ า
อาณานิ คมจากตะวันตกได้เข้าไปครอบครองดินแดนส่ วนมากใน
3 ทวีป คื อ เอเชี ย แอฟริ ก า และอเมริ ก ากลาง-ใต้ (ไม่ นับ ทวี ป
อเมริ กาเหนื อโดยเฉพาะสหรัฐและแคนาดา เพราะผูค้ นส่ วนใหญ่
ที่อพยพเข้าไปมีบทบาททุกๆ ด้านในเวลาต่อมาล้วนเป็ นคนจาก
ประเทศล่ า อาณานิ ค ม การปกครองประเทศจึ ง มี ล ัก ษณะต่ า ง
ออกไป) ผลของการสร้างขบวนการขนาดใหญ่เพื่อให้ได้เอกราช
ประกอบกั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งหลายเชื้ อ ชาติ -เผ่ า พั น ธุ์
ตลอดจนความขัดแย้งทางความเชื่ อ -ศาสนา-ขนบประเพณี และ
กระทัง่ ภายหลังโลกเข้าสู่ ยคุ สงครามเย็น (Cold War) จึงได้เกิดรัฐ
และกลไกการปกครองที่รวมศูนย์อานาจอย่างมากเพื่อแก้ไขปัญหา
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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ทางการเมื อ ง และต้อ งการให้ เกิ ด ความมั่น คงภายในรั ฐ การ
ปกครองท้องถิ่นจึงถูกละเลย ถูกทาให้อ่อนแอ กระทัง่ ในหลายๆ
แห่ ง ได้ถู ก ท าลายลงไปเพื่ อ เปิ ดทางให้ ก ารบริ ห ารจัด การจาก
ส่ วนกลางเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีมาตรฐานเดียว
น่ า สั ง เกตว่า หลัง ยุ ค สงครามเย็น สิ้ น สุ ดลงในช่ ว งต้น
ทศวรรษที่ 1990 เนื่ องจากการสิ้ นสุ ดลงของภั ย จากลั ท ธิ
คอมมิ วนิ ส ต์ โลกได้ก้าวเข้าสู่ ยุค โลกานุ วตั รหรื อโลกาภิ วตั น์
(Globalization) ความจาเป็ นที่ จะท าให้รัฐบาลกลางเข้ม แข็ง มี
อานาจครอบงาทุกๆ ด้านในแต่ละท้องถิ่นย่อมลดลง ประกอบกับ
พื้นที่แต่ละส่ วนภายในรัฐๆ หนึ่ งมีความแตกต่างหลากหลายทั้ง
ด้า นภู มิ ป ระเทศ อากาศ วัต ถุ ดิ บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ภาษา
ศิลปวัฒนธรรม เชื้ อชาติ ศาสนา และวิถีชีวิตทางเศรษฐกิ จ ถ้า
เช่ น นั้ น รู ปแบบการจัด การบริ หารแต่ ล ะพื้ น ที่ ก็ ไ ม่ มี ค วาม
จาเป็ นต้องเหมือนกัน ด้วยเหตุน้ ี ประเด็นการปกครองท้องถิ่นที่
เริ่ มคลี่คลายไปเป็ นการบริ หารจัดการท้องถิ่นจึงเป็ นเรื่ องที่เข้าใจ
ได้ และนับวันจะได้รับ ความสนใจ และมี คนให้การสนับสนุ น
มากขึ้นๆ
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ในแง่ดงั กล่าว การปกครองท้องถิ่นที่ได้กล่าวในตอนต้น
ว่ามี 2 แบบสาคัญจึงเริ่ มฉายแววให้เห็นว่าด้วยลักษณะเฉพาะของ
แต่ ล ะพื้ น ที่ ตลอดจนรู ปแบบการต่ อ สู ้ ดิ้ น รนทางเศรษฐกิ จ
ตลอดจนบุ ค ลิ ก ของผู ้น าและระบบการน าในแต่ ล ะประเทศ
รวมทั้ งท่ า ที ข องประเทศมหาอ านาจที่ เคยเป็ นรั ฐ ปกครอง
อาณานิ คมหรื อรัฐที่พยายามมีบทบาททางการเมืองระดับโลกใน
ยุค สงครามเย็น ท่ าที และนโยบายต่อการพัฒนาประชาธิ ปไตย
(Democratization Policy) และรู ป แบบการต่อสู ้ ข องท้องถิ่ นเพื่ อ
ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ ต น เอ ง ( Forms of resistance and
localization) ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกานุ วตั ร (หรื อ
โลกาภิ ว ตั น์ ) และความช่ วยเหลื อ ขององค์ก รระหว่างประเทศ
(Role of international agencies) ท าให้ รู ป แบบของระบบการ
ปกครองท้อ งถิ่ น และการสร้ า งความเข้ม แข็ ง ให้ แ ต่ ล ะท้อ งถิ่ น
(Local empowerment) เริ่ มก้าวย่างเร็ วช้าไม่เหมือนกันและนับวัน
แตกต่ า งกัน ไป กลายเป็ นเส้ น ทางการเดิ น ของประชาธิ ป ไตย
ท้องถิ่น (Paths of local democracy) ที่แตกต่างกัน ดังภาพ

การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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รัฐรวมศูนย์อานาจ/ควบคุมท้องถิ่น -------------------------->>> มี
การกระจายอานาจ/ท้องถิ่นเข้มแข็ง
ท้องถิ่นอ่อนแอ/มีอานาจจากัด ------------------------------->>> มี
อานาจและงบเพื่อตัดสิ นใจในการบริ หาร
ประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาทน้อย ------------------------->>> มี
ส่ วนร่ วมในการเลือกตั้ง/ตัดสิ นนโยบาย
ว่ำด้ วยระยะผ่ำน
ระยะผ่าน (Transitional period) สาหรับการเดินทางของ
การปกครองท้องถิ่ นในแต่ละประเทศมีรูป แบบหลากหลาย ไม่
เหมื อ นกัน แต่ รู ป แบบหลัก คื อ จากการปกครองท้อ งถิ่ น ที่
อ่อนแอในรัฐรวมศูนย์อานาจล้นเหลื อ (Highly centralized state)
เดิ น ทางไปที ล ะก้าวๆ และพัฒ นาไปสู่ รัฐ ประชาธิ ป ไตยทั้ง ใน
ระดับ ชาติ แ ละระดับ ท้องถิ่ น นั่น คื อ มี ก ารปกครองท้อ งถิ่ น ที่
เข้มแข็งมากขึ้นเป็ นลาดับ มีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น (ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรง – เช่ นในสหรัฐ และ
ภายหลัง เยอรมนี -ญี่ ปุ่ น-เกาหลี ใต้รับ เอาแบบนี้ ไปใช้ หรื อการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยอ้อม เช่นในอังกฤษหรื อสแกนดิเนเวีย
อนึ่ง ระยะหลังๆ เมืองใหญ่หลายเมืองในอังกฤษก็หนั ไปใช้ระบบ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยตรงเช่นกัน)
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ในระยะผ่านดังกล่าว แน่นอนว่าอุปสรรคย่อมต้องมีท้ งั
จากระดับ ชาติ แ ละระดับ ท้อ งถิ่ น เอง บางครั้ งมี ก ารพัฒ นาไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ ว กระทัง่ เป็ นการพัฒ นาแบบก้าวกระโดด
บางครั้ งสะดุ ด เป็ นช่ ว งเวลาสั้ น บางครั้ งสะดุ ด เป็ นช่ ว งเวลา
ยาวนาน และหลายครั้งก็ถอยหลังไปหลายๆ ก้าว ฯลฯ
ระยะผ่านดังกล่าวไม่เพียงแต่ใช้กบั ประเทศที่กา้ วออกจาก
การเป็ นประเทศเมืองขึ้นเดิมเท่านั้น หากในประเทศที่พฒั นาแล้ว
และมี ระบบการปกครองแบบประชาธิ ป ไตยในระดับ ชาติ ม า
ยาวนานในกรณี ของอังกฤษ รั ฐบาลนางมากาเร็ ต แธตเช่ อร์ ลด
บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่ นบางด้านลง เกิ ดนโยบายรื้ อ
ฟื้ นการรวมศูนย์อานาจ – Recentralization policy ซึ่ งสร้างความ
ไม่พอใจให้แก่ทอ้ งถิ่ น และส่ งผลให้รัฐบาลของนายโทนี่ แบลร์
ต้อ งหั น มาเพิ่ ม บทบาทขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ในเวลา
ต่อมา iv เป็ นต้น
ในแง่ น้ ี การสร้ า งความเป็ นปึ กแผ่ น ของระบบการ
ปกครองท้องถิ่ นจึงอยู่ในระยะผ่าน และเป็ นประเด็ นส าคัญ ใน
ประเทศก าลัง พัฒ นา และอาจมี ปั ญ หาเป็ นระยะๆ ในบางครั้ ง
เช่ นกันในประเทศที่ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยมี ค วาม
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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เป็ นปึ กแผ่นแล้ว ทั้งนี้ ก็เพราะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลาง
กับองค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถเปลี่ยนแปลง กระทัง่ พลิกไป
พลิ กมาได้เสมอ หากกาลังของฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดได้เปรี ยบมากกว่า
และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปกครองที่มีอยูเ่ ดิม
กำรปกครองท้องถิ่น: กรณีรัฐไทย
รัฐไทยในสมัยต้นอยุธยามีความเป็ นแว่นแคว้น ยังมิได้รวมกัน
เป็ นปึ กแผ่นเช่นในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ โดยเฉพาะช่วงรัชกาลที่
5 ในสมัยต้นอยุธยานั้น ล้านนายังคงเป็ นรัฐอิสระ เช่นเดี ยวกับ
ล้ า นช้ า ง (หลวงพระบาง) ส่ วน สุ โขทั ย ลพบุ รี -อโยธยา
สุ พ รรณบุ รี และนครศรี ธ รรมราช ต่ างก็ เป็ นศู น ย์อานาจอิ ส ระ
การที่พระเจ้าอู่ทองสถาปนาตนเองขึ้นเป็ นกษัตริ ย ์ และสถาปนา
ศู น ย์อานาจใหม่ ที่ อยุธ ยาในปี พ.ศ. 1893 และเริ่ ม แผ่อ าณาเขต
ออกไปยึด ครองเมื อ งรอบๆ เพิ่ ม ขึ้ นๆ จึ ง เป็ นก้ า วส าคัญ ของ
ประวัติ ศ าสตร์ ไ ทย โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การสร้ า งความเป็ น
ปึ กแผ่นของพื้นที่หลักโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่เหนื ออ่าว
ไทย ได้แก่ ลพบุ รี สุ พ รรณบุ รี สุ โขทัย นครปฐม (ลามลงไป
จนถึงนครศรี ธรรมราช) ภายใต้การนาของอยุธยา
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การยกกองทัพไปโจมตีและเอาชนะกัมพูชาได้ถึง 3 ครั้ง
(ครั้งแรกสมัยพระเจ้าอู่ทอง พ.ศ. 1912 ครั้งที่ 2 สมัยพระราเมศวร
พ.ศ. 1931 และครั้งที่ 3 สมัยเจ้าสามพระยา พ.ศ. 1974) ก่อให้เกิด
ผลสาคัญถึง 3 ด้านต่อการสร้างรัฐไทย (State building) ในระยะ
ยาว ด้ ำนที่ ห นึ่ ง รั ฐ อยุ ธ ยาได้ ก ลายเป็ นรั ฐ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ด้ า น
อุดมการณ์ , การปกครอง, และสังคม-วัฒนธรรม นัน่ คือ การรั บ
เอามรดกทางวัฒนธรรมของกัมพูชามาเป็ นของตน ที่ศูนย์อานาจ
อิสระอื่นๆ ของคนไต-ไทไม่มี เหมื อนตน ได้แก่ ลัทธิ เทวราชา
พิธีการต่างๆ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ย ์ ภาษาราชาศัพท์ ระบบการ
ปกครองแบบจตุ ส ดมภ์ (เวี ย ง วัง คลัง นา) มหาดไทย และ
กลาโหม ตลอดจนงานก่อสร้างและศิลปะต่างๆ ทางศาสนาของ
เขมรมาเป็ นจานวนมาก ด้ ำนที่สอง บวกกับลักษณะภูมิประเทศ
ที่ยอดเยี่ยม มี ที่ราบที่ กว้างขวางลุ่มแม่น้ าที่กว้างใหญ่ มีแม่น้ า
ส าคัญ ถึ ง 3 สาย (เจ้าพระยา-ป่ าสัก -ลพบุ รี ยัง ไม่ รวมแม่ น้ าสาย
สาคัญอื่นๆ ของภาคกลางในเวลาต่อมา เช่น แม่กลอง บางปะกง)
และอยู่ไม่ ไกลจากทางออกทะเล สามารถพัฒ นาการค้ากับ รั ฐ
อื่ น ๆ กลายเป็ นรั ฐ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ทั้ง ด้า นการเมื อ งการปกครอง
การทหาร เศรษฐกิ จ และสั ง คมวัฒ นธรรม และด้ ำ นที่ ส ำม
พร้อมๆ กับการเติบโตของทั้งสองด้าน ศูนย์อานาจอื่นๆ ก็นบั วัน
ถู ก ดึ ง เข้า ไปในศู น ย์อ านาจที่ นั บ วัน เติ บ ใหญ่ ม ากขึ้ น ขณะที่
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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ตนเองก็ค่อยๆ ถูกลดทอนอานาจการจัดการท้องถิ่นลงไปในทุกๆ
ด้าน จากนั้น จะเห็นได้วา่ แม้อยุธยาจะพ่ายแพ้แก่พม่าถึง 2 ครั้ง
(พ.ศ. 2112 และ 2310) แต่อยุธยาก็ฟ้ื นคื นได้อย่างรวดเร็ ว และ
ผงาดขึ้นมาเป็ นศูนย์อานาจบนพื้นที่ใหม่ คือ ธนบุรีและกรุ งเทพฯv
รัฐศักดินาที่เข้มแข็ง และได้สรุ ปบทเรี ยนจากการพ่ายแพ้
ในสงครามกับพม่าถึ ง 2 ครั้ง แม้จะต้องเสี ยเปรี ยบหลายด้านใน
การสั ญ ญาการค้า (Bowring Treaty) กับ อัง กฤษในปี พ.ศ. 2398
และอีก 13 รัฐตะวันตกในช่ วง 1 ทศวรรษต่อจากนั้น และแม้จะ
ตกอยู่ ใ นฐานะทางการเมื อ งที่ เรี ยกว่ า รั ฐ กึ่ งเมื อ งขึ้ น (Semicolonial state) มี อานาจในการบริ ห ารที่ จากัดหลายส่ วน แต่ใน
ด้านการแถลงของรัฐและในทางการทูต และการรับรู ้ของราษฎร
รัฐไทยยังคงเป็ นรัฐอิสระ ผูป้ กครองยังคงเป็ นกลุ่มเดิม สามารถ
ดาเนินนโยบายการปกครองได้อย่างต่อเนื่ อง และในสภาพการณ์
ดังกล่ าวที่ รัฐเพื่ อนบ้านตกอยู่ใต้ล ัท ธิ ล่ าอาณานิ ค มกลายเป็ นรั ฐ
เมืองขึ้นไปจนหมดสิ้ น รัฐไทยก็ใช้โอกาสนั้นขยายอานาจด้วย
การยึดครองล้านนา และภาคอีสานซึ่ งเป็ นเขตปกครองของลาว
และดินแดนใต้สุดติดกับมลายูของอังกฤษ ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
รัฐไทย ดาเนินนโยบายรวมศูนย์อานาจการปกครองภายใต้ระบบ
สมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ (Absolute Monarchy) ในปี พ.ศ. 2435
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ให้ทุกๆ ท้องถิ่ นขึ้นอยู่กบั แต่ละมณฑลเทศาภิบาล โดยข้าหลวง
เจ้าเมือง และนายแขวงได้รับการแต่งตั้งจากส่ วนกลาง ไม่มีการ
ปกครองท้องถิ่น มีแต่การปกครองท้องที่ นัน่ คือให้มีการเลือกตั้ง
ก านัน และผูใ้ หญ่ บ ้า นโดยประชาชนในหมู่ บ ้านและต าบลนั้น
และให้ท้ งั สองตาแหน่ งปฏิ บ ตั ิงานจนเกษี ยณอายุ โดยไม่มี การ
เลื อ กตั้ง อี ก และภารกิ จคื อ ท างานตามนโยบายและค าสั่ ง ของ
กระทรวงมหาดไทยเป็ นหลัก เท่ากับประชาชนเป็ นคนเลื อกตั้ง
ผูใ้ หญ่บา้ นและกานัน แล้วต่อจากนั้น คนมาจากการเลือกตั้งก็ถูก
ระบบหล่อหลอมให้กลายเป็ นข้าราชการไป vi
เพื่อให้เป็ นเอกภาพในทุกๆ ด้านภายใต้การปกครองของ
รัฐสมบู รณาญาสิ ท ธิ ราชย์ หลังจากที่ ยกเลิ กฐานะเมื องขึ้นของ
ล้านนาและปาตานี ในช่ วงต้นทศวรรษ 2440 และจัดระบบการ
ปกครองแบบภูมิภาคของภาคอีสาน-ปาตานี -ล้านนาในช่ วงเวลา
ไล่ เลี่ ย กัน ตั้ง แต่ ป ลายทศวรรษ 2440 นโยบายการรวมศู น ย์
อานาจสู่ ส่วนกลางของรัฐไทยก็ได้พฒั นาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ ง นัน่
คื อ การด าเนิ น นโยบายรวมศู น ย์อ านาจแบบเข้ม ข้น (High or
Over-centralization policy) ด้วยการยกเลิ ก ความเป็ นอิ ส ระของ
องค์กรสงฆ์ในท้องถิ่ น ยกเลิ กภาษาเขียนและการใช้ตาราที่เป็ น
ภาษาท้องถิ่ น (ยกเว้นเขตใต้สุ ดของประเทศ) รวมทั้งการจัดส่ ง
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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ข้าราชการทุ ก ระดับ จากส่ วนกลางไปปกครองพื้นที่ ท วั่ ประเทศ
ผลกระทบที่สาคัญที่สุดของนโยบายดังกล่าวก็คือ การทาให้ทวั่ ทั้ง
ประเทศมี ล ัก ษณะเป็ นอัน หนึ่ งอันเดี ยวกันทั้งด้านการเมื องการ
ปกครอง เศรษฐกิ จ และสั ง คม-ศิ ล ปวัฒ นธรรม และผลอี ก
ประการหนึ่ งก็คือ การทาลายความเข้มแข็งและอัตลักษณ์ของแต่
ละท้องถิ่นลงเป็ นขั้นๆ vii ไม่ว่าโดยจงใจหรื อไม่ สภาพการณ์
ของสังคมไทยนับตั้งแต่ได้เกิ ดสิ่ งที่เรี ยกว่ารัฐแข็ง สังคมอ่อนแอ
(Strong state, weak society) มากขึ้นๆ
การจัดตั้งสุ ข าภิ บ าลเริ่ ม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2440 ที่ พ ระนคร
และในบริ เวณตัวเมืองส่ วนใหญ่ทวั่ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2448 ซึ่ ง
นับเป็ นการสถาปนาระบบการปกครองท้องถิ่นเป็ นครั้งแรกในรัฐ
ไทย แม้จะเป็ นการเริ่ มต้นที่มีจุดมุ่งหมายที่ ดีในแง่ของการจัดตั้ง
สถาบัน การปกครอง แต่ ในทางปฏิ บ ตั ิ ผลกระทบต่ อท้องถิ่ น
กลับ มี น้อ ยมาก ด้านหนึ่ ง มิ ไ ด้ร้ื อฟื้ นหรื อสร้ างความเข้ม แข็ง
ให้ แก่ ท ้อ งถิ่ น แต่ อ ย่า งใด อี ก ด้า นหนึ่ ง เพราะคนที่ ไ ด้รับ การ
แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการสุ ขาภิบาลล้วนเป็ นข้าราชการส่ วนภูมิภาค
ของเมื อ งนั้ นๆ (ให้ ท างานควบ 2 ต าแหน่ ง และให้ ถื อ งาน
สุ ขาภิบาลเป็ นงานฝากให้ทา) และหากจะมีการแต่งตั้งคนนอก
ระบบราชการเป็ นสมาชิ ก สภาท้องถิ่ นบ้าง ก็ คื อ นัก ธุ รกิ จ เช่ น
38

38

การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน

พ่อค้า กระทัง่ มิชชันนารี ที่เข้ามาเผยแพร่ คริ สตศาสนาในประเทศ
และทั้งหมดนี้ก็ลว้ นเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผูน้ าใน
ระบบราชการ ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง สามัญ ชน เช่ น พ่ อ ค้า รายย่อ ย
ชาวนา ชาวไร่ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การทางานของสุ ขาภิบาล
ก็ไม่มีการเลือกตั้ง ไม่มีการดึ งเอาประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ เข้า
ไปร่ ว มรั บ รู ้ แ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ การท างานของ
สุ ขาภิบาลแต่อย่างใดทั้งสิ้ น viii
การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แม้
จะได้ยกเลิกการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาล และแทนที่ดว้ ย
ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น พ.ศ. 2476 มี ก ารจัด ตั้ง หน่ ว ย
บริ หารราชการส่ วนภู มิภาคแบบใหม่ คือ จังหวัด-อาเภอ-ตาบลหมู่บา้ น มีการแต่งตั้งข้าราชการจากกระทรวงไปเป็ นข้าราชการ
ส่ วนภูมิภาคเพื่อปฏิบตั ิงานในจังหวัดและอาเภอต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ส่ วนการออก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2476 อัน เป็ นการจัดตั้งการ
ปกครองท้องถิ่นขึ้นภายใต้ระบอบการปกครองแบบใหม่ ได้เกิด
อุปสรรคขึ้น 3 ด้านตั้งแต่เริ่ มต้น แม้วา่ จะมีการจัดการเลือกตั้งให้
มี ส ภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ม าจากการเลื อกตั้งโดยอ้อม
จากประชาชน ซึ่ งนับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่ น
อุปสรรคดังกล่าวคือ 1. ขาดการให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครอง
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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ท้องถิ่นแก่ประชาชน 2. อํานาจการบริ หารของเทศบาลมีนอ้ ย
นายกเทศมนตรี ม าจากการเลื อ กตั้ง โดยอ้อ ม ข้า ราชการส่ ว น
ภูมิภาคควบคุมเทศบาลทั้งการออกเทศบัญญัติ และงบประมาณ
และการกําหนดนโยบาย (เรี ยกว่าการปกครองท้องถิ่นอยู่ในมือ
ของกระทรวงมหาดไทยอย่างสิ้ นเชิง) จึงทําให้ประชาชนท้องถิ่น
มองไม่เห็นบทบาทและความสําคัญของเทศบาลมากนัก และ 3.
เนื่ องจากขณะนั้น คนมีการศึกษาในสังคมไทยยังมีไม่มาก และ
แทบทั้งหมดรับราชการ พวกเขาจึงไม่อาจเข้าไปเสนอความเห็น
ใดๆ ในสภาท้องถิ่นได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้ (แทนที่จะเปิ ด
โอกาสให้พวกเขาเข้าไปเป็ นสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ สามารถออก
ความเห็นในปั ญหาต่างๆ ของท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ เช่น ปั ญหา
ขยะ ปั ญหาทางเท้า ปั ญหาความสะอาดของตลาด ปั ญหาการใช้
เสี ย ง ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ แต่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนใดๆ
หรื อไม่มีสิทธิเป็ นผูบ้ ริ หาร)
ดังนั้น การจัดให้มีเทศบาลในสถานการณ์ที่ ก. ไม่เตรี ยม
ความพร้อมให้แก่ประชาชน ข. ไม่ให้อาํ นาจแก่องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในการบริ หารงานเทศบาลอย่างมีอิสระ และ ค. เมื่อขาด
คนมี ความรู ้ -ความเข้าใจในแต่ละด้านในสภาท้องถิ่น สุ ดท้าย
เทศบาลจึงเป็ นองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่รูปแบบ แต่ไม่มีอาํ นาจ
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มากนักในทางปฏิ บตั ิ และไม่ก่อผลกระทบที่ส าคัญในการสร้ าง
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
นั บ จากปี พ.ศ. 2495 จนถึ ง พ.ศ. 2540 การปกครอง
ท้อ งถิ่ น ของไทยต้อ งเผชิ ญ ปั ญ หาส าคัญ อย่า งน้ อ ย 3 ข้อ คื อ
1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่ น (อปท.) ทุกหน่วยมีงบประมาณจากัด
ลักษณะงานที่ทา หรื อที่เรี ยกว่า ภาระหน้าที่ไม่เพียงแต่ถูกกาหนด
โดยตัวบทกฎหมาย หากว่าทุกๆโครงการจะต้องได้รับการอนุ มตั ิ
จากข้าราชการส่ วนภูมิภาค คือทั้งอาเภอและจังหวัด งบประมาณ
ของอปท. ทัว่ ประเทศ มีรวมกันไม่เกิน 9 % ของงบประมาณของ
รั ฐบาล และในจานวนดังกล่ าว ครึ่ งหนึ่ ง เป็ นงบประมาณของ
กรุ ง เทพมหานคร (กทม.) เท่ ากับ ว่า อปท. หลายหมื่ น แห่ ง ทั่ว
ประเทศ (ได้แก่ อบต. อบจ. และเทศบาล) ได้รับงบประมาณที่มี
จานวนจากัดมาก 2. การเกิดขึ้นของ อปท. ทุกหน่วย ไม่วา่ จะเป็ น
สุ ขาภิบาล ในปี พ.ศ. 2495 อบจ. ในปี 2498 สภาตาบล ในปี พ.ศ.
2498 การยกเลิ ก ระบบเลื อ กตั้ง นายกเทศมนตรี แ ละให้ รั ฐบาล
แต่งตั้งแทนในปี พ.ศ. 2505 การเลื อกตั้งผูว้ ่าฯ กทม. ในปี พ.ศ.
2518 การจัดตั้งเมื องพัทยา ในปี พ.ศ. 2521 และการจัดตั้ง อบต.
ในปี พ.ศ. 2537 ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นแบบเอกภาคี (unilateral) นั่น
คือ เป็ นการตัดสิ นใจเองของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยซึ่ ง
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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เป็ นผูค้ วบคุม อปท. โดยไม่มีการปรึ กษาหารื อใดๆ กับประชาชน
ในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ผิ ด กับ การเรี ย กร้ อ งของประชาชนในหลาย
จังหวัดรวมทั้งพรรคการเมืองถึ ง 4 พรรค ที่อยากให้มีการเลื อกตั้ง
ผู ว้ ่ า ราชการจัง หวัด (ไม่ ว่า จะเป็ นการเลื อ กตั้ง พร้ อ มๆ กัน ทุ ก
จังหวัด หรื อค่อยๆ ทะยอยจัดการเลื อกตั้งอย่างมี แผนการ) เริ่ ม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และพ.ศ. 2534-2538 กลับไม่มีการตอบสนอง
ใดๆ ไม่ มี แม้แต่ ก ารเปิ ดประชุ ม รับ ฟั ง ความคิ ดเห็ น หรื อการลง
ประชามติในแต่ละจังหวัด ix
3. การขาดนโยบายและโครงการที่เป็ นรู ปธรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาธิ ปไตยท้องถิ่น ไม่วา่ จะเป็ นแนวทางการพัฒนา
อปท. ให้มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อการปฏิ รูประบบการศึกษาเพื่อให้
เยาวชนในแต่ละท้องถิ่นมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ท้องถิ่ นและองค์ความรู ้ต่างๆ เกี่ ยวกับท้องถิ่ น กลายเป็ นประเด็น
ส าคัญ เกี่ ย วกับ อุ ป สรรคต่ อการกระจายอานาจสู่ ท ้องถิ่ น มาโดย
ตลอด เพราะไม่ว่าจะมีการสถาปนาอปท. รู ปแบบใดก็ตาม ถ้า
หากขาดการให้การศึ กษาหรื อเตรี ยมการให้คนท้องถิ่ นได้เรี ยนรู ้
ก็ใช้วิธี เปิ ดโอกาสให้ อปท. ได้พ ัฒ นาท้องถิ่ น ของตนเองอย่า ง
เต็มที่ โดยให้อานาจแก่ ท ้องถิ่ นนั้น แต่ เมื่อขาดทั้งโอกาส และ
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ระบบการให้ความรู ้ การปกครองท้องถิ่ นจึงประสบความล่ าช้า
ในการพัฒนาเรื่ อยมา
ในห้ ว งเวลา 17 ปี นั บ ตั้ง แต่ พ.ศ. 2540 ถึ ง 2557 การ
ปกครองท้องถิ่นไทยยังคงเผชิ ญปั ญหาเดิมๆ และยังต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ดังนี้
ข้ อที่ 1. รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540 มีลกั ษณะก้าวหน้า
2 ด้าน ด้ ำนหนึ่ง เสนอมาตรการที่เห็ นว่าพรรคการเมืองที่ จะมา
บริ หารงานประเทศจะต้องมีความเข้มแข็ง มีเสี ยงข้างมากในสภา
นิ ติบญ
ั ญัติ และบริ หารงานที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อคนส่ วนใหญ่
พัฒนาประเทศไปข้างหน้า และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของสังคมได้
อีก ด้ ำนหนึ่ ง กระจายอานาจสู่ ท ้อ งถิ่ น ให้ม ากขึ้ น เพื่ อให้ อปท.
สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในระดับท้องถิ่ นให้แก่ประชาชนได้
ดีกว่า 6 ทศวรรษที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม การผลักดันการกระจายอานาจสู่ ท ้องถิ่ น
อย่างไม่ถึงที่สุด ในขั้นต่อมา ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ไม่สามารถจัดตั้ง
กระทรวงการกระจายอานาจหรื อกระทรวงท้องถิ่นได้ แต่ทาได้
เพี ย งจัด ตั้ง ส านัก งานการกระจายอ านาจสู่ ท ้องถิ่ น สั ง กัดส านัก
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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นายกรัฐมนตรี ส่ วนฝ่ ายที่ต่อต้านการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น
กลับจัดตั้งหน่ วยใหม่ในกระทรวงมหาดไทยว่ากรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น อันเป็ นการตั้งชื่ออย่างไพเราะและมีความหมาย
ดี แต่การปฏิบตั ิก็ทาหน้าที่คล้ายกับกรมการปกครองในอดีต นัน่
คือ เข้าไปควบคุ ม การปกครองท้องถิ่ น ต่ อไป นอกจากนี้ ก็ มี
ข้า ราชการจากกระทรวงต่ า งๆ ได้รับ แต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการก าหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่ น ตามพ.ร.บ. ฉบับ พ.ศ. 2542 ผลที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ เพราะ
ต้องการหวงอานาจ งบประมาณ และบุ ค ลากรไว้ หน่ ว ยงาน
บริ หารส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคส่ วนมากจึงไม่เต็มใจที่จะโอน
ภารกิจไปให้ อปท. หากมีการโอน ก็คือโอนภารกิจที่ไม่ตอ้ งการ
หรื อโอนย้ายข้าราชการที่เป็ นภาระ หรื อถ่ายโอนภารกิจ แต่ไม่ให้
งบประมาณตามไปด้วย
กรณี การถ่ายโอนภารกิ จด้านการศึกษา นับเป็ นตัวอย่าง
หนึ่งของปัญหาการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นที่ชดั เจนมากที่สุด
ข้ อแรก เนื่ องจากที่ ผ่านมา ระบบการบังคับ บัญชาที่ มี
หลายขั้นตอนมาก จากโรงเรี ยนประชาบาลในชนบทขึ้นไปจนถึง
กรมสามัญศึ กษา กระทรวงศึกษาธิ การที่ถนนราชดาเนิ น มีแต่
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การประเมินให้ได้เงิ นเดื อน ตาแหน่ งและเครื่ องยศฐาฯ เพิ่มขึ้ น
ซึ่ งล้ ว นเป็ นคุ ณ แก่ ค รู ทั่ ว ประเทศ แต่ น้ อ ยมากที่ จ ะมี ก าร
ประเมิ น ผลการท างานสอนอย่า งจริ ง จัง และลงโทษหากครู
ปฏิบตั ิงานสอนได้ไม่ถึงขั้นที่กาหนด และถูกคาสัง่ ให้ไล่ออกหรื อ
ย้ายงาน หรื อลดขั้นเงินเดือน หากทางานผิดพลาด ใครเล่าที่ จะ
รังเกียจระบบนี้ เพราะมีแต่เอื้อประโยชน์ให้แก่ครู แต่ไม่สามารถ
ปรับปรุ งการทางานของระบบการศึกษาในภาพรวม
ข้ อที่ ส อง ในการโอนย้า ยเพื่ อ ให้ อ ปท. เป็ นผู ้ดู แ ล
รับผิดชอบการศึกษาในท้องถิ่น อย่างแรกคือความไม่แน่นอน ที่
ครู จะต้อ งเผชิ ญ เพราะครู เคยคุ ้ น ชิ น กั บ ระบบเดิ ม ที่ มี แ ต่ ไ ด้
ประโยชน์ เพราะนักการเมืองท้องถิ่นมาแล้วก็ไปตามวาระ มี
การเปลี่ยนผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกๆ 4 ปี
ข้ อที่สำม นักการเมืองท้องถิ่นส่ วนใหญ่ก็คือ ลูกศิษย์ของ
ครู ครู เห็ น ว่าตนเองเป็ นผูท้ รงความรู ้ เป็ นที่ เคารพนับ ถื อ ของ
ชาวบ้าน มีฐานะเหนื อกว่านักการเมืองท้องถิ่น จึงไม่เต็มใจที่จะ
ไปอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของนักการเมือง (แทนที่ครู จะคิดว่าตนเอง
น่ าจะได้ ป ระโยชน์ มากกว่ า จาก การเป็ น ครู ที่ เคารพ ของ
นักการเมือง แต่อย่างไรก็ตาม ครู คงคิดแล้วว่านักการเมืองมาแล้ว
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน

45

45

ก็ไป ไม่ มีใครอยู่ในตาแหน่ งถาวร ครู ค งคิ ดว่าเป็ นการยากใน
การควบคุ มนักการเมืองที่เป็ นศิษย์ของตน จึงคิดว่าตนเองคงจะ
ได้รับ ประโยชน์น้อยกว่าในระยะยาว และคงจะเหนื่ อยมากถ้า
หากต้องทางานอย่างหนัก
ข้ อ ที่สี่ ถ้า อยู่ภ ายใต้ก ารบริ ห ารของนัก การเมื อง และ
ประชาชนในท้องถิ่ นเป็ นคนเลื อกนักการเมือง พวกเขาสามารถ
ลงคะแนนให้ คุ ณ ให้ โ ทษแก่ นัก การเมื อ งและคณะครู ไ ด้ ถ้า
ประชาชนในฐานะที่ เป็ นผูป้ กครองของนักเรี ยน จะประเมินครู
ในทางลบ หรื อไม่ให้เพิ่มเงินเดือน เพราะประชาชนอยูใ่ นพื้นที่
อาจทราบว่าหรื อเห็ น ด้ว ยตาว่า ครู ไ ปท างานสาย ชอบดุ ห รื อ
ลงโทษเด็ ก ครู จ ะท าอะไร ก็ ย่ อ มอยู่ใ นสายตาของเพื่ อ นครู
นักเรี ยนและประชาชนรอบๆ ผิดกับการอยู่ใต้การบังคับบัญชา
กระทรวงที่ ก รุ ง เทพฯ ที่ ห่ า งไกล ท าแค่ ผ ลงานส่ ง ไป ก็ ร อรั บ
เงิ น เดื อนเพิ่ ม ที่ ค รู มี แต่ จะได้รับ ประโยชน์ ห ากไม่ไ ด้ท าอะไร
ผิดพลาดอย่างรุ นแรงภายในระบบราชการนั้น
ด้วยเหตุ น้ ี ในที่ สุ ด ทั้งกระทรวงศึก ษาธิ การที่ ต้องการ
รั กษาอานาจ, งบประมาณ, และบุ ค ลากรครู ไว้ให้ม ากที่ สุ ด ไม่
อยากกระจายอานาจ ไม่อยากสู ญเสี ยอานาจและผลประโยชน์ที่
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ครอบครองมานาน และครู ส่วนใหญ่กย็ อ่ มพอใจที่จะไม่ไปสังกัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่อยากให้มีการกระจายอํานาจสู่
ท้ อ งถิ่ น อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ พ วกตนไม่
ปรารถนา ฯลฯ (แต่ในทางคําพูดและท่าทีที่แสดงออก ทุกฝ่ าย
เห็นด้วยกับหลักการกระจายอํานาจอย่างเต็มที่ เพียงแต่วา่ ...........)
นั่นคือ มีเงื่ อนไขข้อแม้ ที่จะทําให้การกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่นล่าช้า หรื อเป็ นไปได้ยากมาก เช่น โรงเรี ยนที่จะโอนย้าย
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้องมีคุณสมบัติตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ ข้าราชการครู ที่จะขอโอนย้ายไป
ปฏิบตั ิราชการสังกัด อปท. จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงฯ
กําหนด ฯลฯ) การกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ นด้านการศึ กษาจึ งมี
ปัญหาและอุปสรรคมากมายดังที่ได้กล่าวมา x
ข้ อที่ 2.
ในสถานการณ์ ที่รัฐไทยดําเนิ นนโยบาย
ต่างประเทศที่ใกล้ชิดกับนโยบายของรัฐบาลสหรั ฐ นั่นคือ การ
ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศกลุ่มอินโดจีน จีน และเกาหลี
เหนือ การไม่สนับสนุนและส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นและการ
สถาปนาการปกครองระบอบเผด็จการทหารยังพอที่จะเข้าใจได้ว่า
มีความจําเป็ นทางการเมือง โดยเฉพาะเพื่อความเป็ นเอกภาพทาง
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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การเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่ น แต่หลังจากที่รัฐบาลไทย
สถาปนาความสั ม พันธ์ ท างการทู ตกับ สาธารณรั ฐประชาชนจี น
และกลุ่ มประเทศอิ นโดจี น ตลอดจนการสิ้ นสุ ดลงของการต่อสู ้
ด้วยอาวุธ ในเขตป่ าเขา การกระจายอ านาจสู่ ท ้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้
ท้องถิ่ นเข้มแข็ง ให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น
ในการบริ ห ารจัด การท้อ งถิ่ น ของตนเอง กลับ มิ ไ ด้พ ัฒ นาไป
อย่างรวดเร็ วเท่าที่ควร
ที่เป็ นเช่นนั้น ก็น่าจะเกิดจากความเคยชินของทุกๆ ฝ่ าย
โดยเฉพาะข้า ราชการทุ ก ระดับ ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากระบบ
ราชการที่ผา่ นมา ความหวาดกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงและความ
ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่แต่ละคนได้รับและเห็นว่า
มีดีท้ งั ความมัน่ คงและเพิ่มพูนตลอดมา ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบรวมศูนย์อานาจ เช่น ข้าราชการส่ วนภูมิภาคโดยเฉพาะผูว้ า่
ราชการจังหวัดมาแล้วก็จากใน 1-2 ปี การไม่แก้ไขระบบขนส่ ง
มวลชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ การกระจุกตัวของโรงเรี ย นที่ดีในตัว
เมือง ฯลฯ พวกเขาทนได้กบั สิ่ งเหล่านี้ เพราะมีรายได้ดี จราจร
ติดขัดก็ไม่เป็ นปั ญหา เพราะมียานพาหนะส่ วนตัว มีเงินส่ งลูกเข้า
โรงเรี ยนที่ดีได้ในเขตตัวเมือง จะติวเสี ยเงินเท่าไหร่ ก็ตอ้ งหาให้ได้
ปัญหาการรวมศูนย์อานาจและปัญหาอื่นๆ จึงต้องใช้เวลา จะเห็น
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ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิ ดขึ้ นจะทาให้หน่วยราชการส่ วนกลาง
และส่ วนภู มิ ภ าคได้รับ ผลกระทบอย่างมาก การต่ อต้านอย่าง
เงี ย บ ๆ ห รื อแบ บ เปิ ดเผยจึ ง เกิ ดขึ้ น ห รื อ ไม่ แส ดงความ
กระตือรื อล้นใดๆ เนื่ องจากตนเองยังได้รับประโยชน์จากระบบนี้
อยู่
ข้ อ ที่ 3. ท่ ามกลางการเติ บ โตของชนชั้น กลาง ระบบ
การศึ ก ษา และกระแสประชาธิ ป ไตย การเรี ย กร้ อ งให้ มี ก าร
เลื อ กตั้ง ผู ้ว่ า ฯโดยประชาชน การเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง
นายกเทศมนตรี โดยตรงจากประชาชน ข้อเสนอให้ยกเลิ ก การ
บริ หารราชการส่ วนภูมิภาค รวมไปถึงการกาหนดขั้นตอนยกเลิ ก
ตาแหน่งผูใ้ หญ่บา้ นและกานัน เพราะถือเป็ นการซ้ าซ้อนกับการ
ทางานของอบต. และเทศบาล เป็ นการสู ญเสี ยงบประมาณของรัฐ
กระทัง่ เกิดความขัดแย้งระหว่างผูน้ าท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกัน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็ นว่า แม้ว่าการปกครองท้องถิ่นในอดีตจะ
มี พ ัฒ นาการที่ ค่ อ นข้า งช้ า แต่ เสี ยงเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารปฏิ รู ป
เหล่ า นั้ นย่ อ มชี้ ให้ เห็ น ว่ า ยัง มี พ ลั ง ส่ วนหนึ่ งที่ อ ยากจะเห็ น
พัฒ นาการของระบอบประชาธิ ป ไตยเติ บ โตอย่า งมั่น คงทั้ง ใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
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ที่ ส าคัญ ก็ คื อ ได้ เกิ ด การคื บ หน้ า ของการปฏิ รู ปการ
ปกครองท้องถิ่ นไปอีก หลายขั้น ได้แก่ 1. การเพิ่มงบประมาณ
ของ อปท. จาก 9 % ของรายจ่ า ยของภาครั ฐ บาลขึ้ น เป็ น 35%
อย่า งมี ข้ ัน ตอนเริ่ ม ตั้ง แต่ พ.ศ. 2542 เป็ นต้น ไป จนไปหยุด ที่
ระดับ 24% ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2555 2. การแก้ไขกฎหมายให้มี
การเลื อ กตั้ง นายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ระดับ คื อ เทศบาลต าบล
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร เป็ นผลส าเร็ จ ในช่ วงตอนกลาง
ทศวรรษ 2540 และในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีการกาหนดให้นายก
อบต. ทั่ว ประเทศ และนายก อบจ. จากทุ ก จัง หวัด มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอีกด้วย เหตุการณ์ท้ งั หมดในข้อ 2
นี้ เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาล (พรรคไทยรักไทย) ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยประชาชน
การเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรี ยกว่า “จังหวัดจัดการตนเอง”
ที่ มี บ ทบาทใน 10 กว่า จัง หวัด โดยเฉพาะจัง หวัด ใหญ่ ๆ เช่ น
เชี ยงใหม่ ขอนแก่น และอุ บลราชธานี จนถึ งขั้นกลุ่มที่ จงั หวัด
เชี ย งใหม่ จดั ท าร่ างพ.ร.บ. จังหวัดจัด การตนเองส าหรับ จังหวัด
เชี ยงใหม่เสร็ จ และยื่นเสนอต่อรัฐสภาในตอนปลายปี พ.ศ. 2556
โดยจะเสนอให้มีการเลือกตั้งผูว้ า่ ราชการจังหวัดโดยประชาชนใน
จัง หวัดนั้น ๆ การยกเลิ ก หน่ วยบริ ห ารราชการส่ วนภู มิ ภ าคใน
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จังหวัด และเพิ่ม งบประมาณการบริ ห ารจังหวัดจากเดิ ม นี่ คื อ
รู ป ธรรมของอี ก ก้า วหนึ่ งในการรณรงค์ เพื่ อ กระจายอ านาจสู่
ท้องถิ่น xi
กำรปกครองท้องถิ่นในระยะผ่ำน
เราสามารถมองระยะผ่านในบริ บทของสังคมไทยสาหรับ
การปกครองท้องถิ่น ได้หลายมิติ เช่น
วิธีมองอย่ำงแรก เป็ นการมองระยะผ่านแบบมหภาค นัน่
คือ การปกครองท้องถิ่ นที่ อ่อนแออันเป็ นผลพวงของรัฐที่ มีการ
รวมศูนย์อานาจมากเกิ นไปในอดี ตจะต้องผ่านขั้นตอนมากมาย
และใช้เวลายาวนานเพื่อพัฒนาไปสู่ ระบบการปกครองท้องถิ่นที่
เข้ ม แข็ ง มี ก ารกระจายอ าน าจอย่ า งมาก เช่ น เดี ยวกั บ รั ฐ
ประชาธิ ปไตยในตะวันตก รวมทั้งที่ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ นับเป็ น
ระยะผ่านอันยาวนานนับตั้งแต่นโยบายรวมศูนย์อานาจมากเกินไป
ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2453 เป็ นต้น มาจนถึ ง ปั จจุ บ นั รวม 106 ปี (พ.ศ.
2453-2559)
วิธีมองอย่ ำงที่สอง เป็ นการมองระดับที่ส้ ันกว่าเดิ ม นัน่
คือ มองอุปสรรคต่อการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายหลังการยึด
อานาจในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั รวมเวลา 10 ปี
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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และ วิธีม องอย่ ำงที่สำม เป็ นการมองในระดับ เฉพาะ
หน้า นั่น คื อ จากวัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึ งปั จจุ บ ัน
รวมเป็ นเวลา 2 ปี เศษ
วิธีมองอย่างแรก ซึ่ งมีระยะยาวนานถึ ง 106 ปี ช่ วยให้
เรามองเห็นเส้นทางการเดิ นของการปกครองท้องถิ่ นไทยที่กล่าว
ในภาพรวม เริ่ ม ต้น ที่ ไม่ มี ก ารปกครองท้อ งถิ่ น ใดๆ แต่ ค่อ ยๆ
เกิ ด ขึ้ นหลัง จากที่ ผู ้น าของสยามเดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านการ
ปกครองอาณานิคมในอินโดนีเซี ย อินเดีย และพม่า
ในระยะแรกๆ รวมเวลา 13 ปี (พ.ศ. 2435-2448) การ
ปกครองของสยามภายใต้รัฐสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์แบ่งออกเป็ น 2
ระดับ คือ การปกครองส่ วนกลางที่ เมืองหลวง และการปกครอง
ส่ ว นภู มิ ภ าค นั่ น คื อ การส่ ง ข้า หลวงออกไปปกครองมณฑล
เทศาภิ บ าลต่ า งๆ ทัว่ ประเทศ อย่างไรก็ ต าม แม้ว่า นับ ตั้ง แต่ ปี
พ.ศ. 2448 จะมี ก ารจัดตั้งสุ ข าภิ บ าลตามเมื องต่ างๆ ตาม พ.ร.บ.
สุ ขาภิบาล ฉบับปี พ.ศ. 2448 อันเป็ นการสถาปนาองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น แต่ในทางปฏิบตั ิ สุ ขาภิบาลก็มีบทบาทน้อยมาก ทั้งเป็ น
งานฝากของข้าราชการส่ วนภูมิภาค ประชาชนในแต่ละท้องถิ่ น
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ก็ ไ ม่ มี ส่ วนร่ วมใดๆ การปกครองท้ อ งถิ่ น ในช่ ว ง 28 ปี
ต่อจากนั้น (พ.ศ. 2448-2476) จึงเป็ นเพี ยงรู ปแบบ คือ ทาตามที่
เบื้องบนกาหนด
การปกครองท้องถิ่ นเพิ่มรู ปแบบและจานวนองค์กรมาก
ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 จนถึง พ.ศ. 2546 รวมเวลาถึง 70 ปี องค์กร
ปกครองท้องถิ่นก็มีพ้ืนที่ท้ งั ประเทศ คือ กรุ งเทพฯ อันเป็ นเมือง
ห ล ว ง มี ก าร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น รู ป แ บ บ พิ เศ ษ เรี ย ก ว่ า
“กรุ งเทพมหานคร” (กทม.) ส่ วนนอกกรุ ง เทพฯ มี อ งค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่นถึง 3 แบบและ 2 ระดับ ที่วา่ 3 แบบก็คือ 1. อบจ.
(องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด) 2. เทศบาล และ 3. อบต. (องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล) ส่ วนที่วา่ 2 ระดับ (Two-tier system) ก็คือ 1.
ระดับ อบจ. และ 2. ระดับที่ 2 คือ ระดับล่าง ได้แก่เทศบาล และ
อบต. โดยมี อบจ. มี พ้ื น ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ง จัง หวัด นั้ นๆ ส่ ว น
เทศบาลและ อบต. แบ่ ง พื้ น ที่ ก ัน ตรงที่ ค วามเป็ นชุ ม ชนเมื อ ง
ชุ ม ชนที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น เป็ นชุ ม ชนขนาดใหญ่ ก็ไ ด้เป็ น
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง, และเทศบาลตาบล ส่ วนพื้นที่ชนบท
อันกว้างใหญ่ แต่มีประชากรประปรายตามหมู่บา้ นและในตาบล
ก็มี การจัดตั้ง อบต. ขึ้นมา เทศบาลและอบต. มีพ้ืนที่ไม่ทบั ซ้อน
กัน แต่เมื่อเอาพื้นที่ท้ งั หมดมารวมกันทั้งจังหวัด ก็เป็ นพื้นที่ของ
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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อบจ. มีการแบ่งงานกันทาระหว่างอบจ. ที่คุมงานภาพรวมระดับ
จังหวัด ส่ วนเทศบาลและ อบต. ดูแลรับผิดชอบเฉพาะเขตพื้นที่
ของตน
ใน ช่ วง 1 ท ศ วรรษ เศ ษ สุ ด ท้ า ย ก่ อ น จ ะ สิ้ น ยุ ค นี้
(พ.ศ. 2549) มี ค วามคื บ หน้ า หลายอย่า งที่ น่ า สนใจอัน ส่ อ ไป
ในทางความคืบหน้าของการปกครองท้องถิ่น ที่สาคัญ คือ
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรของ อปท. โดยตรงจำกประชำชน
การรณรงค์เรี ยกร้องให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมาการเลือกตั้ง
โดยประชาชนเริ่ มจากบทความเล็กๆ ในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2534
แล้วต่อจากนั้น ก็มีบทความทะยอยออกมาหลายๆ ครั้ง ติดตาม
ด้วยการให้สัมภาษณ์ของนักวิชาการ นักการเมือง และข้าราชการ
ระดั บ สู งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการ
บริ หารงานระดับจังหวัด (ส่ วนภูมิภาค) สลับกับการจัดรายการ
อภิ ป รายและสั ม มนาทั้งในวิท ยุโทรทัศ น์ ในสถาบัน การศึ ก ษา
และโรงแรม ที่ กลายเป็ นข่าวใหญ่ระดับ ประเทศก็เพราะพรรค
การเมื อ ง 4 พรรค (พรรคพลั ง ธรรม, พรรคเอกภาพ, พรรค
ความหวังใหม่, และพรรคประชาธิ ปัตย์) สนับสนุนแนวคิดนี้ และ
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นําไปหาเสี ยงในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2538 ว่าจะนําไปปฏิบตั ิให้
เป็ นจริ งหากชนะการเลื อกตั้ง แต่ เ นื่ องจากมี ก ารพูด กัน อย่าง
ครึ กโครมในปี พ.ศ. 2535-2536 แล้ว ทําให้วงการสนทนาทางการ
เมื อง และสภ ากาแฟ ต่ างๆ คึ กคั ก มากยิ่ ง ขึ้ น เพ ราะว่ า
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงอย่างเป็ นทางการว่าเป็ นไปไม่ได้
เพราะกฎหมายระบุ ว่าตําแหน่ งผูว้ ่าราชการจังหวัด ทัว่ ประเทศ
เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน กําหนดให้
ตําแหน่งดังกล่าวเป็ นของหน่วยราชการส่ วนภูมิภาค เป็ นตําแหน่ง
แต่งตั้ง ที่สาํ คัญกว่านั้น แม้ว่าทั้ง 4 พรรคการเมืองจะชนะการ
เลือกตั้ง ในเดื อนกั น ยายน 2538 โดยมีนายชวน หลีกภัย เป็ น
นายกรัฐมนตรี และพลเอก เชาวลิต ยงใจยุทธ เป็ นรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (รมว. มหาดไทย) แต่ ก็ไ ม่ มี ก ารเลื อกตั้ง
ผูว้ า่ ฯ เกิดขึ้นไม่วา่ จังหวัดไหน
และในปี พ.ศ. 2537 นั้น กระทรวงมหาดไทยได้ผลักดัน
ให้มี พ.ร.บ. สภาตํา บลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล (มี ผ ล
บังคับใช้ในเดื อนมี นาคม พ.ศ. 2538) เพื่ อ เบนความสนใจ
ของผูค้ นออกไปจากประเด็นการเลือกตั้งผูว้ ่าฯ สาระสําคัญของ
พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือ ให้จดั ตั้งสภาตําบลทุกๆ ตําบล และหากที่ผ่าน
มา มีสภาตําบลใดมีงบประมาณเกิน 1.5 แสนบาทติดต่อกัน 3 ปี
ขึ้นไป ให้ยกฐานะขึ้นเป็ น อบต. ได้เลย ผลก็คือมีการเลื่อนฐานะ
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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สภาตาบลขึ้ น เป็ น อบต. ได้รวม 617 แห่ งพร้ อมกัน ทั่วประเทศ
ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 30 พ ฤ ษ ภ า ค ม พ .ศ . 2538 แ ล ะ ปี ถั ด ไ ป
กระทรวงมหาดไทยก็จดั ตั้ง อบต. เพิ่มอีก 2,143 แห่ ง (พฤษภาคม
2539) รวมมี อบต. ทั้งหมด 2,760 แห่งทัว่ ประเทศ จากสภาตาบล
ทั่ว ประเทศรวม 7,000 กว่า แห่ ง และปี ถัด ๆไป ก็ จ ะมี ก ารยก
ฐานะของสภาต าบลขึ้ น อบต. จนครบทั้ง ประเทศในอี ก 3-4 ปี
ข้างหน้า
การจัด ตั้ง สภาต าบลและอบต. ซึ่ งเป็ นองค์ก รปกครอง
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก และมีงบประมาณต่า ทาให้มีผวู ้ ิเคราะห์วา่ ผู ้
วางแผนระดับ สู งของฝ่ ายไม่ เห็ นด้วยกับ ข้อเสนอเลื อกตั้งผูว้ ่าฯ
ต้องการให้สภาตาบลและอบต. ขนาดเล็กได้รับการจัดตั้ง เพื่อจะ
ได้ 1. ไม่ แ สดงบทบาทส าคัญ อะไรให้ ป ระชาชนส่ วนใหญ่
ประทับ ใจ และจะได้ถือโอกาสชี้ แจงกับสั งคมว่า อปท. ระดับ
ตาบลยังล้มเหลวหรื อไม่ประสบผลสาเร็ จมากนักในการทางานที่
แต่ ล ะตาบล และ 2. ให้ ป ระชาชนในแต่ ล ะหมู่ บ ้านและตาบล
สนใจเรื่ อ งและปั ญ หาต่ า งๆ ของตนเอง ซึ่ งเป็ นปั ญ หาระดับ
จุล ภาค ผิดกับ ปั ญหาของทัว่ ทั้งจังหวัด ซึ่ งเป็ นปั ญหาภาพใหญ่
ระดับจังหวัด ด้วยเหตุผล 2 ข้อนี้ ประชาชนจึง “ไม่ควรเห็นด้วย
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กับข้อเสนอที่ให้มีการเลื อกตั้งผูว้ ่าฯ” ซึ่ งเป็ นการปกครองระดับ
ใหญ่กว่าและมีความสาคัญกว่า
เมื่ อข้อเสนอเรื่ องเลื อกตั้งผูว้ ่าฯ ขาดแรงสนับ สนุ น จาก
พ ลั ง ก ลุ่ ม ต่ า งๆ จึ ง ได้ เ กิ ดการรณ รงค์ ใ ห้ มี การ เลื อก ตั้ ง
นายกเทศมนตรี โดยตรง ผลปรากฎว่าได้รับการสนับสนุ นอย่าง
แข็งขัน จากนายกเทศมนตรี ข องเทศบาลหลายๆ แห่ ง และได้
กลายเป็ นประเด็ น ส าคัญ ของสมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง
ประเทศไทยอย่างรวดเร็ ว xii
น่าเชื่อว่า ผลจากการรณรงค์ดงั กล่าวของนายกเทศมนตรี
จากเทศบาลทัว่ ประเทศ และการยอมรับของกระทรวงมหาดไทย
ที่ ยงั ไม่ตอ้ งไปถึ งการเลื อกตั้งผูว้ ่าฯ ในที่ สุด รัฐบาลของพรรค
ประชาธิ ปัตย์ก็ผ่าน พ.ร.บ. เลื อกตั้งนายกเทศมนตรี ของเทศบาล
นคร และเทศบาลเมื องเป็ นผลส าเร็ จ ให้มี ผลบังคับ ใช้ในเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ครั้ นรั ฐบาลพรรคไทยรั ก ไทยชนะการ
เลื อ กตั้ง ในตอนต้น ปี พ.ศ. 2544 กระแสการเลื อ กตั้ง ผู ้น าฝ่ าย
บริ ห ารโดยตรงก็ ล ามออกไปทั่ว ส่ ง ผลให้ เกิ ด การผลัก ดัน ให้
แก้ ไ ข พ.ร.บ.เทศบาลต าบลและพ.ร.บ.สภาต าบลและอบต.
กาหนดให้นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบล และนายก อบต. มาจาก
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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การเลื อ กตั้ง โดยตรงจากประชาชน มี ผ ลบัง คับ ใช้เริ่ ม ในเดื อ น
ธัน วาคม 2546 และแก้ไ ขพรบ อบจ. ก าหนดให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง
นายก อบจ. โดยตรงทั่ว ประเทศเริ่ ม เป็ นครั้ งแรกในวัน ที่ 14
มีนาคม พ.ศ. 2547 xiii
จากสถิ ติปี พ.ศ. 2547 หรื อ 7 ปี ผ่านไปหลังจากการผ่าน
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ ปี พ.ศ. 2540 รั ฐ ไทยมี อบจ. 75 แห่ ง
เทศบาลทั้ง 3 ระดับ 1,129 แห่ ง และ อบต. 6,744 แห่ ง เท่ากับว่า
ประเทศนี้ มีผูบ้ ริ หารที่มาจากการเลื อกตั้งโดยตรงจากประชาชน
(รวม กท ม . 1 แห่ ง) (Directly-elected chief executives) เป็ น
จานวนเกื อ บ 8 พัน คน พวกเขาคื อตัวแทนส าคัญ ของระบอบ
ประชาธิปไตยท้องถิ่นที่กาลังเริ่ มเบ่งบานในประเทศนี้
ข้อดีของการเลือกตั้งผูน้ าท้องถิ่นโดยตรงทุกระดับ คือ
การปลุกเร้าความสนใจทางการเมืองของประชาชนทาให้
เกิ ด การต่ อ สู ้ แ ข่ง ขัน เข้ม ข้น มี ก ารปราศรั ย หาเสี ย งในจุ ด ต่า งๆ
ในกรณี ข องท้อ งถิ่ น ระดับ หมู่ บ ้า นและต าบล ความก้า วหน้ า
อันหนึ่ งที่ปรากฏคือ ความพยายามของผูน้ าแต่ละคนที่จะสร้างจุด
แข็งของตนให้เป็ นที่ ป ระจัก ษ์ เมื่ อได้ชัย ชนะในการเลื อกตั้งก็
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พยายามสร้างผลงานหลายอย่าง ทั้งในเชิงการประชาสัมพันธ์และ
ลงมื อท าอย่างจริ งจัง เกิ ดนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ท ้องถิ่ นต่างๆ ได้
รู ้จกั และเดิ นทางไปดูงานหาบทเรี ยน ดังกรณี การสร้างหมู่บา้ น
ปลอดขยะโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแข็งขัน กระทัง่
สามารถสร้ างรายได้จากการขายขยะของชุ มชน การนาเอารถ
ของเทศบาล-อบต. – อบจ. มาใช้รับส่ งนักเรี ยนในภาคเช้าและบ่าย
การช่วยเหลือนาผูป้ ่ วยไปโรงพยาบาลโดยด่วนโดยรถของ อปท.
เพราะไม่มีรถโดยสารในชนบทห่ างไกล หรื อการจัดรายการนา
เที่ ย วโดย อปท. ให้ ทุ น แก่ ค รู -นัก เรี ย นในพื้ น ที่ เพื่ อ ท าเอกสาร
ประกอบการเที่ ย วชม และการเป็ นผู ้บ รรยาย หรื อ โครงการ
รณรงค์ไม่ดื่มสุ ราในงานศพ ฯลฯ xiv
ข้อดี อีกประการหนึ่ งของการก าหนดให้นายก อบจ. มา
จากการเลือกตั้งโดยประชาชนของทั้งจังหวัด ก็คือ การนาเอาผูน้ า
2 คนในระดับจังหวัดมาแข่งขันกันทางานเพื่อประชาชน คนหนึ่ง
มาจากการแต่ ง ตั้ง โดยกระทรวงมหาดไทย แทบไม่ มี ค นใน
จังหวัดคนใดรู ้จกั เขามาก่อน ได้ตาแหน่งที่เรี ยกกันอย่างยกย่องว่า
“พ่อเมือง” หรื อ “เจ้าเมือง” ขณะที่อีกคนหนึ่ งปราศรัยหาเสี ยงลง
พื้นที่แทบทุกหมู่บา้ น และได้ชยั ชนะมาเป็ นนายกฯ หรื อหัวหน้า
ฝ่ ายบริ หารของ อบจ. ในแง่หนึ่ ง เป็ นการพิสูจน์ว่าคนที่มาจาก
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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การเลื อกตั้ง กับคนที่มาจากการแต่งตั้ง คนไหนจะทางานรับใช้
ประชาชนได้ดีกว่ากัน
วิธีกำรมองอย่ ำงที่สอง เป็ นการมองพัฒนาการของการ
ปกครองท้อ งถิ่ น ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่า นมา (กัน ยายน พ.ศ. 2549 –
พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบการปกครอง
ระดับชาติเริ่ มต้นที่การยึดอานาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549
โดยคณ ะปฏิ รู ปการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข จากนั้นจึงมีรัฐบาลแต่งตั้ง โดยมี
พลเอกสุ ร ยุ ท ธ จุ ล านนท์ เป็ นนายกรั ฐ มนตรี ด าเนิ น การร่ า ง
รัฐธรรมนู ญฉบับใหม่และจัดให้มีการเลื อกตั้ง ในเดือนธันวาคม
ปี ถัดมา ผลคือพรรคพลังประชาชน (อันเป็ นพรรคเดียวกับพรรค
ไทยรักไทยที่ถูกยุบไป) ชนะการเลือกตั้ง ทาให้นายกรัฐมนตรี 2
คนจากพรรคพลังประชาชนถู กปลดจากตาแหน่ ง โดยคาสั่งศาล
หลังจากนั้น มี การช่ วงชิ งอานาจกัน ส่ งผลให้ฝ่ายค้านได้จดั ตั้ง
รัฐบาล เกิดการเรี ยกร้องของขบวนการประชาธิ ปไตยขนาดใหญ่
ที่ตอ้ งการให้มี การยุบสภาฯ และจัดการเลือกตั้งเสี ยใหม่ มีการ
ชุ ม นุ ม ยื ด เยื้ อ กลางกรุ งเทพฯ น าไปสู่ การนองเลื อ ด ในช่ ว ง
กลางเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เรี ยกว่ า พฤษภาทมิ ฬ มี
ประชาชนถูกสังหารราว 100 คน หลังจากนั้นอีก 1 ปี รัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชี วะจึงประกาศยุบสภาฯ และจัดการเลื อกตั้งใหม่
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ในเดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ท าให้น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชิ น วัตร ได้
เป็ นนายกรัฐมนตรี นาพรรคเพื่ อไทยขึ้นเป็ นรัฐบาล ก็คือพรรค
พวกเดิ มของพรรคไทยรักไทย และ 2 ปี ต่อจากนั้น ก็ถูก พรรค
ฝ่ ายค้า นปลุ ก ระดมประชาชนต่ อ ต้า น น าโดยกลุ่ ม ที่ เรี ย กว่ า
กปปส. (คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ ยนแปลงประเทศ
ไทยให้เป็ นประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์อนั มีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข) จนเกิ ดรัฐประหารอีกครั้ งในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.
2557 ในที่สุด
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว การปกครองท้ อ งถิ่ น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 2 สิ่ ง นัน่ คือ
1. รั ฐบาลที่ ม าจากการแต่ ง ตั้ง ได้เปลี่ ย นวาระการด ารง
ตาแหน่ งของก านันและผูใ้ หญ่ บ ้านจาก 5 ปี เป็ นอยู่จนถึ ง 60 ปี
นอกจากนี้ ยังได้รับเงินเดือนเพิ่มจากเดิม 5,000 บาท เป็ น 10,000
บาท และ
2. จากเจตนารมณ์ เดิมของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่
จะให้งบประมาณของอปท. เพิ่มขึ้นไปเป็ น 35% ของงบประมาณ
ของรัฐบาลกลาง ภายในปี พ.ศ. 2549 แต่แล้ว งบประมาณของ
อปท. ทัว่ ประเทศ ก็อยู่ในระดับ 23% และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรุ นแรงในช่วงเวลาดังกล่าว
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นมองได้ 2 ด้าน หนึ่ ง รัฐบาล
ที่ ม า จ า ก ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ อ า จ ไ ด้ รั บ ข้ อ เส น อ จ า ก
กระทรวงมหาดไทยที่ตกใจกับการเติบโตแบบฟ้ าแลบของระบบ
การเลื อ กตั้ง ผู ้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น โดยตรง หรื อที่ เรี ยกว่ า ระบบ
ผู ้บ ริ หารเข้ ม แข็ ง (Strong executive system) ในขอบเขตทั่ ว
ประเทศ จึ ง รี บ ตัด สิ น ใจในช่ ว ง 1 เดื อ นของปี ที่ ยึด อ านาจได้
(ตุลาคม พ.ศ. 2549) ดึ งผูใ้ หญ่ บา้ นและกานันมาเป็ นพวก ด้วย
การให้ อ ยู่ในต าแหน่ ง ยาวนานจนถึ งเกษี ย ณอายุ ไม่ ต้อ งมี ก าร
เลื อกตั้ง ให้ เสี ยเวลาอี ก และยัง เพิ่ ม เงิ น เดื อ นให้ถึ ง 100% อีก
ด้ ำ นหนึ่ ง แม้รั ฐ บาลพรรคไทยรั ก ไทยจะขึ้ น มามี อ านาจหลัง
จากนั้น แต่ก็คงเห็ นว่า 1. ไม่ควรรี บแก้ไขปั ญหานั้น เพราะมีแต่
จะท าให้ เกิ ด การต่ อ ต้า นรั ฐ บาลจากกลุ่ ม ก านัน -ผู ้ใ หญ่ บ ้านทั่ว
ประเทศ เป็ นการสร้างความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไม่จาเป็ นใน
สถานการณ์ ที่ตนเองเพิ่งกลับมามี อานาจ หรื อ 2. มองไม่เห็ นว่า
เป็ นปัญหาทางการเมือง
อนึ่ ง หลัง จากที่ ไ ด้เกิ ด การเลื อ กตั้ง นายก อบจ. ขึ้ น ใน
ขอบเขตทั่ว ทั้ง ประเทศ ในปี พ.ศ. 2547 จัง หวัด มี ผู ้น า 2 คน
เกิดขึ้นพร้อมกัน แบบที่สังคมไทยอาจเรี ยกว่า “เสื อ 2 ตัวอยูใ่ นถ้ า
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เดียวกัน” วิธีการมองอย่างที่สอง ก็สามารถเข้าไปพิจารณาได้วา่
ผลของการอยูร่ ่ วมกันเป็ นอย่างไร
ที่ผา่ นมา ยังไม่เคยเห็นการศึกษาค้นคว้าหัวข้อนี้อย่างเป็ น
ระบบ แต่ปรากฎการณ์หนึ่ งที่เห็นได้ชดั เจน ก็คือ ความสงบทาง
การเมื อ ง ไม่ มี จ ัง หวัด ใดที่ ไ ด้แ สดงให้ เห็ น ว่า มี ผู ้น าจากการ
เลือกตั้งที่โดดเด่น เป็ นที่กล่าวขวัญกันทั้งประเทศ สมควรที่จะมี
ผลงานมากขึ้ น (เช่ น หาทางแก้ไขระบบการบริ หารเพื่อให้นายก
อบจ. (อย่างน้อยคนนี้ ) ให้ ไ ด้เป็ นผูว้ ่า ราชการจัง หวัด คนแรกที่
ประชาชนต่างจังหวัดได้เป็ นคนเลือก)
ปรากฏการณ์ “เสื อ 2 ตัว อยู่ในถ้ าเดี ย วกัน ได้” นับ เป็ น
เรื่ องใหม่ในสังคมไทย ไม่ใช่ เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ใดๆ แต่เป็ นปั ญหาโครงสร้างอานาจเช่นที่ได้กล่าวมาแล้ว นัน่ คือ
แม้วา่ นายก อบจ. จะได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนในจังหวัด
นั้น ๆ แต่ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการบริ ห ารงานกลับ มี ข ้อ จ ากัด มาก
(และก็ยงั ไม่เคยมีนายก อบจ. คนใดออกมาเปิ ดเผยเรื่ องนี้ เข้าใจว่า
ยังไม่มีนกั ข่าวหรื อนักวิชาการคนใดให้ความใส่ ใจในเรื่ องนี้)
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4 ปี ผ่ า นไปหลัง การเลื อ กตั้ง นายก อบจ. โดยตรงครั้ งแรก
จนถึงขณะนี้ ก็ยงั หาหลักฐานไม่ได้ว่ามีนายก อบจ. คนเดิมกี่ท่าน
ที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าไปดํารงตําแหน่งอีก (Re-elected) มี
หน้าใหม่กี่คน แต่ท่ีชัดเจนก็คือ ไม่มีความขัดแย้งอย่างรุ นแรง
ปรากฏเปิ ดเผยระหว่างผูว้ า่ ฯ แต่งตั้งกับนายก อบจ. เลือกตั้ง – เสื อ
2 ตัวในถํ้า (จังหวัด) นั้น
มีขอ้ เท็จจริ งที่ดาํ รงอยู่ 3 ข้อที่ช้ ี ให้เห็ นว่าปั ญหาการ
ปกครองท้องถิ่นและระบบการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคของ
ไทยเป็ นความสลับซับซ้อนที่ไม่อาจสรุ ปหาต้นเหตุได้ในเวลาอัน
สั้น ข้ อที่หนึ่ง นี่ เป็ นครั้งแรกของการออกมาหาเสี ยงระดับของ
นายก อบจ. ที่ ก้าวขึ้นมาจาก สมาชิ กสภา อบจ. (ส.อบจ.) หรื อ
ส.ส. เป็ นจังหวัดที่คุน้ ชิ นมานานกับการเลือกตั้งที่อาศัยเส้นสาย
ความสัมพันธ์, ระบบอุปถัมภ์, พรรคการเมืองระดับชาติ, ความ
แข็ ง แกร่ งของระบบราชการ, และกํา ลัง ทรั พ ย์ใ นการระดม
ทรั พ ยากรทางการเมื อ ง ฯลฯ ที่ น่ า สนใจอี ก ประเด็ น หนึ่ ง
ก็คือ ช่วงปี พ.ศ. 2547 ที่มีการเลือกตั้ง นายก อบจ. ครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ การเมืองระดับท้องถิ่น เป็ นปี ที่พรรคไทยรักไทย
กําลังจะก้าวเข้าสู่ จุดที่มีอาํ นาจและได้รับความนิ ยมอย่างสู งจาก
ประชาชน
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ข้ อที่ ส อง โดยโครงสร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชิ ง อ านาจ
โครงการต่ างๆ ที่ น ายก อบจ. เสนอขึ้ น มา ก็ จ ะต้อ งได้รั บ การ
อนุ มตั ิโดยผูว้ ่าฯ แต่งตั้ง หมายความว่าในทางปฏิบตั ิ นี่ มิใช่การ
ต่ อ สู ้ แ ข่ ง ขัน กัน ระหว่ า งเสื อ 2 ตัว แต่ ดู เหมื อ นจะมี ก ารต่ อ สู ้
แข่งขัน แต่ที่แท้ไม่ใช่ เป็ นเพียงเสมือนลูกชายคนโตที่ตอ้ งไปขอ
อนุ ญาตจากคุ ณ พ่อที่จะทากิ จกรรมอันหนึ่ งอันใด โดยที่พ่อเป็ น
ผูใ้ หญ่โดยตาแหน่ง ส่ วนลูกชายจะต้องเป็ นคนออกไปเดินสายหา
เสี ยงและสร้างความสนิทสนมคุน้ เคยกับประชาชนอยูเ่ สมอๆ เท่า
นั้นเอง ในแง่น้ ี การเปรี ยบเทียบเรื่ องเสื อ 2 ตัวในถ้ าจึงเป็ นการ
เปรี ยบเทียบที่ผิด เพราะไม่มีเสื อ 2 ตัว เป็ นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่า
เที ย มกัน คนหนึ่ งมี อ านาจอนุ ม ัติ คนหนึ่ งมี ห น้า ที่ ต้อ งไปขอ
อนุมตั ิในทุกๆ ครั้ง คนแรกมาจากการแต่งตั้ง ส่ วนคนหลังมาจาก
การเลื อกตั้ง ที่ ม าของอานาจในสังคมไทยแบบประชาธิ ป ไตย
หรื อแบบอ ามาตยาธิ ป ไตยยัง ต้อ งพิ จ ารณาความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์อย่างมาก ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้ อที่สำม ผูว้ า่ ฯ แต่งตั้งในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
มีตาแหน่งเป็ นผูว้ า่ ฯ ซี อีโอ ที่จะต้องบูรณาการงานบริ หารจังหวัด
ทุกๆ ด้านให้เป็ นเอกภาพ และงานทั้งหมดจะต้องดาเนิ นการให้
สั ม ฤทธิ์ ผลภายใต้น โยบายของพรรคไทยรั ก ไทย ที่ มี พ.ต.ท.
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน
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ทักษิณ ชินวัตรเป็ นนายกรัฐมนตรี ในแง่น้ ี เราต้องพิจารณาเรื่ อง
ผูว้ ่ า ฯ แต่ ง ตั้ง ที่ เ ป็ นผูว้ ่ า ฯ ซี อี โ อ กับ นายก อบจ. ที่ ม าจากการ
เลื อ กตั้ งตามกระแสการเลื อ กตั้ งผู ้บ ริ หารโดยตรง ของ
นายกเทศมนตรี ทุกๆ เทศบาล และนายก อบต. แต่มิได้เกิ ดจาก
การรณรงค์ของประชาชนทุกๆ จังหวัด เพื่อให้ นายก. อบจ. มา
จากการเลือกตั้งโดยประชาชน และเชื่อกันว่าการแก้กฎหมายให้
นายก อบจ. มาจากการเลื อ กตั้ งของประชาชนโดยพรรค
ไทยรักไทย และกระทรวงมหาดไทย ก็คงเป็ นความเห็นร่ วมกัน
บนพื้นฐานของ 2 เหตุผล คือ 1. พรรคไทยรักไทยกําลังได้รับ
ความนิยมมาก ใครๆ ก็อยากได้เป็ น ส.ส. ของพรรคนี้ และพรรค
มีความจําเป็ นที่จะต้องกระจายกําลังคนออกไปทํางานด้านอื่นๆ
เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกันในงานด้าน ส.ส. การให้นายก อบจ.
มาจากการเลือกตั้งจึงเป็ นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่ ง
และ 2. กระทรวงมหาดไทยย่อมเห็นแล้วว่าตราบใดที่ผวู ้ ่าฯ ยังคง
ควบคุมอํานาจทุกอย่างไว้ แม้วา่ นายก อบจ. จะมาจากการเลือกตั้ง
และมีความชอบธรรมทางการเมือง แต่ก็ไม่มีอาํ นาจใดๆ ในทาง
การบริ หารที่จะทําให้นายก อบจ. ขึ้นมาเทียบชั้นกับผูว้ ่าฯ แต่งตั้ง
ได้
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ข้ อ ที่สี่ ในที่ สุ ด การยึด อานาจล้ม รั ฐบาลพรรคไทยรั ก
ไทยก็เกิดขึ้นในเดื อนกันยายน พ.ศ. 2549 หรื อเกิดขึ้นหลังจากที่
นายก อบจ. เลือกตั้งคนแรกในทุกๆ จังหวัดเข้าไปบริ หารงานได้ 2
ปี ครึ่ ง (มี นาคม พ.ศ. 2547-กันยายน พ.ศ. 2549) ในยุคสมัยของ
พรรคไทยรักไทยครองอานาจ ผูว้ า่ ฯ แต่งตั้ง-ซี อีโอ ก็เป็ นผูท้ ี่ตอ้ ง
นานโยบายหลักๆ ของรัฐบาลไปปฏิ บตั ิอยู่แล้ว และเมื่อเกิ ดการ
ยึดอานาจขึ้นอีกครั้ง มีรัฐบาลแต่งตั้งเกิดขึ้น อานาจย่อมกลับไป
กระจุกอยูท่ ี่ผวู ้ า่ ฯ แต่งตั้ง, กระทรวงมหาดไทย, และรัฐบาลแต่งตั้ง
มากขึ้นไปอีก
ด้วยเหตุน้ ี เมื่อตาแหน่งนายก อบจ. เลือกตั้งครบวาระใน
เดื อนมีนาคม 2551 และมี การเลื อกตั้งครั้งใหม่ ประชาธิ ป ไตย
ระดับท้องถิ่ น (หมายถึ งการเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นโดยตรง) จึง
แทบไม่มีความหมายใดๆ ในเมื่อประชาชนจานวนมากอาจสับสน
ด้วยซ้ าไปว่า เลื อกตั้งกับแต่งตั้งต่างกันอย่างไร นายก อบจ. ที่ได้
เดินสายหาเสี ยงกับประชาชนทั้งจังหวัดได้สร้างกิจกรรมใดบ้างที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างที่เรี ยกว่า “ประชาธิ ปไตยกินได้ –
Edible democracy” อย่ า งที่ พ รรคไทยรั ก ไทยได้ ท าไว้ใ ห้ แ ก่
ประชาชนส่ วนใหญ่
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วิธี กำรมองอย่ ำงที่สำม มองลัก ษณะของการปกครอง
ท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ส้ นั ที่สุด คือ 2 ปี ครึ่ ง จากวันที่ 22 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 จนถึ ง ต้น เดื อ นธั น วาคม ศกเดี ย วกัน แม้จ ะเป็ น
ช่วงเวลาที่ส้ นั เมื่อเทียบกับระยะผ่าน 2 ช่วงแรก แต่ปรากฏว่า เป็ น
ช่วงเวลาที่การปกครองท้องถิ่นประสบปัญหาอย่างรุ นแรง
เริ่ มต้นด้วยประกาศกฎอัยการศึ กในวันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 และต่อมามี คาสั่ งของคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ
(คสช.) ที่ สั่ งห้ามการเลื อกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นและสมาชิ ก สภา
ท้องถิ่ น โดยให้บุคคลที่ครบวาระอยู่ในตาแหน่ งต่อไปในฐานะ
รั ก ษาการณ์ เท่ า กับ นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ ยึ ด อ านาจมากจนถึ ง ขณะนี้
นอกจากจะไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ง การหาเสี ย ง และการเปลี่ ย นตัว
นั ก การเมื อ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ก็ ย ัง ไม่ มี ก ารชุ ม นุ ม ใดๆทาง
การเมือง ไม่ว่าจะเป็ นการชุ มนุ มเพื่อฟั งคาปราศรัยหาเสี ยง หรื อ
การชุมนุมที่รัฐบาลเห็นว่ามีลกั ษณะทางการเมือง
ความเงี ย บงัน ของภาคประชาชนและองค์ก รปกครอง
ท้องถิ่นทั้งหลายต่อคาสั่งดังกล่าว ด้านหนึ่ ง อาจช่วยอธิ บายได้วา่
แนวคิดการมีนายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต. ที่ มา
จากการเลื อกตั้งโดยประชาชนนั้นยังไม่ได้สร้างความประทับใจ
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ให้แก่ประชาชนมากพอ หากประชาชนจานวนมากคิดว่า “จะมี
การเลื อกตั้งหรื อไม่ มีก็ได้” เมื่ อนั้น ก็คงต้องยอมรั บระยะผ่าน
ของการปกครองโดยประชาชน และของประชาชนยังต้องใช้เวลา
อีกนาน
อี ก ประเด็ น หนึ่ งได้แ ก่ การควบรวมองค์ก รปกครอง
ท้อ งถิ่ น (Amalgamation) ก็ เพราะในอดี ต การจัด ตั้ง อปท. มี
ขนาดเล็ ก เป็ นจ านวนมาก เช่ น อบต. และเทศบาลต าบลที่ มี
จานวนประชากร 1-4 พันคน ทั้งมีรายได้ (ที่ไม่รวมเงินอุดหนุ น)
ระหว่าง 20-40 ล้านบาท มีจานวนถึง 910 แห่ ง จากจานวน อปท.
ทั้งหมดราว 6,000 แห่ ง แน่ นอน เมื่อจัดตั้งองค์กรเหล่านี้ ข้ ึนมา
มากมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 หากจะมีการยุบรวม ก็ย่อมจะมีคน
จานวนหนึ่ ง ที่สูญเสี ยตาแหน่ ง กระทัง่ ตกงานไปเลย นี่คือความ
ยากลาบากในรัฐประชาธิ ปไตย ที่จะมีคนคัดค้านมากทีเดียว และ
กลายเป็ นโอกาสอั น หนึ่ งของรั ฐ บาลแต่ ง ตั้ ง ที่ จ ะต้ อ งรี บ
ดาเนินการ เพื่อให้รัฐบาลลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ xv
กล่าวในแง่น้ ี การปกครองท้องถิ่ นในระยะผ่านของรัฐ
ไทยมีลกั ษณะค่อยๆ พัฒนาขึ้นเป็ นลาดับนับตั้งแต่พ.ศ. 2476 เป็ น
ต้นมา จนกระทัง่ ถึ งระยะยาวของยุคเลื อกตั้ง (พ.ศ. 2538-2549)
การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน

69

69

แม้จะมี ก ารหยุดชะงัก บ้างในบางช่ วงเพราะเป็ นการเปลี่ ยนจาก
ระบบการเลื อ กตั้ง ไปสู่ ร ะบบการแต่ ง ตั้ง แต่ ห ลัง จากเดื อ น
กันยายน พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา การปกครองท้องถิ่ นไม่เพียงแต่
ต้องเผชิ ญกับภาวะชะงัก งัน หากยังมี ลกั ษณะหยุดเพื่ อให้หมด
บทบาทและความส าคัญ จนกระทัง่ อาจถู กยกเลิ กไปในอนาคต
ถ้า หากระบบการแต่ ง ตั้ง ยัง คงด ารงอยู่ต่ อ ไปอี ก 1-2 ทศวรรษ
ข้างหน้า
บทสรุป

การปกครองท้อ งถิ่ น ในระยะผ่ า นอาจมองได้ เป็ น 3
ระยะ ถ้าเป็ นระยะยาวจาก พ.ศ. 2435 – 2559 หรื อ 120 กว่า ปี
อาจพู ด ได้ ว่ า เป็ นระบบการปกครองที่ รั ฐ ที่ เข้ ม แข็ ง ใช้ ค วาม
ได้เปรี ยบนั้นกดทับและทาลายท้องถิ่นมาเป็ นลาดับเรื่ อยมา ระบบ
การปกครองแบบรวมศู น ย์อ านาจในรัฐที่ เป็ นกึ่ งเมื อ งขึ้ น ได้ใ ช้
โอกาสที่รอบบ้านเป็ นรัฐอาณานิ คม เข้ารวบรวมดินแดนทั้งหมด
แบบมุ่ ง หมายที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงดิ น แดนและผู ้ค นในดิ น แดน
เหล่านั้นให้เหมือนตนเองทุกๆ ด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ภาษา และศิลปวัฒนธรรม ระบบการปกครองแบบรวมศูนย์มาก
เกินไป (An over-centralized state) เช่นนี้ ถือกาเนิดและพัฒนาใน

70

70

การปกครองท้องถิ่นในระยะผ่าน

ยุคล่าและยึดครองอาณานิ คม ซึ่ งส่ งผลให้เกิดสภาวะรัฐเข้มแข็ง
มาก และสังคมอ่อนแอ มีลกั ษณะพึ่งพิงสูงมาก
ครั้นสงครามโลกครั้งที่ 2 อุบตั ิข้ ึน และกลายเป็ นปั จจัยให้
รัฐอาณานิ คมต่างๆ ลุกขึ้นต่อสู ้เพื่อเอกราช การเติบโตของค่าย
สังคมนิ ยมกลับส่ งผลให้เกิดอีกด้านหนึ่ งต่อรัฐไทย นั่นคือ การ
ใช้ไทยเป็ นฐานสําคัญในการต่อต้านการขยายตัวของค่ายสังคมนิยม นัน่ คือ ปั จจัยภายนอกเข้ามาร่ วมมือกับปั จจัยภายนอกสร้าง
ระบบอํา นาจนิ ย มให้ เ ข้ม แข็ง ยิ่ ง ขึ้ น ด้ว ยการรั ก ษาระบบการ
ปกครอง เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา สั ง คม และศิ ล ปวัฒ นธรรม
แบบเดิ มให้แ ข็งแกร่ งต่อไปอี ก การเติ บโตของกรุ งเทพฯ จน
กลายเป็ นเอกนคร (Primate city) ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากใน
ด้า นจํา นวนประชากรกั บ เมื อ งอัน ดับ 2 (เช่ น อุ บ ลราชธานี
นครราชสี มา ขอนแก่น และเชียงใหม่) ถึง 30 ต่อ 1 (กรุ งเทพฯ มี
ประชากรราว 12 ล้ า นคน เที ย บกับตัว เมื องที่ เ อ่ ย นามมามี
ประชากรไม่เกิน 4 แสนคน
กรุ งเทพฯ เป็ นศูนย์กลางของชีวิตทุกๆ มิติของรัฐไทย ก็
คือผลพวงของการกระจุกอํานาจทุกๆ ด้านไว้ที่กรุ งเทพฯ และ
ความอ่อนแอของท้องถิ่นนัน่ เองที่ทาํ ให้เมืองอื่นๆ เติบโตอย่างไม่
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สมดุลกับเมืองหลวง เช่นเดียวกับความใหญ่โตแบบผิดปกติของ
เมืองหลวงแห่ งนี้ และเมื่อระบบนี้ ดารงอยูต่ ่อไป ปั ญหาต่างๆ ที่
ประดังเข้าใส่ กรุ งเทพฯ ก็ได้ทาให้ความเจริ ญหลัง่ ไหลไปแออัดที่
เชี ยงใหม่ ซึ่ งก็มิได้เกิ ดการวางแผนใดๆ แต่เป็ นความเห็ นชอบ
ร่ วมกันของผูไ้ ด้เปรี ยบจากกรุ งเทพฯ ที่จะแสวงหาแหล่งกระจาย
ทุ น ออกไป ในเมื่อกรุ งเทพฯ ไม่ อ าจเติ บ โตได้ม ากกว่า นี้ หรื อ
จาเป็ นต้องหาที่ใหม่รองรับเพื่อคุณภาพของชีวติ ที่ดีกว่า หรื อมีทุน
มากพอเพื่อที่จะหาแหล่งลงทุนและบ้านพักตลอดจนสิ่ งแวดล้อม
ใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากกรุ งเทพฯ xvi
การเติ บ โตและความเข้มแข็งแบบสั ม พันธ์ ข องระบอบ
ประชาธิ ปไตยในรัฐไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่ น
ใหม่ และทุ น จากต่ า งชาติ เป็ นปั จจัย ส าคัญ ประการหนึ่ ง ที่ ท าให้
ระยะเวลาของรัฐบาลเลือกตั้งในรัฐนี้ยดื ยาวออกไป เมื่อเทียบกับ
ช่ ว งเวลาที่ ส้ ั นในอดี ต และนั่น จึ ง เป็ นอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ งของการ
ปกครองท้องถิ่นที่เติบใหญ่มากขึ้นเป็ นลาดับ
การปะทะกัน และความพยายามอย่างมากที่ จะสกัดกั้น
กระทัง่ ทาลายการเติบโตของระบอบประชาธิ ปไตยทั้งระดับชาติ
และท้องถิ่นในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสังคมโลก
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ยุคปั จจุ บนั ที่พม่าและอิ นโดนี เซี ยได้สลัดโซ่ ตรวนออกไปแล้ว
จึงเป็ นคาถามสาคัญมากว่า รัฐไทยจะอยูอ่ ย่างไรในสภาวะดังกล่าว
และจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สิ่งที่รัฐไทยสร้างมาในช่ วง 3
ทศวรรษหลังมี แต่แนวโน้มของสังคมสมัยใหม่ที่เปิ ดทางให้การ
เปิ ดกว้าง การเคารพซึ่ งกันและกัน เสมอภาค การมีส่วนร่ วม
จากทุกๆ ฝ่ าย ความโปร่ งใส การตอบสนอง ตลอดจนคุณธรรม
อันเกิ ดจากระบบนิ ติรัฐ (Rule of Law) ได้มีโอกาสแสดงบทบาท
มากขึ้นๆ
ระยะผ่านอาจยาวนานออกไป เมื่ อคิ ดถึ งฐานเดิ ม ที่ เป็ น
ระยะผ่านยาวนานไม่เหมือนรัฐอื่นๆ มีความชัดเจนมาก เพียงแต่
ว่าจะมีปัจจัยภายนอก และปั จจัยภายในใด ที่เห็นว่ามีความจาเป็ น
ที่จะต้องกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อให้ก้าวทันโลกที่นับวันจะ
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ ว.
3 ธันวาคม 2559.

ธเนศวร์ เจริ ญเมือง ศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษวิชาการปกครอง
ท้ องถิ่น, การพัฒนาประชาธิปไตยและการกระจายอานาจสูท่ ้ องถิ่น, และ
วิชาโลกานุวตั ร-ปฏิโลกานุวตั ร/สยามานุวตั ร-ล้ านนานุวตั ร คณะรัฐศาสตร์
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