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หรือประชาชนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ

มีการบริหารงานโดยประชาชนในท้องถิ่น

และบริหารงาน

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
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โครงการ “เวทีท้องถิ่น” หรือ “Local Forum” เป็น

กิจกรรมหนึ ่งของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ ่น 

สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการ

ปกครองท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตย 

ซึ่งริเริ ่มและดำเนินการขึ้นครั ้งแรกในปี พ.ศ. 2546 เนื่องด้วย

ความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นกับการปกครองท้องถิ่น และ

การกระจายอำนาจในปัจจุบันว่าจะเป็นอุปสรรคและเป็นเครื่อง

บั่นทอนการพัฒนาประชาธิปไตย วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่นจึงได้ริเริ ่มโครงการเวทีท้องถิ่น หรือ Local Forum ขึ้น 

เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ 

และการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานและทำหน้าที่
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เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น ทั้งนี ้

เพื่อให้ได้แนวทาง หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้น และเวทีท้องถิ่นนี้เองจะเป็นเวทีทางวิชาการที่จะช่วยสะท้อน

มุมมองต่าง ๆ ในทางวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ 

และการปกครองท้องถิ่น 

และสำหรับการจัดเวทีท้องถิ่นครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 ประจำ

ปี 2552 เรื่อง “เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทางตรง : แนวทางขับเคลื่อน

สู่ความสำเร็จ” โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อร ่วมกันวิเคราะห์

แนวทางและค้นหาความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดทางตรงในจังหวัดว่ามีมากน้อยเพียงใด หากการเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงเกิดขึ้นจริงจะมีแนวทางปฏิบัติงาน

ในบริบททางกฎหมาย การบริหารงาน การคลังและงบประมาณ 

ฯลฯ อย่างไร นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางใด จะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี ้จำเป็นต้องอาศัยความ  

ร่วมมือ และการประสานงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ด้วยเหตุ

ประการนี ้ จึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนาเวทีท้องถิ ่นในหัวข้อ 

“เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทางตรง : แนวทางขับเคลื่อนสู่ความ

สำเร็จ” เพื ่อให้เป็นเวทีเพื ่อร ่วมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
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ประเด็นปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที ่อาจเกิดขึ ้น อันนำไปสู่การ

พัฒนา ส่งเสริมการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น ซึ่ง

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  

  ประการแรก เพื ่อเป็นเวทีในการวิเคราะห์แนวทาง   

และความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรง 

  ประการที่สอง เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความ  

คิดเห็น ประเด็นปัญหา อุปสรรคในการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการจังหวัดทางตรง 

  ประการที่สาม เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะ และเป็น  

ฐานข้อมูลที่สำคัญเพื่อการส่งเสริมการกระจายอำนาจ

การปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยมีการ

บริหารราชการแผ่นดินออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 การบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง มีลักษณะ  

เป็นการรวบอำนาจ ซึ่งเป็นการรวมอำนาจในการสั่งการ การ

กำหนดนโยบาย การวางแผน การควบคุมตรวจสอบ และการ

บริหารราชการสำคัญๆ ไว้ อ ันได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง โดยมีร ัฐมนตรีเป็นผู ้บริหารราชการแต่ละ
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กระทรวงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้อย่าง
ชัดเจน เพื่อให้แต่ละกระทรวงดำเนินภารกิจของตนตามหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งการบริหารงานส่วนกลาง
ได้แบ่งโครงสร้างออกเป็นกรม กอง และมีข้าราชการประจำเป็น
ผู้รับผิดชอบบริหารงานในแต่ละหน่วยงาน 

 การบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค เป็นการ  
แบ่งอำนาจการบริหารจากส่วนกลาง อันได้แก่จังหวัด มีอำนาจ
ในการดำเนินกิจการในท้องที่แทนการบริหารราชการส่วนกลาง
เนื่องจากภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางมีมาก จึงทำให้
ต้องแบ่งอำนาจส่วนหนึ ่งในการบริหารงานบางส่วนให้แก่
ข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ได้มีอำนาจใน
การใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนริเริ่มนโยบาย
ต่างๆ ภายใต้กรอบและอำนาจที่ได้รับจากราชการส่วนกลาง 
ตามหลักการแบ่งอำนาจหรือมอบอำนาจ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื ่อสร้างเอกภาพและความ
มั่นคงของประเทศ โดยการบริหารงานจะแบ่งออกเป็นจังหวัด
ต่างๆ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุด 

 การบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น เป็นการ  
บริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการบริหารราชการ
ที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ท้องถิ่นดำเนินการเอง โดยมีอิสระใน
การบริหารงานเพื่อประชาชนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของตนเอง
และแบ่งเบาภาระจากส่วนกลาง อันได้แก่ องค์การบริหารส่วน
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จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และการปกครอง
แบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ทั้งนี ้เพื ่อ
ต้องการลดบทบาทของการบริหารราชการส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคอันเป็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการปกครอง และเพื ่อสนองความ
ต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการ
และปัญหาของประชาชน 

ภาพรวมโครงสร้างการบริหาราชการแผ่นดินของไทย
ปัจจุบัน แบ่งหลักการปกครองออกเป็น 3 ส่วนคือ การบริหาร
ราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ ่งในทางปฏิบัติเขตพื้นที่จังหวัด
หนึ่งมีการบริหารราชการแผ่นดินครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน กล่าวคือ 
การบริหารราชการส่วนกลาง อันได้แก่ หน่วยงานของรัฐส่วน
กลางที่ไปประจำในพื้นที่จังหวัดโดยตรง เช่น ศาลจังหวัด สถานี
อุตุนิยมวิทยา สำนักงานธนารักษ์ และหน่วยงานที่ส่วนกลาง
มอบอำนาจให้ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่จัดตั้ง
ขึ ้นเพื ่อปฏิบัติงานในจังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค เช่น 
พัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการ
จังหวัด เป็นต้น และสุดท้ายหน่วยงานส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
และหน่วยงานท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และพัทยา  
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ปัญหาการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

หากกล่าวเฉพาะในเขตจังหว ัดจะเห ็นได ้ว ่าม ีความ  

ทับซ้อนระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นในหลายด้าน ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน 

ก็คือ บทบาทผู้นำของผู้บริหารงานสูงสุดในระดับจังหวัด กล่าว

คือ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น

ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะมี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู ้นำสูงสุด นอกจากนี ้ 

ที่มาของผู้บริหารดังกล่าวก็แตกต่างกัน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด

เป็นบุคคลที ่ได ้ร ับการแต่งตั ้งมาจากส่วนกลางถือว ่าเป็น

ข้าราชการประจำ ดังนั้น อาจมีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามความเหมาะสมจากหน่วยงานกลาง นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั ้งโดยตรงจากประชาชน เป็น

ข้าราชการการเมือง ดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 4 ปี แต่

ไม่เกิน 2 วาระ ด้วยเหตุนี ้ มักเกิดคำถามขึ้นเกี ่ยวกับปัญหา

ลักษณะความซ้ำซ้อนระหว่างผู ้ว ่าราชการจังหวัดกับนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่

เพราะพื้นที่ที่รับผิดชอบครอบคลุมภายใต้จังหวัดเดียวกัน ซึ่งพอ

สรุปปัญหาที่สำคัญ ดังนี้ 
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1.ปัญหาการเมืองในพื้นที่

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอิสระในการบริหาร

กิจการต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน อันได้แก่ การกำหนด

นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การ

เงินและการคลัง อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัญหา

การเมืองที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจาก

โครงสร้างทางอำนาจระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับหน่วยงาน  

ที่อยู่ในสังกัดที่ยังขาดความชัดเจนในการบทบาทการทำงาน  

ที่สำคัญ คือ บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น อันได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล

ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดมี

อำนาจในการอนุมัติ การเพิกถอน หรือระงับ การกระทำ การ

ชี ้แจง การตักเตือนในกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด ซึ่งอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เองอาจนำไปสู่ความ

ขัดแย้งหรือผลประโยชน์สำหรับบางกลุ่มได้ นอกจากนี้ เรื่องการ

กำกับดูแล กล่าวคือ การกำกับดูแลทั้งการกระทำขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและการกำกับดูแลตัวบุคลากรและองค์กร

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพัก
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ผู ้บริหารท้องถิ ่นที ่ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที ่หรือ

ประพฤติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยของประชาชน เป็นต้น   

ดังนั ้น ผู ้ว่าราชการจังหวัดควรปรับบทบาทในการกำกับดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นบทบาทในการให้คำปรึกษา

คำแนะนำ และความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งในการ

บริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น โดยเฉพาะใน

ด้านการบริการสาธารณะ 

2.ปัญหาการบริหารงานในพื้นที่

การสรรหาบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดใน

ปัจจุบันมีเสียงสะท้อนจากหลายภาคส่วนที่มีความต้องการให้

ทบทวนที่มาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยมีข้อเสนอแนะให้มีการ

เลือกตั้งผู ้ว่าราชการจังหวัดทางตรงแทนผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่มาจากการแต่งตั้ง เนื่องจากหากพิจารณาการบริหารงานใน

แต่ละจังหวัดจะพบว่ามีความซ้ำซ้อนระหว่างผู้บริหารสูงสุดของ

จังหวัด คือ ผู ้ว่าราชการจังหวัด และการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ ่น คือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ ่งเห็นว่าควร

ยกเลิกตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นข้าราชการประจำที่

ส่วนใหญ่เป็นคนมาจากกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นบุคคล  

ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในจังหวัดนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น 

เสียงสะท้อนจึงเห็นด้วยกับการสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งผู้ว่า
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ราชการจังหวัดทางตรงซึ่งจะมีข้อดีมากกว่า อีกทั้งประเด็นเรื่อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที ่ยังมีปัญหาที่ซ้ำซ้อนกัน เพราะภารกิจ

หน้าที่ของจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มิใช่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเด็นเหล่านี ้เป็นอำนาจของผู ้ว่าราชการจังหวัดแต่

เพียงผู้เดียว ซึ่งเกิดข้อกังขาต่อการทำงานในเรื่องภารกิจหน้าที่

ของผู้ว่าราชการที่ต้องรับผิดชอบการทำงานภาพรวมของจังหวัด

ทั ้งหมด และยังมีหน้าที ่ประสานงาน ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ  การดูแลงบประมาณจังหวัดในฐานะหัวหน้า

ของทุกส่วนราชการ รวมถึงอำนาจในการกำกับดูแลองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการที่

อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการให้ความร่วมมือ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งหมายถึงการ

ดำเนินกิจการต่างๆ ภายในเขตพื้นที่อันเป็นเขตเดียวกับพื้นที่

ของจังหวัด อย่างไรก็ดี ขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวไม่ว่าจะ

เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ตำบลล้วนไม่มีความชัดเจนเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี ้ จึงมีผล

กระทบต่อภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่มีความซ้ำซ้อนกันในเขต

พื้นที ่เดียวกันกับผู ้ว่าราชการจังหวัด นอกจากนี้ ปัญหาของ

ข้าราชการในส่วนภูมิภาคที่ไม่สามารถให้บริการพื้นฐานไปสู่
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ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง ส่งผลให้มีการปฏิบัติ

งานที ่ล่าช้าก็เป็นประเด็นที ่มีความสำคัญเพราะข้าราชการ  

เหล่านี้จะทำงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก แต่ไม่

ได้ทำงานตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

ดังนั ้น ทางออกของปัญหาดังกล่าวจึงเกิดเป็นกระแส

เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงขึ้น และ

กลายเป็นประเด็นที่มีวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อดีและข้อเสีย พร้อม

กับเสียงขานรับให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงและ

เสียงคัดค้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงในช่วงเวลา

เดียวกัน ซึ ่งประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ  

เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรง” เสียก่อน เนื่องจากยังมีความสับสนอยู่มากถึงความ

หมายที ่แท้จริงของคำว่าผู ้ว ่าราชการจังหวัดทางตรง เพราะ

สามารถตีความได้หลากหลาย คำว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 

ในความหมายทั่วไป หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอำนาจ

การปกครองภายในเขตจังหวัด อันเป็นการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในความหมายนี้เป็นข้าราชการ

ประจำที ่ ได ้ร ับการแต่งต ั ้งจากส่วนกลาง ม ีการทำงานที ่  

ตอบสนองต่อนโยบายจากส่วนกลาง สำหรับในเวทีสัมมนาครั้ง

นี ้ ผู ้จ ัดฯ มีความประสงค์ต้องการให้คำว่า “ผู้ว่าราชการ

จังหวัด” ตามหัวข้อการสัมมนา หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
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ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัด มิได้เป็น

ข้าราชการประจำที ่มาจากการแต่งตั ้งจากส่วนกลาง มีการ

ทำงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการเป็นหลักจาก

ประชาชนในจังหวัด ซึ่ง “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ตามความหมาย 

ของผู้จัดฯ มีลักษณะเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นั่นเอง 

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทาง

ตรงเป็นประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในช่วงหลังการ

ประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เป็นต้นมา โดยมีนักวิชาการวิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียกัน

อย่างกว้างขวาง โดยสรุปแล้วประเด็นสำคัญที่เรียกร้องให้มีการ

เล ือกต ั ้ งผู ้ ว ่าราชการจ ังหว ัดทางตรง ส ืบเน ื ่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเป็น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องมีการทบทวนการบริหารงานของผู้ว่า

ราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบกับปัญหาที่การขาดความ

เป็นเอกภาพของการบริหารงานในจังหวัด เพราะการบริหารงาน

ในแต ่ละจ ังหว ัดเป ็นการบร ิหารงานภายใต ้ฐานของกรม 

(Departmentalism) ที่งบประมาณและบุคลากรที่ใช้จ่ายทั้งหมด

เป็นของกรมในส่วนกลางทั้งหมด ซึ่งแนวคิดและข้อเรียกร้อง  

ดังกล่าวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างมาก บุคคลที่ดำรงตำแหน่งนี้
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ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความศรัทธา ความไว้วางใจจากประชาชน 

ในจังหวัด และเป็นบุคคลที่ต้องมีองค์ความรู้กว้างขวางและรอบ

ด้าน ซึ่งควรเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในพื้นที่

ด้วย อีกทั้งยังต้องทำงานประสานและมีการทำงานเชิงรุกเพื่อให้

เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และ

บรรเทาปัญหาต่างๆ ในจังหวัดที่เกิดขึ้นด้วย 

อย่างไรก็ดี ที ่ผ ่านมาการบริหารงานของผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดในหลายจังหวัดประสบปัญหาประสิทธิภาพการบริหาร

งาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งปัญหาการบริหารงานในภาพรวม 

ปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขเร่งด่วน หรือสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน 

ปัญหาการกำกับดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น การวินิจฉัย

ปัญหาคอรัปชั่นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ

เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ

ส่วนภูมิภาคต่างๆ ที่ประจำในจังหวัด ปัญหาความไม่โปร่งใส

และการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ  

ด้วยปัญหาสำคัญต่างๆ เหล่านี้ทำให้บุคคลที่จะมาดำรง

ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ

และทักษะที่เชี ่ยวชาญรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งต้องเป็น

บุคคลที่เข้าใจสภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง เพราะการ

สรรหาบุคคลที่มาจากท้องถิ่นขึ้นมาบริหารงานของจังหวัดจะ
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ทำให้การแก้ปัญหาได้ผล และจะทำให้ระบบการบริหารงานมี

เอกภาพมากขึ ้น ที ่สำคัญคือแนวคิดเรื ่องการเลือกตั ้งผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดทางตรงยังเป็นการสะท้อนถึงความพยายามใน

การกระจายอำนาจของร ัฐอย ่างม ีน ัยสำค ัญอ ันเป ็นการ

สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ด้วย 

ดังนั้น บทสรุปที่สำคัญในปัจจุบันนี้เห็นว่าหากจะให้การ

บริหารงานส่วนท้องถิ ่นเดินหน้าอย่างมีอิสระไปพร้อมๆ กับ

ความมีประสิทธิภาพจะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของ

จังหวัดเพียง “ตำแหน่งเดียว” กล่าวคือ ต้องเลือกระหว่างผู้ว่า

ราชการจังหวัด หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อไม่ให้

เกิดการทำงานที่ทับซ้อนกัน นอกจากนี้ การพิจารณาให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ม ีความพร้อมก่อนในการขับเคลื ่อน

แนวทางสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงได้นั้นจำเป็น

ต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่า “ความพร้อม” หมายถึงอะไร? 

พิจารณาจากอะไร? ภายใต้เงื ่อนไขอะไร? ระยะเวลาเท่าใด? 

และหากจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม

จำเป็นต้องได้รับเสียงจากประชาชนหรือไม่ อย่างไร? อีกทั้งการ

พิจารณายกเลิก/เพิ่มเติมกฎหมายฉบับใดที่มีผลกระทบต่อการ

บริหารราชการแผ่นดิน เพราะหากการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดทางตรงเกิดขึ้นจริงจะมีแนวทางปฏิบัติงานในบริบททาง
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กฎหมาย การบริหารงาน การคลังและงบประมาณ อย่างไร? 

ความสัมพันธ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งกับ

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะดำเนินความสัมพันธ์ไปในทิศทางใด? ซึ่งคำถามเหล่านี้จึง

จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู ้จากหลายภาคส่วนต้องช่วยกัน

ค้นหาคำตอบดังกล่าว 

ความหมายผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามความหมายแคบ สามารถสรุปได้ว ่าผู ้ว ่าราชการ

จังหวัด หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐในระดับ

จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการประจำระดับ 10 

(เทียบเท่าอธิบดี) สังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยมาจากสายงาน

ปกครองหรือกรมการปกครองเกือบทั้งหมดเป็นตัวแทนของฝ่าย

บร ิหารในการบร ิหารงานระด ับภูม ิภาค ม ีปล ัดกระทรวง

มหาดไทยเป็นผู้บังคับบัญชา  

ตามความหมายแบบกว้าง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการ

ประจำมาจากการแต่งตั้งและสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นข้าราชการการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อม และสังกัดราชการบริหารส่วนท้องถิ่นก็ได้ 
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เห็นตัวอย่างได้จากผู้ว่าราชการจังหวัดของญี่ปุ ่น (prefecture 

governor) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

และจังหวัดของญี่ปุ่นต่างสังกัดราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 1 

แนวคิดสำคัญที่สนับสนุนผู้บริหารสูงสุด
ระดับจังหวัด

แนวคิดดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่ม

แนวคิดที ่สนับสนุนให้ผู ้บริหารสูงสุดมาจากการแต่งตั ้งและ

สังกัดราชการส่วนภูมิภาค และกลุ ่มแนวคิดที ่สนับสนุนให ้ 

ผู้บริหารสูงสุดมาจาการเลือกตั้งและสังกัดราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น ดังนี้ 2 

 1 รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, ผู ้บริหารสูงสุดระดับ

จังหวัด: ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ผู ้ว ่าราชการจังหวัดซีอีโอ ผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด. (กร ุงเทพ 

มหานคร : สำนักพิมพ์โฟร์เพซ, 2546), น.169  

 2  เรื่องเดียวกัน, น. 170-171 
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1.  กลุ่มแนวคิดที่สนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดมาจาก

การแต่งตั้งและสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 

 แนวคิดการสนับสนุนราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ

แนวคิดความเป็นสถาบันด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง   

2 แนวคิดนี้สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

ซีอีโอ โดยแนวคิดแรก เชื่อว่าราชการบริหารส่วนภูมิภาคมีความ

สำคัญและจำเป็นต่อสังคมไทยมาช้านาน พร้อมกับเชื่อว่าผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นตำแหน่งและเป็นบุคคลสำคัญของราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค เป็นข้าราชการประจำที่มาจากการแต่งตั้ง

ของกระทรวงมหาดไทย เป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุดของบรรดา

ข้าราชการฝ่ายบริหารของจังหวัด เป็นกลไกหรือตัวแทนของ

รัฐบาลในส่วนกลางหรือกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหรือ

แบ่งอำนาจหน้าที่บางส่วนให้ไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค   

มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดและอำเภอ  

ที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตลอดทั้งราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่นบางส่วนด้วย 

 ส่วนแนวคิดที ่สอง เชื ่อว่าผู ้ว่าราชการจังหวัดไทยมี

วิวัฒนาการมาจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

ได้รับความศรัทธาและการยอมรับจากประชาชนจำนวนไม่น้อย
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สืบต่อกันมา ผนวกกับผู้ว่าราชการจังหวัดได้สร้างและสั่งสม  

คุณงามความดีให้กับจังหวัดและสังคมไทยตลอดมา สิ่งสำคัญ

เหล่านี ้ได้หล่อหลอมกล่อมเกลาและส่งเสริมให้ผู ้ว่าราชการ

จังหวัดมีความมั่นคงจนมีลักษณะเป็นสถาบันที่เก่าแก่ด้านการ

บริหารราชการแผ่นดินของไทยสถาบันหนึ่ง 

 แนวคิดซีอีโอที ่ต้องการเพิ ่มอำนาจให้ผู ้ว ่าราชการ

จังหวัด แนวคิดนี้ได้สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดซีอีโอเพิ่มอีก

แนวคิดหนึ่งด้วย แนวคิดนี้เชื่อว่าการบริหารงานของจังหวัดที่มี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดประสบกับความล้มเหลว 

ขาดประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพในการบังคับบัญชา ทำให้ไม่

อาจแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ปัญหา

ความยากจน ปัญหายาเสพติด และปัญหาการฉ้อราษฎร์-  

บังหลวงได้ ที ่เป็นเช่นนี ้มีสาเหตุสำคัญมาจากผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดไม่มีอำนาจในการบริหาร งาน คน และเงิน มากเท่าที่

ควร ดังนั้น จึงควรเพิ่มอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจ

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทำนองเดียวกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ภาคเอกชน 



�0
สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

2. กลุ่มแนวคิดที่สนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดมาจาก

การเลือกตั้งและสังกัดราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  

 ประกอบด้วย 

 แนวคิดการสนับสนุนหน่วยการบริหารท้องถิ ่น และ

แนวคิดรูปแบบหน่วยการบริหารท้องถิ ่นหรือรูปแบบเทศบาล

ของต่างประเทศ ทั ้ง 2 แนวคิดนี ้ได ้สนับสนุนผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย

แนวคิดแรกเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารงานของหน่วยการ

บริหารท้องถิ่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหาร

ส ่วนจ ังหว ัดเข ้าไปดำรงตำแหน่งเป ็นผู ้บร ิหารสูงส ุดว ่าม ี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนใน  

ท้องถิ่นได้โดยหน่วยการบริหารท้องถิ่นมีลักษณะเป็นหน่วยงาน

ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประชาชนในท้องถิ่นเป็นเจ้าของ   

มีการบริหารงานโดยประชาชนในท้องถิ ่นและบริหารงาน  

เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเอง 

อีกแนวคิดหนึ่งเชื ่อว่ารูปแบบหน่วยการบริหารท้องถิ ่น

หรือรูปแบบเทศบาลของต่างประเทศได้สนับสนุนหรือมีส่วน

สำคัญต่อการกำหนดรูปแบบกร ุงเทพมหานครและนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนสนับสนุนผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานครและนายองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยหน่วย
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การบริหารท้องถิ ่นรูปแบบกรุงเทพมหานครและผู ้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครได้รับแนวคิดมาจากรูปแบบการบริหารท้องถิ่น

แบบหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและสภา 

(the direct election and council form) ของต่างประเทศ ขณะที่

หน่วยการบริหารท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับแนวคิดมาจากรูปแบบ

การบริหารท้องถิ่นแบบหัวหน้าฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้ง

ทางอ้อม และสภา (the indirect election and council form)  

 แนวคิดหน่วยงานพิเศษที ่บร ิหารงานในเขตพื ้นที ่  

เมืองหลวง แนวคิดนี้ได้สนับสนุนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพิ ่มอีกแนวคิดหนึ ่งด้วย แนวคิดนี ้เช ื ่อว่า หน่วยงานพิเศษ 

(special unit) หรือหน่วยการบริหารท้องถิ ่นขนาดใหญ่ เช่น 

หน่วยการบริหารเมืองหลวง มีลักษณะพิเศษและจัดตั้งขึ้นโดย

กฎหมายพิเศษ (chartered city) โดยแตกต่างจากพื้นที่อื ่นหรือ

หน่วยการบริหารท้องถิ ่นอื ่น แนวคิดนี ้ม ีส ่วนสำคัญในการ

สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งหน่วยการบริหารท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่

ม ีล ักษณะพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร รวมทั ้งผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานครโดยออกเป็นกฎหมายพิเศษที่ใช้เฉพาะพื้นที่มี

ลักษณะพิเศษเท่านั้น 

 





บทที่

ผลสรุปการสัมมนาเรื่อง
“เลือกตั้งผู้ว่าฯทางตรง:

แนวทางขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ”
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เวท ีว ันน ี ้ สถาบ ันพระปกเกล ้า โดยว ิทยาล ัยพ ัฒนา  

การปกครองท้องถิ่นได้คิดหัวข้อเรื ่องการจัดเวทีท้องถิ่น  

ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 หลังจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร มีคนตั้งคำถามมามากว่าเหตุใดจึงเลือกเรื่องนี้

ขึ้นมา มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่? สืบเนื่องมาจากว่ามีโอกาส  

ได้แสดงความคิดเห็นผ่านรายการทีวีสัมภาษณ์เกี ่ยวกับการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฟังแล้วเหมือนกับคนต่าง

จังหวัดพูดเสียงเดียวกันว่า ทำไมคนต่างจังหวัดไม่มีโอกาสเลือก

ผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประโยค

นี ้ประโยคเดียวจึงจุดประกายให้คิดหัวข้อนี ้ข ึ ้นมา ถามว่า

กฎหมายเปิดโอกาสหรือไม่? กฎหมายได้เปิดช่องว่างเอาไว้ว่า

จังหวัดใดที่มีความพร้อมก็สามารถยกเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่พูดมา

นาน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 

ผู้อำนวยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

สถาบันพระปกเกล้า 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล 

ผู้อำนวยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

สถาบันพระปกเกล้า 

นอกจากนี้ ผู ้ที ่อยู ่ต่างจังหวัดมักพูดว่าควรจะอิจฉาคน

กรุงเทพฯ ว่ามีโอกาสเลือกผู ้ว ่าราชการจังหวัดซึ ่งสามารถ

กำหนดนโยบายในการบริหารจังหวัดได้ชัดเจน เรื่องนี้เป็นเรื่อง

หนึ่งในโครงสร้างอำนาจของรัฐ และปัจจุบันอยู่ในยุคของการ

ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจด้วย สำหรับ

เวทีการวิชาการนี้ เราแบ่งเวทีออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงแรก

เป็นเรื่องการจุดประกายความคิดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดทางตรง ซึ่งได้เชิญนักวิชาการ นักปฏิบัติ และผู้ทรงคุณ-

วุฒิร่วมพูดคุยจำนวน 6 ท่าน อันประกอบไปด้วย รศ.วุฒิสาร 

ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ. ดร.ธเนศวร์ 

เจริญเมือง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน-

ศาสตร ์ จากมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่ มล.ปน ัดดา ด ิศก ุล   

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีต

สมาช ิกว ุฒ ิสภาจ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ีและประธานมูลน ิธ ิ  

ประชาสังคม รศ.วันชัย มีชาติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายนวพล บุญญามณี 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และในช่วงที ่สอง   

เราเปิดเวทีร ่วมพูดคุยแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเพื ่อค้นหา

แนวทางความเป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทาง

ตรงแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน 
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ส่วนที่1

รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง 

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

“การมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและมีผู้ว่าราชการจังหวัดใน

พื้นที่คือหลังการมีเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันเสือทั้งสองได้ร่วม

รักสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นผมไม่เคยเห็นด้วยผมคิดว่ามีอัน

หนึ่งต้องไม่มีอันหนึ่ง”

“งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดควรอยู่ในระดับจังหวัด...

ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับงานของเทศบาลหรือขององค์การบริหารส่วน

ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลก็ต้องกล้าพูดว่า

เป็นงานของผมคุณอย่ามายุ่งกับงานของผม”
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 ปัญหาพฤติกรรมของผู้ว่าฯ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ไปอยู่บ้านผม ไม่เคยเห็นเขาเดิน

ไปเดินมาตามถนน ไม่เคยเห็นทำอะไรให้จังหวัด ไม่เคยเห็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดไม่เดินลอกท่อ สมัยก่อนแรกเริ่มมีพรรคการเมือง

อยู่ 4 พรรค คือ พรคคประชาธิปัตย์ พรรคความหวังใหม่ พรรค

พลังธรรม พรรคเหล่านี้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะมีการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่พอคุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรี

เด ือนต ุลาคม พ.ศ. 2535 ท ่านชวล ิตเป ็นร ัฐมนตร ีว ่าการ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องนี้ก็หายไปเลย หายไปในเรื่องเลือกตั้ง

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด ต่อมาในที ่สุดก็มีการตัดสินให้องค์การ

บริหารส่วนตำบลเกิดขึ้นเป็นการเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะดับกระแสการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้คนไป

หมกมุ่นกับการเลือกตั้งระดับรากหญ้า แต่ระดับจังหวัดไม่สนใจ   
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 ปัญหาวัฒนธรรมของสื่อ   
ประเทศเราไม่มีการพูดถึงเรื ่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดมากนัก เพราะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่เสนอข่าวมักกระจุก

ตัวที ่กรุงเทพฯ เป็นผลสะท้อนของระบบรวมศูนย์ร้อยกว่าปี   

แต่สื่อมวลชนไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ คนที่ถามจะเป็น

คนต่างจังหวัด และไม่ค่อยมีเสียง แต่ถ้าพูดเรื่องรัฐบาลจะอยู่

หร ือไป สื ่อก็จะสนใจขึ ้นมา แต่ถ้าพูดเร ื ่องนี ้ส ื ่อก็ไม่สนใจ   

สื ่อส่วนใหญ่ก็สนใจแต่ในทางมวลชน ในเรื ่องการกระจาย

อำนาจ กลับไม่เคยสนใจ สนใจแต่ว่าใครจะชนะได้คนที่เป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร การศึกษาของสื ่อมวลชน  

ไม่เคยให้ความสำคัญเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น นี่คือปัญหาในทาง

วัฒนธรรมของสื่ออันเป็นผลจากส่วนกลาง 

 ปัญหาการบริหารงาน  
มีการตั ้งข้อสังเกตว่าการมีนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดและมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ คือ การมีเสือสองตัว

อยู่ถ้ำเดียวกัน เสือทั้งสองได้ร่วมรักสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น

นั้นผมไม่เคยเห็นด้วย ผมคิดว่ามีอันหนึ่งต้องไม่มีอันหนึ่ง 
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เราจะเห็นว่างานส่วนใหญ่อยู่ที่ผู ้ว่าราชการจังหวัด งาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจริงกลับมีไม่มาก งานที่ถ่ายโอน

อำนาจก็ไม่มาก เวลานี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดคิดว่าจะอยู่

อย่างไรต่ออีก 4 ปี ฉะนั้น ก็คิดจะลงไปอยู่ในท้องถิ่นข้างล่าง ไป

หาคะแนน และที่ผมเห็นและไม่ค่อยสบายใจ คือ การที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดไปแจกหนังสือ ไปทำงานในเขตเทศบาล ซึ่ง

นั่นไม่ใช่งานของคุณ งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดควรอยู่

ในระดับจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย ขยะ โรงละคร งานสนาม

กีฬา งานจัดการใหญ่ๆ ที่คุมทั้งจังหวัด รับใช้พี่น้องทั้งจังหวัด 

ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับงานของเทศบาล หรือขององค์การบริหารส่วน

ตำบล ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลก็ต้องกล้าพูด

ว่าเป็นงานของผม คุณอย่ามายุ่งกับงานของผม ผมคิดว่านี่เป็น

ปัญหาเรื่องการบริหารงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดมีงานเขาอยู่แล้ว 

และไม่ต้องการให้ใครมายุ ่ง ผมคิดว่าต่อไปเสือสองตัวนี ้จะ  

กัดกันอย่างรุนแรง แต่ตอนนี้มีการประสานและร่วมรักกันอย่าง

มีความสุข นี่เป็นปัญหาการบริหาร คือ ซ้ำซ้อนแย่งกันไปแย่ง

กันมา  
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 ปัญหาการเมือง  
จนถึงวันนี ้ประเทศไทยของเราการเมืองก็ยังไม่นิ ่ง ยัง

ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลา ข้าราชการส่วนใหญ่เข้าเกียร์ว่าง มี

การเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดหรือไม่ ที่ผ่านมาผมคิดว่าไม่มี

อะไรเกิดขึ้น ทุกคนเฝ้าแต่ดูว่าใครจะชนะระหว่างเหลืองกับแดง 

บ้านเมืองไม่พัฒนา ชาติไม่ไป แต่ท้องถิ่นต้องไปแล้ว ถ้าท้องถิ่น

ไปชาติก็จะต้องไปด้วยกัน แต่นี ่ท้องถิ ่นไม่ไป มาหยุด เกิด

ปัญหาขึ ้นแล้วก็บอกว่าท้องถิ ่นไม่มีอำนาจดูแลตัวเอง ซึ ่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมรักไป  

เสียแล้ว ดังนั้น การเมืองของเราจะเป็นระดับใด คือ เป็นแบบ

ประชาธิปไตยเต็มใบหรืออำมาตยาธิปไตยก็ไม่มีความชัดเจน 

ด้วยเหตุนี ้ ก็ไปทำให้ระบบราชการที ่เป็นส่วนหนึ่งของความ  

ขัดแย้งก็หยุดไป ทั้งหมดส่งผลให้ท้องถิ่นแย่ไปด้วย หากจะเดิน

ไปต่อก็ไปไม่ได้  

 ปัญหาการนำ  
ในบ้านเราหากจะถามว่าใครสามารถจะเป็นคนนำการ

เปลี่ยนแปลงได้ก็ตอบยาก เพราะสื่อมวลชนที่ผ่านมาไม่เคยเป็น

ผู ้นำการเปลี ่ยนแปลงได้ การเลือกตั ้งผู ้ว่าราชการจังหวัดใน

กรุงเทพมหานครอาจดูเหมือนดีเหลือเกิน อาจปลุกระดมให้

คนในต่างจังหวัดได้แต่ก็ไม่มีใครมาตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาจะมี
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ใครนำได้บ้าง? หากจะให้รัฐบาลแห่งชาตินำก็ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วัน? 

และก็ไม่ทราบว่าจะอยู่อย่างไร? เสถียรภาพของรัฐบาลก็ไม่รู้จะ

อยู่อย่างไร? สื่อมวลชนจะกล้าตั้งคำถามแบบนี้หรือไม่ว่ากราบ

เร ียนรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยที ่ เคารพ ท่านจะ

กระจายอำนาจหรือไม่? จะมีการเลือกตั้งผู ้ว่าราชการจังหวัด

หรือไม่? สื ่อคนใดจะกล้าถาม ตอบได้ว่าไม่มีเพราะสื ่อไม่ได้

เรียนเรื่องพวกนี้มา สื่อสารมวลชนไม่เคยถามเรื่องสาระสำคัญ

ของบ้านเมือง เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการนำของสังคมเรายัง

ขาดเพราะไม่มีคนนำการเปลี่ยนแปลง  

 ปัญหาของประเทศ  
ประเทศนี ้จะเดินหน้าไปอย่างไร? ไม่มีประเทศใดจะ

สามารถคุมท้องถิ่นให้รวมศูนย์อำนาจได้ทั ้งหมด เพาะระบบ

แบบนี ้จะดำรงอยู ่ไม ่ได ้ ป ัญหาดังกล่าวนี ้ เป ็นปัญหาของ

ประเทศที ่ร ุนแรงในกึ ่งศตวรรษที่ผ่านมา ซึ ่งในทางการเมือง

ประเทศไทยเราล้าหลังเรื่องนี้มาก เช่น ในปี พ.ศ. 2490 มีการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น แต่หากกลับมาดู

ประเทศไทยในวันนี ้ ปี พ.ศ.2551 เรายังไม่ได้เลือกตั ้งผู ้ว ่า

ราชการจังหวัด เรามีแต่ผู ้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

และยังไม่ทราบว่าอีกกี่ปีจะได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรง อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ แล้วจะมีความเป็น
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ไปได้หรือไม่ที่การพัฒนาที่ล่าช้าระดับชาติของเราต้องกลับไป

หาการกระจายอำนาจใหม่ ในความเห็นของผม คือ เราต้องเริ่ม

ปฏิรูปใหม่ทั้งเรื่องวัฒนธรรม ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปความคิด 

ปฏิรูปผู้นำท้องถิ่น ต้องมีการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้น ต้อง

ตั ้งคำถามว่าทำไมคนต่างจังหวัดถึงรู ้จ ักทุกคนที ่สมัครผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่มีใครที่จะรู ้จักผู ้ว่า

ราชการจังหวัดของตัวเอง และก็ยังไม่รู ้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

ของตนเองจะอยู่กี่ปี?  

ผมเสนอให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง ผมคิดว่า

เรามองการเมืองระดับท้องถิ ่นกับระดับชาติมาผสมกัน ที ่

ทะเลาะกันทุกวันนี้ก็เพราะการเมืองระดับประเทศ แต่การเมือง

ระดับท้องถิ่นไม่มีโอกาส นี่คือประการแรก ส่วนประการที่

สอง คือ เราเป็นประเทศที่รวมศูนย์มาอย่างยาวนานทำให้เกิด

ปัญหาการกระจายอำนาจที่ล่าช้า ส่งให้มีการสร้างผลประโยชน์

ของการรวมศูนย์อย่างมาก ผมอยากจะเรียนตรงไปตรงมาว่าผม

อยากเห็นคนมาจากการเลือกตั้งอยู่กับจังหวัดนานๆ คือ มาอยู่ 

4 ปี ไม่ใช ่มาอยู ่ เพ ียง 1-2 ปีแล้วก็ออกไป หลายท่านก็พูด

เหมือนกับผม คือ ผมไม่เชื่อว่าปัญหานี้ว่าจะแก้ได้ เพราะผ่าน

มาร้อยปีแล้วเราก็ยังพูดแบบเดิม ดังนั้น เราจึงเสนอระบบใหม่ 

คือ ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง แต่ปัญหาคือ
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พอเสนอมาไม่ว่าจะเป็นการรวมศูนย์ หรือการกระจายอำนาจ   

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดก็ยังเป็นแบบเดียวกันหมด ดังนั ้น เมื ่อ

ต้องการจะให้ประชาชนดูแลตัวเอง ต้องกระจายอำนาจ ต้องให้

เกิดการมีส่วนร่วม ต้องคิดทั้งระบบ ประเทศไทยต้องคิดอย่างที่

อารยประเทศคิด และที่เราเจ็บปวดจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะ

ล้มลุกคลุกคลานแบบใด นี่คือปัญหาที่สะสมมาทั้งหมด  
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“ปัญหาของตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือลักษณะการใช้

อำนาจที่ เกิดขึ้นอยู่ ในขณะนี้พัฒนาไปตามระบบการเมือง

ซึ่งหมายถึงการสร้างระบบเครือข่ายระบบอุปถัมภ์…การเมืองใน

เรื่องประโยชน์สุขของพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นขณะนี้

ภาคประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องการมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย

เขารู้แล้วว่าทำไมนโยบายส่วนกลางไปทำลายวิถีชีวิตเขา...สิ่งที่

เขาพบไม่ ใช่ประโยชน์สุขเป็นเรื่องของความทุกข์ ในพื้นที่

ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนพื้นที่ทำได้หรือไม่ทำไม่ได้

เลย...การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงจะทำให้มีพันธะ

สัญญาโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่”
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อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี และ 
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 ปัญหาอุดมการณ์ทางการเมือง  
เราต้องการอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นสุข ซึ่งทำให้เกิด

ความสุขในพื้นที่ แต่อุดมการณ์ในระดับท้องถิ่นที่เราได้รับ คือ 

อุดมการณ์ในระดับชาติที่มันร้อน หมายถึง การเมืองระดับชาติ

มีแต่การทะเลาะกัน ผลสุดท้ายก็มาลงที่ท้องถิ่นรับทุกข์ ซึ่งเรา

หนีไม่พ้นความแตกแยกทะเลาะกันในพื้นที่ เรื ่องนี้เป็นปัญหา

ที่มาจากส่วนกลางทั้งสิ้นและนำส่งเข้าที่จังหวัด ทั้งๆ ที่ความ

จริงคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นศัตรูกัน แต่ปรากฏว่าต้องกลับมาเผชิญ

หน้ากัน สิ่งที่มีความสำคัญที่สุดขณะนี้ คือ อุดมการณ์ทางการ

เมือง เราต้องการอำนาจที่มีอยู่คืออำนาจที่เป็นประโยชน์ของ

ประชาชน ในอดีตเราใช้ระบบเป็นเมืองขึ ้นรวมศูนย์ ดังนั ้น   

จึงยังมีระบบการเลือกตั้งที่ใช้อำนาจในเรื่องระบอบธนกิจทาง 

การเมืองเข้าไปครอบงำ กล่าวคือ มีการสร้างลักษณะระบอบธนกิจ 

ทางการเมืองไปครอบงำตั้งแต่เครือข่ายระดับชาติไปสู่ระดับ  

ท้องถิ ่น สิ ่งที ่เป็นเครื ่องมือในระบบธนกิจการเมือง คือ มอง

การเมืองเป็นระบบของการลงทุน ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงเรื่องการ

ธุรกิจคอรัปชั่นไม่ได้ นอกจากนี้ ยังพบว่านักการเมืองระดับชาติ

ที่ผันตัวเองเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นขณะนี้กลายเป็นเรื่อง

ของการพยายามจะต่อยอด กล่าวคือ นำงบประมาณจากระดับ

ชาติลงสู่พื้นที่ตามระบบราชการ หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ ได้แก่

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
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คมนาคม กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง ซึ่งได้นำงบประมาณ

เหล่านี้เข้าไปใช้ในเรื่องการก่อสร้าง ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

จะช่วยอะไรได้บ้าง? คำตอบคือช่วยไม่ได้ เพราะการเมืองระดับ

ชาติใหญ่มาก สิ่งที่พบคือมีการใช้อำนาจไปทางเรื่องทุจริตคอ

รัปชั่น ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ในขณะที่ภาคประชาชนเองมี

การตื ่นตัวขึ ้น และต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 จนถึง

รัฐธรรมนูญปี 2550 ทำให้ภาคประชาชนลุกขึ ้นมาตรวจสอบ

เรื ่องเหล่านี ้ แต่ภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือ  

ท้องถิ ่นยังคงพอใจหรือเพลิดเพลินกับการจัดนโยบายที ่ไม่

จำเป็น ส่วนหนึ ่งเป็นการทำลายเรื ่องผลประโยชน์ในพื ้นที ่  

จนกลายเป็นขบวนการที ่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เกิดความ

แตกแยกขึ้นในพื้นที่  

 ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจ  
ลักษณะของการรวมศูนย์ขณะนี้ เป็นเรื ่องการรวมศูนย์

ของระบบธนกิจทางการเมือง ตามพัฒนาการของการเมือง

ระดับชาติที่เป็นอยู่ทำให้เกิดการเมืองทั้งสองสีในประเทศไทย

ถ้าเราต้องการตกอยู่ในระบบนี้จะกลายเป็นหญ้าแพรกที่ต้อง

แหลกลาญเมื ่อชาติต้องชนกัน ดังนั ้น ต้องให้ความสนใจแก่

อุดมการณ์ในพื้นที่ คือ ทำงานให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่ และ

ต้องทำความเข้าใจอุดมการณ์ทางการเมืองใหม่ รวมทั ้งให้

ความสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ ฉะนั้น การเลือก
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ตั้งผู ้ว่าราชการจังหวัดทางตรงนั้นต้องทำความเข้าใจระบอบ

ประชาธิปไตยแบบที่เราต้องการแล้วจึงกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่ 

 ปัญหาการใช้อำนาจ  
ปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ลักษณะการ

ใช้อำนาจที่เกิดขึ ้นอยู่ในขณะนี้พัฒนาไปตามระบบการเมือง 

หมายถึง การสร้างระบบเครือข่ายระบบอุปถัมภ์และพึ่งพาและ

พึ่งพิงกับคนในท้องที่ ฉะนั้น นโยบายขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกลายเป็นเรื่องการสร้างนโยบายที่เป็นประชานิยมด้วย 

แทนที ่จะสร้างเป็นทัศนวิส ัยในการที ่ทำให้ประชาชนเป็น

พลเมือง เข้าถึงในเชิงโครงสร้างในการจะช่วยเหลือพึ ่งพา  

ตนเองได้ ในสมัยก่อนเป็นเรื่องของนักการเมือง ซึ่งเรื่องนี้ไม่มี

ประโยชน์อะไร แต่เป็นการใช้อำนาจที่ไม่ทำให้เกิดจิตสำนึกของ

ความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน ซึ่งความเป็นพลเมืองในพื้นที่

ตรงนี้กลายเป็นระบบลัทธิเอาอย่างกันมากกว่า ดังนั้น หนทางที่

ต้องการ คือ วิถีชีวิตการเมืองท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิต  

ถามว่าประโยชน์ที ่เราต้องการก็คือ เรื ่องประโยชน์สุข

สำหรับท้องถิ่น สำหรับวิถีชีวิต สิ่งที่เราพบ คือ การเมืองระดับ  

ชาติไปยึดกับบางพื้นที่ ไปทำลายสิ่งที่เป็นวิถีชีวิต ยกตัวอย่าง

เช่น จังหวัดอุบลราชธานีมีการเมืองระดับชาติที ่ลงไปทำลาย  

ในท้องถิ ่นไม่ว่ากรณีเรื ่องเขื ่อนปากมูลที ่ทำลายวิถีชีวิตของ  

คนลุ่มน้ำ เหลือแต่เลี้ยงปลาคลังอย่างเดียว ทำการเกษตรก็ไป
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ทำสวนยางพารา ตอนนี้ก็มาปลูกมันสำปะหลังแทน เกิดภาวะ

น้ำเสีย มลพิษในพื้นที่เต็มไปหมด แค่นี้ยังไม่พอ ตอนนี้ยังไป

สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่บ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม เรื่องเหล่านี้

เป็นเรื่องระดับชาติที่ไปกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  

ดังนั ้น การเมืองในเรื ่องประโยชน์สุขของพื ้นที ่เป็นสิ ่ง

สำคัญ ตอนนี้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวในเรื่องการมีส่วนร่วม

เชิงนโยบาย เขาทราบแล้วว่าทำไมนโยบายส่วนกลางไปทำลาย

วิถีชีวิตเขา และนักการเมืองในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนทำอะไรไม่ได้ 

สิ่งที่เขาพบคือสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์สุข เป็นเรื่องของความทุกข์ใน

พื้นที่ ถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ทำได้หรือไม่ ทำไม่ได้

เลย เพราะฉะน ั ้น น ี ่ค ือน ัยยะสำค ัญว ่า ถ ้าเรามองเร ื ่อง

อุดมการณ์ทางการเมือง มองเรื ่องการใช้อำนาจที ่ขณะนี ้ม ี 

แนวโน้มเป็นเรื่องระบบธนกิจทางการเมืองเป็นเรื่องการลงทุนใน

เรื ่องการเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู ้ว่าราชการจังหวัดทางตรงจะ

ทำให้มีพันธะสัญญาโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ 

ผมมองว่าเราไม่ได้พูดถึงแนวทางการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ 

แต่พูดจากประสบการณ์ คือ ในเชิงโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง

ที่มีผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดในพื้นที่ ถ้าเราต้องการปฏิรูปบ้าน

เมืองต้องพูดถึงหลักการกระจายอำนาจ แต่ขณะที่โครงสร้าง

ส่วนกลางกลับไปเน้นที่รัฐธรรมนูญ เน้นโครงสร้าง เน้นรัฐสภา   

แต่ขณะที่พื้นที่มีปัญหามากมาย ดังนั้น จะต้องทำอย่างไรนี่คือ
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สิ่งที่จะปฏิรูป รัฐธรรมนูญที่เป็นตัวแม่บทก็ไม่สามารถทำให้เกิด 

พ.ร.บ. กระจายอำนาจที ่จะแก้ปัญหาเรื ่องเกิดประโยชน์ใน  

พื้นที่ได้  

 ปัญหาจิตสำนึกของความเป็นพลเมือง  
จะทำอย่างไรให้ประชาชนมีจ ิตสำนึกของความเป็น

พลเรือนที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม คือ สมัยก่อนประชาชน

ตกเป็นเหยื่อการเมืองเชิงอำนาจที่อยู่ในระบบ แต่ผมเห็นด้วย

กับคำตอบในวันนี้ คือ ถ้าจะปฏิรูปตรงนี้จะต้องปฏิรูปอย่างไร 

ในเรื ่องโครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค? งบประมาณจะทำ

อย่างไร? จะต้องมีแนวทางในการขับเคลื ่อนสู ่ความสำเร็จ

อย่างไรบ้าง? บทเรียนที่ผ่านมานั้น อำนาจทางการเมืองและ

อำนาจทางการบริหารมีการสงเคราะห์คืนกันเพราะว่าเป็นเรื่อง

ของผลประโยชน์ ธุรกิจการเมือง อำมาตยาธิปไตย โดยอำนาจ

ได้เข้าไปตรวจสอบการทำงานเรื ่องอำนาจทางการเมืองและ

อำนาจการบริหารงาน อย่างไรก็ดี การตรวจสอบดังกล่าวก็ต้อง

มีแนวทางที ่ข ับเคลื ่อนไปด้วย ซึ ่งต้องมีการมองในประเด็น  

เชิงโครงสร้างว่านี่คือ รูปแบบที่ต้องทำ ต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งต้องทำให้เห็นว่ากฎหมายที่จะนำมาใช้นั้นมีคำตอบในการ

ดำเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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“วิธีคิดในการแก้ปัญหาของประเทศเราสร้างมาตรฐานเดียว

คิดทางเดียวใช้ได้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเหมือนศาลากลาง

จังหวัดสร้างง่ายมากทรงเดียวกันหมดในการแก้ปัญหา

เราก็ใช้ระบบนั้นทั้งที่ความจริงแต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง

หลากหลาย….”


















 

รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ  

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



สถาบันพระปกเกล้า

�1
สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

 

 ปัญหาระบบการเมืองของประเทศ  
ตอนนี้ปัญหาระบบการเมืองของประเทศมาถึงทางตัน

แล้ว ดังนั ้น จึงต้องหาทางออกซึ ่งการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการ

จังหวัดเป็นทางเลือกหนึ่ง ปัญหาของประเทศปัญหาของสังคม 

ปัญหาของนักการเมืองเป็นคนละปัญหา ประเทศมีปัญหาแบบ

หนึ่ง นักการเมืองก็มีปัญหาอีกแบบหนึ่ง ปัญหาของประเทศที่

ใหญ่มากจำเป็นต้องดึงอำนาจของนักการเมือง ทั้งธุรกิจ สังคม 

ทั้งระบบใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในขณะที่ปัญหาท้องถิ่นก็เล็ก

เกินกว่าที่นักการเมืองระดับชาติจะแก้ คนจะแก้ในท้องถิ่นก็รู้สึก

ไม่สามารถจะแก้ได้ ก็วิ่งกันไปมา เช่น การจะทำแผนในอนาคต

ของเมืองพิมายจะเป็นแบบใด? ใครเป็นผู้ออกมติ? แล้วถามว่า

ในคณะรัฐมนตรีที่จะอนุมัติการจัดทำแผนเมืองพิมายนั้นมีกี่คน

ที่รู้จักเมืองพิมาย และทำไมต้องมาอนุมัติแผน ทำไมคนพิมาย

ทำแผนไม่ได้ คือ ปัญหาในพื้นที่ไม่ต้องการคนดูแลจากข้างบน 

แต่ต้องการให้คนในพื้นที่เข้ามาดูแลจัดการปัญหากันเอง 

วิธีคิดในการแก้ปัญหาของประเทศนั้นเราสร้างมาตรฐาน

เดียว คือ คิดทางเดียวใช้ได้กับทุกจังหวัดทุกอำเภอ เหมือน

ศาลากลางจังหวัดทรงเดียวกันหมด ในการแก้ปัญหาเราก็ใช้

ระบบนั้น ทั้งที่ความจริงแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

ข้าราชการที่อยู่ส่วนกลาง แต่ไม่กล้าที่จะจัดการแบบพิเศษ หรือ

ขอมีระบบเป็นของตัวเอง หรือขอมีระบบวิธีการจัดการที่จะให้
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ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ ทำอะไรที่เป็นลักษณะพิมพ์เขียว

ที ่ใช้ได้ทั ่วไป ยกตัวอย่างที ่เคยไปทำงานในพื้นที ่ที ่สร้างฝาย   

ชาวบ้านจะมาดูแลเรื่องฝาย แต่ปัญหาที่ชาวบ้านลงไปเจอคือ 

หูช้างที ่เป็นตัวกั ้นระหว่างตัวฝายกับตลิ ่ง เวลาน้ำพาแรง ๆ   

ตรงนั้นจะพังชาวบ้านบอกว่าจะสร้างเองแต่สร้างไม่ได้ต้องรับ

ความช่วยเหลือจากภาคร ัฐ ค ือ ร ัฐทำฝายให้ แต่ส ุดท้าย  

ชาวบ้านไม่ได้หูช้าง และไม่ได้ทำฝาย เมื ่อน้ำมาก็พังไปหมด 

ฉะนั้น การจัดการแบบนี้มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน คิดแบบ

เดียวใช้ทั้งหมดไม่ได้ จุดนี้ชวนให้คิดเหมือนกันว่าถึงเวลาแล้ว

หรือยังที่ต้องให้ประชาชนจัดการกันเอง สามารถแก้ปัญหาเอง

และที่สำคัญคือจะลดความรู้สึกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก

ระบบและรับผิดชอบอยู่ที ่ส่วนกลางโดยมาอยู่ 3-4 ปีแล้วก็ไป 

ในแง่ของปัญหาในพื้นที่มีความหลากหลาย เราอยากเห็นการ

จัดการประเทศที่มีความหลากหลาย รู้สึกว่าในปัจจุบันเราฝาก

ทุกอย่างไว้ก ับรัฐบาลกลางดูแลชีว ิตทุกอย่างหมด เปรียบ

เหมือนเรามีเงินฝาก เราฝากธนาคารด้วยธนาคารเดียว ถ้า  

ผู ้บริหารธนาคารนั้นดีก็มีการจัดการที่ยอดเยี่ยม ถ้าผู้บริหาร

ธนาคารโกงก็ล่ม ผมคิดว่าทำไมเราไม่มีหลายบัญชี ถ้าธนาคาร

หนึ่งปิดไปเรายังมีอีกธนาคาร ถ้าเรามีผู ้ว่าราชการจังหวัด มี

ท้องถิ ่น มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเทศบาล ถ้ารัฐบาล

กลางพลาด เรามีจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดดูแล มีเทศบาลที่
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รองรับตรงนี้ และชีวิตก็จะไม่ถูกกระทบมาก และปัญหาในแง่

ของโครงสร้างอำนาจที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมือง 

ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแนวทางหนึ่งหรือ

ช่องทางหนึ่งแต่ไม่ใช่ทางแก้ทั้งหมด เพราะว่าคนทั่วไปจะไม่รู ้

สึกว่าทุกอย่างต้องอยู่ที ่ร ัฐบาลกลางทั้งหมด เพราะขณะนี้มี

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเทศบาลคอยดูแลปัญหาซึ่งอาจจะ

เป็นช่องทางที่ชวนให้คิดในประเด็นหนึ่ง 

 ปัญหาการขาดการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม  
ผมคิดว่าเราควรใช้การกระจายอำนาจเป็นคู ่มือการใช้

อำนาจ คือ ในอดีตเราคัดลอกรัฐธรรมนูญมาหลายประเทศไม่

ว่าจะเป็นอเมริกา ยุโรป ฝรั ่งเศส เยอรมัน แต่เมื ่อมาถึงเมือง

ไทยนำมาใช้ไม่ได้ แต่ดั้งเดิมระบบการเมืองแบบบ้านเรานั้นมี

คนในสังคมเป็นแบบไพร่ฟ ้า รอร ับคำสั ่งแบบเดียว แต่ใน

ปัจจุบันไม่ใช่เป็นแบบนั้น คือ เรามีความรู ้มากขึ้น ในขณะที่

ระบบการเมืองเรายังคัดลอกรูปแบบของต่างประเทศมาอยู่แต่

วัฒนธรรมเราไม่เคยขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง ถามว่าทำไม

คนถึงไม่มีการเรียนรู้? คำตอบคือเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้จาก

ประชาธิปไตยที่เขาเลือกมา ยกตัวอย่างเช่น ผมเลือก ส.ส. บ้าน

ผม ส.ส.จะไปโกงที่ใดก็ได้แต่ขอให้มีถนนผ่านหน้าบ้านผมเป็น  

สี ่เลนก็พอ ถามว่าถ้าจะเลือกผู ้ว ่าราชการจังหวัดแล้วผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดจะใช้งบประมาณจากแหล่งใดมาทำถนนสี่เลน
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โจทย์ข้อนี้ต้องคิดกันแล้ว คือ ต้องทำให้คนเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่เป็น

เวที เปิดวิธีคิดแบบพลเมือง ผมเชื่อว่าชาวบ้านเรียนรู้ได้เร็วไม่

ได้น้อยกว่าภาครัฐ ยกตัวอย่าง การนั ่งมอเตอร์ไซด์ไปเรียน

หนังสือจะนั่งผ่าน 3-4 องค์การบริหารส่วนตำบล ชาวบ้านจะ  

รู ้ว ่าถนนเส้นนี ้เร ียบโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลใดเป็น  

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง หากหน้าบ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้าน  

ก็จะไม่เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลนั ้นเข้ามาอีก เพราะ  

ชาวบ้านไม่ยอมถูกหลอกทุกครั้ง คนเรียนรู ้ที ่จะบอกว่าจะทำ

อย่างไรให้วิธีคิดแบบประชาธิปไตยเข้าสู่วิถีชีวิต ไม่ต้องมาเถียง

เรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะว่าวิถีชีวิตของคนเป็นประชาธิปไตยแล้ว 

และถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องคิดกันจริง ๆ ว่าทางออกในแง่

หนึ่งในการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะเป็นส่วนที่เป็นช่อง

ทางในการแก้ปัญหาภาพใหญ่ และคิดว่าอาจจะนำไปสู่ความ

หลากหลายของพื้นที่ที ่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ที่สำคัญ

อยากบอกว่าคงทำยาก แต่กร ุงเทพมหานครเลือกตั ้งผู ้ว ่า

ราชการจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ซึ่งมีคน 6 ล้านตามทะเบียน

บ้าน แต่ว ่าประชากรรวมทั ้งหมด 10-12 ล้าน ได้เลือกผู ้ว ่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาแบบผู้ว่าราชการ

จังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง ดังนั้น บทสรุปจากเวทีนี้ คือ ความ

ต่อเนื่องของผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่จำเป็นว่าทุกจังหวัดจะต้องมี

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกันหมด เพียงแค่สร้าง
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ความต่อเนื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

มีความรับผิดชอบในพื ้นที ่ มีความรู ้ส ึกผูกพันกับประชาชน 

อย่างน้อยไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 

ความเห็นของผมส่วนนี้ค่อนข้างจะตรงกันว่าจริงๆ แล้วเรื่องนี้

ไม่ใช่ทางออก แต่เป็นการเชื่อว่าเป็นการทดลอง ซึ่งน่าจะคิด

เรื่องนี้ใหม่ว่าระบบนี้มีปัญหาหรือไม่? อย่างไร? ผมคิดว่าลอง

เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้

ก่อนโดยไม่ต้องทำทั้ง 75 จังหวัด และหากทำได้แล้วจึงควรมี

การขยายต่อไป  
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“คำถามใหญ่มากวันนี้คือถ้าเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรง...แล้วจะเอาราชการบริหารภูมิภาคไปไว้ที่ ใด...

แล้วได้ดูกันชัดเจนหรือยังว่าราชการส่วนภูมิภาคหมดความ

จำเป็น…การเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงจะต้องเป็น

โจทย์ที่พูดถึงการปรับโครงสร้างระบบการบริหารราชการ

แผ่นดินนั่นแปลว่าต้องตั้งคำถามว่าถ้าเราจะเลิกภูมิภาค

อำนาจหน้าที่ที่ เคยมีอยู่ ในภูมิภาคที่ ไม่อยู่ ในท้องถิ่นวันนี้

เราจะให้ใครทำเราจะส่งไปให้ท้องถิ่นทำหรือจะกลับมาที่

ส่วนกลางหรือจะส่งตัวแทนส่วนกลางเหมือนเดิม”

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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 ปัญหาการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค  
ผมเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ เห็นด้วยกับการทำให้

องค์กรท้องถิ ่นมีบทบาทชัดเจน มีอำนาจครบถ้วนที ่จะดูแล  

พี่น้องประชาชน แต่ว่าโจทย์เรื ่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งเปรียบเทียบกับการเลือกตั้ง  

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในความเห็นผมนั้น ผมเห็นว่าการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับการจัดระบบโครงสร้าง ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง

คำถามที่สำคัญในวันนี้ คือ ถ้าเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง 

แล้วราชการบริหารภูมิภาคจะไปไว้ที่ใด? แล้ววิธีการได้มาของ  

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นอย่างไร? หัวใจสำคัญ คือ ราชการ

ภูมิภาคจะเลิกหรือไม่? และพิจารณาอย่างชัดเจนหรือยังว่า

ราชการส่วนภูมิภาคหมดความจำเป็น ในเชิงเปรียบเทียบ   

เรามักจะเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่นว่าเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรง แต่ขอเรียนว่าเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นไม่มีราชการส่วน

ภูม ิภาค แล ้ วประ เทศญ ี ่ ป ุ ่ นถู กกำหนดโดยบร ิบททาง

ประวัติศาสตร์หลังสงครามซึ ่งเป็นการกระจายอำนาจแบบ

รุนแรง หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย เรามีทั้งราชการส่วน

ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ ่น มีผู ้ว่าราชการจังหวัดที ่มาจาก  

การแต่งตั้ง และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจากการ

เลือกตั้งทางตรง ผมจำได้ว่าตอนเลือกตั้งนายกทางตรงช่วงแรก
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มีคนบอกว่าเสือสองตัวอยู ่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ แต่จริง ๆ ความ

สำคัญอยู่ตรงที่บอกว่า ถ้าหากพิจารณาในเรื่องอำนาจหน้าที่ 

(Functioning) ที่ชัดเจนแล้ว เสือสองตัวก็สามารถอยู่ถ้ำเดียวกัน

ได้ การเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงไม่ใช่มิติที่จะตอบสนอง

ต่อโจทย์ทางการเมืองอย่างเดียว แต่การเลือกผู ้ว ่าราชการ

จ ังหว ัดทางตรงจะต้องเป ็นโจทย์สำค ัญที ่พูดถ ึงการปร ับ

โครงสร้างระบบการบริหารราชการแผ่นดิน หมายความว่าจะ

ต้องตั้งคำถามว่าถ้าจะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคแล้วอำนาจ

หน้าที่ที่เคยมีอยู่ในราชการส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นวันนี้ เราจะให้

ใครดำเนินการ? ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนอำนาจหน้าที่

ไปให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการหรือจะรับมาดำเนินการที่ส่วนกลาง

หรือจะส่งตัวแทนจากส่วนกลางลงไปดำเนินการเช่นเดิม? 

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องงานของตำรวจ วันนี้งานของตำรวจ

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราชการส่วนภูมิภาค แต่ขึ้นกับสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ แม้กระทั ่งผู ้ว ่าราชการจังหวัดก็ยังสั ่งตำรวจไม่ได้   

แต่หากถามว่าเราจะเปลี่ยนแปลงให้ไปไกลกว่านั้นได้หรือไม่? 

ในโจทย์ของสังคมไทยวันนี ้ ผมคิดว่าแม้ว่ารัฐธรรมนูญเปิด

โอกาสไว้แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้มีการพิจารณากันอย่างชัดเจน

หรือไม่? รัฐธรรมนูญเปิดโอกาสเพียงเรื่องท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

สองเรื่อง คือ มาตรา 78 อนุ 3 ที่กล่าวถึงว่าจังหวัดใดที่มีความ

พร้อมสามารถรวมกันเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือว่า
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เป็นเรื่องใหม่ แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าให้เลือกผู้ว่าราชการ

จังหวัด และในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 284 ได้ระบุถึงท้องถิ่น  

รูปแบบพิเศษซึ่งอาจจะมีโครงสร้างที่ไม่ต้องเป็นสภาก็ได้ แต่

เป ็นรูปแบบบร ิหารหร ืออาจจะเป ็นรูปแบบอื ่น เช ่น คณะ

กรรมการ (Board) ฉะนั้น ในกรอบกฎหมายได้เปิดโอกาสเพื่อให้

เป็นพัฒนาการเชิงระบบของท้องถิ ่น แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ไป

เขียนว่าให้เลิกราชการส่วนภูมิภาค  

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงนั้น ผมคิดว่าต้อง

กลับมาดูเรื ่องพัฒนาการ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จ

หรือเป้าหมายอย่างใดก็ตาม ผมถือว่าต้องค่อยเป็นค่อยไป ต้อง

เป็นพัฒนาการมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน 

ในกรอบพัฒนาการของการบริหารราชการแผ่นดิน ยังคิดว่าต้อง

ยอมรับว่าในแง่พัฒนาการท้องถิ่นไทยยังมีปัญหา โดยเฉพาะ

ปัญหาการบริหารงานของท้องถิ่น แต่หากถามว่าท้องถิ่นไทยมี

พัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่? ก็ตอบได้ว่าดีขึ้น เพราะฉะนั้นโจทย์

ในการเลือกตั้งผู ้ว่าราชการจังหวัดมีคำถามใหญ่ 2-3 คำถาม 

คือ ราชการส่วนภูมิภาคจะคงอยู่หรือไป? หรือราชการภูมิภาค

จะคงอยู่ต่อไปและจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร? ประเด็น

เรื ่องการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัดทางตรง ผมคิดว่าเป็น

ปลายทางของระบบผู้ว่าราชการจังหวัด ในความเห็นส่วนตัวผม

อาจจะยังไม่เห็นว่าการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัดนั ้นจะ
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สามารถทำได้ทันที สิ่งที่ควรต้องทำวันนี้คือ หนึ่ง จำเป็นต้อง

เร่งเรื ่องของการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรท้องถิ่นให้มีความ

เป็นอิสระจริง ให้มีความสามารถในการจะแก้ปัญหาให้กับ  

พี ่น้องประชาชน ทำความชัดเจนเรื ่องขอบเขตอำนาจหน้าที ่  

ที่เราออกแบบไว้อยู่แล้ว สอง จำเป็นต้องมีการปรับระบบความ

สัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

เรื่องอำนาจการกำกับดูแล คือ เรื่องการกำกับดูแลให้กำกับเท่า

ที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์  

 ปัญหาบทบาทและการบริหารงาน  
คำถามต่อไปก็คือว่าถ้าพัฒนาอีกสิบปีข้างหน้า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะมีบทบาทชัดเจนในการจัดทำบริการ

สาธารณะ คำถามก็จะย้อนมาว่าแล้วราชการส่วนภูมิภาคจะมี

ความจำเป็นหรือไม่? จริงๆ แล้วราชการส่วนภูมิภาคควรต้อง

เป็นหน่วยงานที ่ทำงานด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ คือ เป็น  

หน่วยงานที ่ทำหน้าที ่ เป็นผู ้ควบคุม (Regulator) จะเห็นว่า

ราชการส่วนภูมิภาคทุกกระทรวงมีแนวโน้มจะฟังท่านอธิบดี   

แต่ถามว่าการเมืองชอบแบบนี้หรือไม่ ก็ตอบว่าชอบ เพราะสั่ง

อธิบดีง่ายกว่าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อธิบดีสั ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ เพราะฉะนั้น รัฐมนตรีก็

ชอบระบบราชการส่วนภูมิภาค เพียงแต่ว ่าวันนี ้ย ังมีความ

จำเป็นที่จะต้องยึดเส้นทางเดินนี้อยู่พอสมควร คือ ต้องกลับมา
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ผลักดันเรื่องการคลังอิสระของท้องถิ่น (local finance autonomy) 

จึงจะทำให้เก ิดความชัดเจนว่าบทบาทของท้องถิ ่นจะเป็น

อย่างไร ที่สำคัญ คือ ราชการส่วนภูมิภาคก็คงมีพัฒนาการต่อ

ไป และอาจจะยังอยู่ ผมเชื่อว่าหลายส่วนราชการจะพัฒนาเป็น

แบบมณฑล (regional) คือ ไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการ แต่เป็นในแง่

ของการบริการ (service) การให้คำแนะนำปรึกษาเชิงเทคนิค 

(technique) ดังนั้น โจทย์เรื่องของการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรงยังเป็นโจทย์ที ่ต้องการความชัดเจน สุดท้าย เราควร

พัฒนาเรื ่องการกระจายอำนาจเป็นไปตามเส้นทางนี ้อีกสัก   

10 ปี และผมเชื ่อว่าจะยังมีการเปลี ่ยนแปลงอีกหลายเรื ่อง   

ดังนั้น บทสรุปจากเวที คือ กลยุทธ์วันนี้อาจจะต้องกลับมาคิด

ว่าจะทำอย่างไรในการปรับบทบาทความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมากกว่าที่จะไปเสนออีก

มุมหนึ่ง วันนี้การบริหารราชการแผ่นดิน คือ การเน้นในเรื่องการ

ทำให้ท ้องถิ ่นเข ้มแข็ง และให้ท ้องถิ ่นมีประสิทธ ิภาพ ถ้า

ประชาชนเห็นว่าท้องถิ ่นสามารถปกครองได้ดี ทำงานได้ดี 

บทบาทอื่น ๆ ก็จะหมดความจำเป็นไป ผมเชื่อในหลักชีววิทยา

ว่าอวัยวะชิ้นใดที่ไม่ได้ถูกใช้งานมาก ๆ อวัยวะชิ้นก็จะหดหาย

ไปเอง  
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นายนวพล บุญญามณี  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 

“ผมว่าวันนี้เราไม่ปฏิเสธว่าภาพพจน์หรือความเชื่อมั่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งว่ามีต้นทุนต่ำแต่ระบบ

ท้องถิ่นเองมีกระบวนการพัฒนาบทบาทในเชิงการบริหาร

จัดการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ ในอนาคตจะ

ปรากฏผลชัดเจนผมเห็นด้วยที่มีการกล่าวถึงการพัฒนา

แนวทางขนานกันไปคือผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ ในส่วน

ภูมิภาคและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวคิดของ

การกระจายอำนาจ”
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 ปัญหาบทบาทและอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทของ  

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผมไม่อยากให้เข้าใจผิด ผมในฐานะที่เป็น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มองว่าวันนี ้เราสื ่อสารกัน  

รู้เรื่อง และเข้าใจบทบาทระหว่างกัน หากจะถามว่าราชการส่วน

ภูมิภาคนั้นยังมีความจำเป็นหรือไม่? ผมขอตอบว่ายังจำเป็นอยู่ 

ขณะที ่การปกครองท้องถิ ่นมีกฎหมายรองรับ คือ พระราช

บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติเทศบาล 

และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมายเหล่านี้

เป็นตัวกำหนดไว้ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้จะ

ต้องรับผิดชอบอะไร? อย่างไร? เพื่อจัดบริการสาธารณะ ความ

จริงก็คือ วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกับนายกองค์การบริหารส่วน

จ ังหว ัดถูกเปร ียบเท ียบว ่าเป ็นเส ือสองตัวอยู ่ถ ้ำเด ียวก ัน   

ยกตัวอย่างบางจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสื่อสาร

ไม่รู ้เร ื ่องกับท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัด ไม่ถูกกัน และผลเป็น

อย่างไร? ในส่วนของอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ควบคุม

กำกับดูแลในฐานะที่เป็นเสนาบดีเมือง กำกับดูแลส่วนภูมิภาค

ให้บริหารไปพร้อม ๆ กัน บางครั้งทางจังหวัดไม่มีงบประมาณที่

จะดำเนินการ หรือราชการส่วนภูมิภาคจะขับเคลื่อนภารกิจไปสู่

ความสำเร็จเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน หากสื่อสารกับ
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นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รู ้เรื ่องแล้วปัญหาเหล่านั้น  

ก็จะถูกแก้ไขหรือไม่ พี่น้องประชาชนจะได้รับความเสียหาย  

วันนี ้ผู ้บริหารท้องถิ ่นที ่มาจากการเลือกตั ้งมีจิตสำนึก   

ผมว่าว ันนี ้ เราไม่ปฏิเสธว่าภาพพจน์หรือความเชื ่อมั ่นต่อ  

ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งว่ามีต้นทุนต่ำ แต่ระบบ

ท้องถิ ่นเองมีกระบวนการพัฒนาบทบาทในเชิงการบริหาร

จัดการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ในอนาคตจะปรากฏ

ผลชัดเจน ผมเห็นด้วยที่มีการกล่าวถึงการพัฒนาแนวทางขนาน

กันไป คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ ิ ่นตามแนวคิดของการกระจายอำนาจ 

รัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา หากย้อน

กลับไปพิจารณาในอดีตรัฐบาลส่วนกลางจัดงบไปพัฒนาชนบท 

แต่วันนี ้รัฐบาลท้องถิ ่นเขามีแนวความคิดของตนเองบวกกับ

ความต้องการของพี ่น้องประชาชนว่าถนนต้องมีการพัฒนา   

สิ่งแวดล้อมต้องมีคนดูแล ต้องมีคนจัดทำแผนแม่บทในระดับ

ตำบล ระดับเทศบาล สิ ่งเหล่านี ้เป็นรูปธรรมแล้ว วันนี ้ต้อง

ยอมรับว่าในบทบาทของผู้กำกับ คือ กระทรวงมหาดไทย และ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น เรายังสงสัยว่าบางครั ้งการ

ออกนโยบาย ระเบียบต่าง ๆ นั้นเพื่อต้องการให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาจริงหรือไม่? ถ้า

มองว่าวันหนึ่งภารกิจที่ถ่ายโอนมาอยู่กับกระทรวง ทบวง กรม 
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เป็นราชการส่วนภูมิภาคจะไม่มีการทุจริตคอรัปชั ่น แต่เมื ่อ

ภารกิจเหล่านั้นถ่ายโอนมาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็

จะถูกตราหน้าทันทีว่าทุจริตคอรัปชั ่น แม้ว่าจะมีการบริหาร

จัดการภายใต้ระเบียบเดียวกันก็ตาม สิ่งเหล่านี้ต้องมีโอกาส

พิสูจน์และต้องใช้เวลาในการทำงาน  

ผมไม่ปฏิเสธให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง 

แต่วันนี ้เราจะเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัดด้วยจุดมุ ่งหมาย

ประการใด ต้องคิดว่าในกระบวนการของการไปสู่ความสำเร็จ

เชิงการปกครองและการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อ

ให้พี ่น้องอยู ่ดีกินดี การแก้ไขปัญหาในพื้นที ่ต้องอาศัยความ

รวดเร็ว ผมเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาระบบคู่ขนานกันไป 

ถ้าจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและท้องถิ่นอยู่ ก็ให้ทั้งสองภาคส่วน

นี ้ข ับเคลื ่อนไปด้วยกัน บทสรุป คือ แนวทางที ่ไปนำสู ่การ

พัฒนาการปกครองหรือการปฏิรูปการเมืองการปกครองใน

อนาคตนั้น ผมเชื่อว่าตรงนี้ต้องการเห็นสิ่งที่ดีขึ้น ผมมีคำถาม

ทิ ้งท ้ายว่าหากมีการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัดทางตรง   

แล้วบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่

แตกต่างจากนักการเมืองในปัจจุบันได้อย่างไร? การเลือกตั้ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงเหมือนเลือกนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดใช่หรือไม่? บทบาทของผู ้ว ่าราชการจังหวัดจะ  

แตกต่างจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
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หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างไร? หากเราได้ผู ้ว่า

ราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง กระบวนการจัดการปัญหา

ในพื้นที่จะแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร?   

เราจะมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทาง

ตรงที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนบริหารจัดการปัญหา

ให้กับชาวบ้านอย่างไร? นี ่คือปัญหาที ่เราจะต้องขบคิดหรือ

วางแผนกันอีกมาก 
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ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล 

ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง/ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช. 
 

 ปัญหาการลอกเลียนแบบจากต่างประเทศ  

ระบบผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่เราจะกล่าวเลยไม่ได้ว่า

จุดเร ิ ่มต้นมาจากประวัต ิศาสตร์ ประเทศอังกฤษ ประเทศ

ฝรั่งเศส ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือ

เป็นประเทศใหม่ ประเทศเหล่านี้มีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

“ระบบผู้ว่าราชการจังหวัดโดยที่เราจะกล่าวเลยไม่ได้ว่า

จุดเริ่มต้นมาจากประวัติศาสตร์...คือไปรับเอารูปแบบ

การปกครองของเขามาใช้กับประเทศไทยซึ่งถือว่าผิดตัว

พอสมควรเพราะแท้จริงแล้วระบบของเขาไม่ใช่ของเรา”
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หรือในประเทศสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครองที่ไม่เหมือน

ใคร จนพัฒนามาสู ่การมีผู ้นำเป็นคนผิวสี หากย้อนกลับไป

กล่าวถึงเรื่องการมีผู้นำเป็นคนผิวสีเมื่อ 10 ปีที่แล้วจะเป็นเรื่องที่

มหัศจรรย์มาก ประชาชนคงรับไม่ได้ แต่พอมาถึงวันนี้กลับไม่ใช่

แล้ว ประเทศไทยก็เหมือนกันจะเป็นด้วยคนไทยหลายคนที่ได้

รับทุนทางรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนส่วนตัว นำเข้าประวัติ- 

ศาสตร์มาอย่างหลากหลาย คือ ไปรับเอารูปแบบการปกครอง

ของเขามาใช้กับประเทศไทย ซึ่งถือว่าผิดตัวพอสมควร เพราะ

แท้จริงแล้วระบบของเขาไม่ใช่ของเรา ระบบการปกครองแบบ

สหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า American Political System แตกต่างจาก

ระบบของอังกฤษแบบรัฐสภาที ่ม ีพระมหากษัตริย์เป็นพระ

ประมุข ซึ่งต้องสำรวม และประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในจารีต ถือว่า

เป็นเรื่องจารีตประเพณี และคนอังกฤษเชื่อว่าจะนำพาประเทศ

ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ในท้ายที่สุด ซึ่งแตกต่างจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่จะทำอะไรก็ได้แบบสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ตรงนี้ 

จึงเป็นประเด็นที่สังคมไทยต้องเริ่มคิดใหม่ เพราะรูปแบบการ

ปกครองที่เรารับมาใช้ในสังคมไทยนั้น กลับสร้างปัญหาให้เรา

อย่างมาก  
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 ปัญหาการเชื่อมโยงอำนาจ  

เร ื ่องรูปแบบการปกครองในระดับภูมิภาค หากศึกษา

อย่างละเอียดตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 7 พ.ศ. 

2550 ระบุไว้ชัดเจนว่าราชการส่วนกลางเป็นอย่างไร? ราชการ

ส่วนภูมิภาคเป็นอย่างไร? ท้องถิ่นเป็นอย่างไร? ซึ่งก่อนหน้านี้  

ก็มักจะเน้นไปที่เรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้าน หลังจากที่กรมการ

ปกครองได้ทำการอบรมลงไป คำถามที่เกิดขึ้นคือว่าแล้วใครจะ

ช่วยทำหน้าที ่ เช ื ่อมโยงอำนาจหรือหากจะเร ียกชื ่อเต็มยศ   

ก็คือ พระราชอำนาจในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว   

อันหมายถึง รัฐบาลที่ถวายสัตย์ทั้ง 75 จังหวัด ใครจะเชื่อมโยง

สร้างความเป็นปึกแผ่น 75 จังหวัด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดมา

จากการเลือกตั้งแล้ว 75 พระบรมราชโองการประจำปีก็จะหาย

ไป ในขณะที่ฝ่ายผู้ใหญ่บอกว่าประเทศไทยมี 76 จังหวัด แต่

เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบอกว่าประเทศไทยมี 75 จังหวัด 

กรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัด ผู้ว่ากทม.ฯ ไม่มีคำว่าจังหวัดนำ

หน้า เพราะปัญหาคือมาจากชื ่อ ด้วยเหตุนี ้ มาถึงประเด็นที ่  

อาจจะเป็นบทสรุปได้ว่าประเทศของเราเล็ก แต่เคยฟังสมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แสดงปาฐกถา

พิเศษของท่านว่าประเทศไทยขอให้เป็นประเทศที่เล็กแต่ขอให้

งดงาม คือ Small and Beautiful เพราะถ้า Small and Beautiful 



�0
สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

สถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า

แสดงว่าประเทศเรามีการบริหารจัดการเก่ง อัตลักษณ์ของคน

ไทยที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าพวกเราหลงทาง ตอนนี้ทำได้เพียร

ภาวนาให้รัฐบาลชุดใหม่ไปให้ถูกทาง 
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ส่วนที่2
เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น
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นายธงชัย มุ่งเจริญพร  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

ผมมีความภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นนักการเมือง เมื่อ 

6 ปีที่แล้ว ในฐานะที่ผมเป็นคนในท้องถิ่นได้ร่วมทำงานกับผู้ว่า

ราชการจังหวัด ท่านเป็นรองผู ้ว ่าราชการจังหวัดเกือบ 2 ปี 

ต่อมาท่านก็เกษียณอายุ พอเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ 

ปรากฏว่าท่านเปลี่ยนแนวทางการบริหารในจังหวัด และบอกว่า

ความคิดของท่านไม่มีความตั้งใจจะมาประจำในจังหวัดสุรินทร์ 

เมื ่อท่านมาถึงนโยบายก็ต้องเริ ่มใหม่ทั ้งหมด เช่น เรื ่องการ 

เกษตรอินทรีย์ก็เปลี่ยนเป็นไปเป็นเกษตรสมบูรณ์ การอนุรักษ์

ผ้าไหมก็เปลี่ยนไปเป็นว่าห้ามใส่ผ้าไหม ไปกันคนละทาง แม้ว่า

ท้องถิ่นพยายามที่จะประสานความร่วมมือก็ตาม เพราะการที่

จะทำให้ท้องถิ ่นมีผลงานออกไปได้ จะต้องทำงานร่วมกัน

ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับท้องถิ ่น แต่เป็นว่าท่านอยู ่  

ปีเดียว ก็เปลี่ยนอีกครั้ง พอเปลี่ยนท่านใหม่มา ท่านก็เหลือเวลา

ประจำอยู่ที่จังหวัดอีก 3 ปีก็เกษียณ ต่อมาปรากฏว่าการเมือง

เข้ามาแทรกแซงอีก เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่อีก พอ

คนใหม่มาทำงานก็ทำเดือนกว่า และรู้สึกว่าท่านทำได้รวดเร็ว 

หลังจากนั้นปรากฏว่าจะก็เกษียณอีกเหมือนกัน  
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ด้วยเหตุนี ้ ผมมีความรู ้สึกว่าท้องถิ ่นควรต้องเป็นของ

บุคคลที่เกิดอยู่ในพื้นที่ เป็นบุคคลที่ประชาชนคาดหวังเพราะ

ประชาชนอยากเห็นนโยบาย เห็นโครงการต่างๆ การที่เราได้รับ

ความไว ้วางใจให ้ เป ็นนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด 

ประชาชนจะมาดูว่าเราสัญญาอะไรไว้บ้างแล้วเราได้ทำตามนั้น

หรือไม่ เขาสามารถสัมผัสกับเราได้โดยตรง และเขากล้าที่จะ

เข้ามาหาหรือมาพบกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ตรง

กันข้ามกับผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาชนกลัวเข้าไม่ถึง ผมมี

ความรู ้ส ึกว่าทั ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดน่าจะไปด้วยกันได้ดี ทั้งราชการส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่นควรมาทำงานร่วมกัน โดยให้ผู ้ว่าราชการจังหวัด   

มีเอกภาพไม่ใช่ว่ามา 2 ปี หรือเกษียณมาแล้วเหลือเพียง 1 ปี 

หรือโดนย้ายมาแล้วหายไป อย่าไปให้ความสำคัญเรื่องของชื่อ  

ผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะต้องชื่อผู้ว่าราชการจังหวัด จะใช้ชื่อ

อะไรก็เหมือนกัน แต่ต้องแบ่งหน้าที่กันทำให้อย่างชัดเจน ผม

อยากจะให้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท้องถิ่น

ทำงานให้แก่ชาวบ้าน เพราะพวกเรารู ้ว ่าท้องถิ ่นมีจ ุดแข็ง  

จุดอ่อนอะไรบ้าง เรารู้ว่าจะพัฒนาไปด้านใด ซึ่งไม่เหมือนกับ

ราชการส่วนกลางที่นโยบายส่วนเดียวคุมทั้งประเทศ คือ ควรให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือท้องถิ่นเป็นหลัก แล้วให้ผู ้ว่า

ราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านวิชาการ คอยมา

ควบคุม และกำกับดูแลก็ได้  
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นายยศศักดิ์ คงมาก 

ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน  

สำนักงานปกครองและทะเบียน 

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ที่กล่าวว่าประเทศไทยมี 75 จังหวัด ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ถูก

ต้องถ้ามองในมิติการแบ่งพื ้นที ่ ประเทศไทยมี 76 จังหวัด 

กรุงเทพมหานครก็เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย เพียงแต่ว่า

รูปแบบการปกครองของกรุงเทพมหานครเป็นการปกครอง  

ท้องถิ่นพิเศษ หลายครั้งที่รายการทีวีบอกว่าประเทศไทยแบ่งออก 

เป็น 75 จังหวัด ผมไม่เห็นด้วย ผมบอกว่าเป็นพื้นที่การปกครอง

หนึ่งของประเทศไทย ดังนั้น การจะขับเคลื่อนให้มีการเลือกตั้ง  

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนแต่การขับ-

เคลื่อนนี้เกิดขึ้นยาก ปัญหาส่วนหนึ่ง คือ ปัญหาของท้องถิ่น 

เรื ่องการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู ่ส่วนท้องถิ ่นที ่ยัง

ดำเนินการไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ยกตัวอย่าง กรุงเทพมหานครที่

ไม่มีจังหวัดมากำกับดูแลแต่มีหน่วยงานของส่วนกลาง ไม่ว่าจะ

เป็นกระทรวง ทบวง กรม มาทำงานในกรุงเทพมหานครทั้งนั้น 

ยกตัวอย่างเช่น เรื ่องการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 

กรุงเทพมหานครมีศักยภาพ มีงบประมาณ มีบุคลากร แต่

แท้จริงแล้วไม่ใช่ กรมทางหลวงมาทำให้กรุงเทพมหานคร อยาก
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จะเรียนกระทรวงมหาดไทยหลายครั้งว่าหากไม่กระจายอำนาจ

ให้ท้องถิ่น เช่น งานทะเบียนราษฎร ก็จะทำให้ท้องถิ่นพัฒนา

ยาก ผมเห็นด้วยกับท่าน ม.ล.ปนัดดา ที่ว่ามีนักวิชาการไปเรียน

ศึกษาต่างประเทศแล้วเอาระบบต่างประเทศมาใช้ โดยไม่คำนึง

ถึงวัฒนธรรมของประเทศที ่ผ่านมา ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน  

กันมาก สิ่งที่เราต่อสู้ทุกวันนี้คือเรื ่อง การที่อำนาจของกำนัน

ผู้ใหญ่บ้านทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลใน

ท้องถิ่นจะทำอย่างไร? สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ควรข้ามไปถึงการเลือก

ตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด คือ เรื่องการปกครองในภาพรวมจะทำ

อย่างไรเพราะขณะนี้มีการพยายามสร้างสถาบันกำนันผู้ใหญ่

บ้านให้เข้มแข็งขึ้น มีคำสั่งแบ่งแยกอำนาจระหว่างราชการส่วน

ภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นแล้ว  
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นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 

ขอยกตัวอย่างข้อเท็จจริงในช่วงที่ผมเป็นนายกสมัยที่ 2 นี้

ผมเข้ามาได้ไม่กี ่เดือน แต่อยู ่กับผู ้ว่าราชการจังหวัดมาแล้ว   

4 ท่าน เกือบจะท่านที่ 5 แล้ว ผมเห็นด้วยกับอาจารย์วุฒิสาร

และอาจารย์หลายท่าน ในประเด็นการกระจายอำนาจใน

อนาคตต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น เสือสองตัวต้องอยู่ด้วย

กันให้ได้ ผมถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงจะ

ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่นั ้น ผมมองว่าไม่จำเป็น

เพียงแค่ว่าขอโอกาสให้ได้เลือกเท่านั้นเอง อย่างไรก็ดี ก่อนอื่น

เราต้องมีความคิดในการพัฒนาจังหวัดของเราเองที่ไม่เหมือน

กัน ถ้าจังหวัดนี ้ต้องการคนแบบนี้ก็ให้มีการกำกับดูแลไปใน

ทิศทางเดียวกัน แต่ไม่ใช่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกมา

ต้องการพัฒนาให้เป็นแบบนี้ พอท่านที่สองมาจะพัฒนาให้เป็น

แบบนั้น คนที่สามจะพัฒนาแบบโน้น นักการเมืองท้องถิ่นเอง  

ก็ไปคุยกับประชาชนเอาไว้ว่าต้องการเห็นจังหวัดเป็นแบบนี้ 

ส ุดท้าย ทุกอย่างก็เลยสับสนและซับซ้อนไปทั ้งหมด นี ่ค ือ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ไร้ซึ่งทิศทางเพราะว่าการเมืองใน

ส่วนกลางเข้าไปแทรกแซงการพัฒนาในระดับท้องถิ่น  
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สุดท้าย ผมอยากเห็นบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดกับ

ส่วนท้องถิ่นว่าจะประสานการทำงานระหว่างกันอย่างไร? จะทำ

อย่างไรให้จังหวัดมีความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรือง ควรมีการปรับ

บทบาททั้งสองส่วน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ไม่อยาก

จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง ไม่ต้องนอนฝันหวานว่าหาก

มีการเลือกตั้งทางตรงเมื่อใดก็จะไปสมัครผู้ว่าราชการจังหวัด 

เพราะฉะนั้น เวลานี้ ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับอาจารย์วุฒิสารว่า

ควรปรับบทบาทของแต่ละคน 
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นายวีรทัศน์ ศรีเมือง 

เลขานุการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

เราคงจะเคยได้ยินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เคยรับสั่งว่าเรายินดีให้อำนาจอธิปไตยคืนแก่ปวงชนชาวไทย 

แต่เราไม่ยินดีสละอำนาจอธิปไตยของเราให้กับบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเคยอ่าน เพราะนั่นหมายถึงการ

กระจายอำนาจที่เราพูดถึง ซึ่งต้องกระจายไปสู่ประชาชนเพื่อ

ประชาชนไม่ใช่กระจายไปสู่นักการเมืองเพื่อนักการเมือง ในที่นี้

หมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควรจะลงไปที่ประชาชน แต่ใน

ประเทศไทยแท้จริงแล้วการกระจายอำนาจไม่ได้ดำเนินไป  

เช ่นนั ้น แต่เด ินสวนทางกัน ประเทศไทยตอนนี ้ขาดทักษะ

ประชาธิปไตยกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะสูงสุดลงไปถึงประชาชน  

ที ่อยู ่ล ่างสุด เพราะว่าเราไม่พยายามให้ความรู ้ในระบอบ

ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้ความรู้ว่า

แต่ละกลไก แต่ละเฟืองมีหน้าที่อะไรบ้าง? ผมได้เรียนวิชาหน้าที่

พลเมือง เพราะในวิชานี้จะบอกนักศึกษาว่ามีหน้าที่อะไร? เมื่อ

โตขึ้นแล้วเราต้องมีหน้าที่อะไร? ต้องทำอะไร? วิชานี้หายไปเป็น

สิบปี ไม่มีหลักตรงนี้ไว้  
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หัวใจของระบอบประชาธิปไตยแท้จริงแล้วมีสองเรื่องหลัก 

คือ หนึ่ง การมีส่วนร่วมของประชาชน สอง การใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ที่ผ่านมาประเทศไทยถูกกดความสำคัญของการมีส่วนร่วมไว้

ข้างล่าง แล้วก็ปิดหูประชาชนหนึ่งข้าง ปิดตาประชาชนหนึ่งข้าง 

แล้วบอกว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง คุณต้องไปเลือกตั้ง 

แต่หลังจากการเลือกตั้งแล้ว คุณอย่ามายุ่งกับผม นี่ไม่ใช่หน้าที่

ของคุณเป็นหน้าที่ของพวกผม คุณเลือกผมมาแล้วจะทำอะไร

ก็ได้ ประชาชนไม่มีส ่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน

หมายความว่าคุณต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามา

เป็นผู ้ปกครองคุณ มาเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลังจากนั้น

แล้ว คุณต้องมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบว่าคนเหล่านั้น

สามารถที่จะทำแบบนั้นแบบนี้หรือไม่? และคนเหล่านั้นทำอย่าง

ซื ่อสัตย์ยุติธรรมหรือไม่? ประชาชนต้องสามารถท้วงติงได้ 

สุดท้ายถ้าคนเหล่านั ้นไม่ฟังประชาชน ประชาชนก็สามารถ  

ที ่จะหยุดท่านได้ด้วยอำนาจของประชาชนที ่ม ี คือ อำนาจ

อธิปไตย เรามักจะเชื่อและยอมรับในโชคชะตาของคนไทย คือ 

ติดว่าอย่าไปยุ่งกับเขา ยอมเป็นชาวบ้านตัวเล็ก ๆ ทำอะไรไม่ได้ 

นี ่คืออันตรายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สุดท้ายถ้าหากว่าถึงเวลาที่ควร
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จะเป็นไปก็หวังไว้ว ่าท่านนายกท้องถิ ่นทั ้งหลายจะทำตาม

บทบาทหน้าที ่ที ่คาดหวังก็คือท่านจะต้องไปรับใช้ประชาชน   

ท่านไม่ใช่เจ้านายประชาชน 
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นายสุเมธ แสงนิ่มนวล  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตามหัวข้อการสัมมนาใน

วันนี ้ใช้คำว่าการเลือกตั้งผู ้ว่าราชการจังหวัดทางตรงแล้วใส่

เครื่องหมายไปรยานน้อย (ฯ) หมายถึง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จ ังหว ัดอะไร? เพราะถ ้าเป ็นผู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด ต ้องมา

พิจารณาว่าน่าจะเลือกตั้งหรือไม่? ที่เราถกเถียงกันมากเหลือ

เกินน่าจะมาจากการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัดกรุงเทพ- 

มหานคร ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พวกเราต้องมาพูดคุยกัน ปัญหา

เริ่มต้นขึ้นตรงที่ว่าทำไมกรุงเทพมหานครเลือกผู้ว่าได้โดยตรง

แล้วทำไมจังหวัดอื่นถึงเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดของตนเองไม่ได้ 

เพราะอะไร? อย่างที่ได้ท่านวิทยากรกล่าวไปแล้วว่าเมื่อก่อนนี ้ 

ผู ้ว ่าราชการจังหวัด มี 2 ตำแหน่ง ก็คือ ตำแหน่งที ่เป็นของ  

ท้องถิ่นกับตำแหน่งที่เป็นของราชการส่วนภูมิภาค ต่อมาก็เหลือ

ตำแหน่งเดียว คือ ตำแหน่งราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นก็

ให้มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า 

ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งนี้อยู่ที่ว่าจะให้อยู่กับคนสองคนหรือคน ๆ 

เดียว เพราะว่า 2 ตำแหน่งนี้เปรียบเหมือนกับรถไฟสองรางที ่ 

คู่ขนานกันไป แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะพบว่าถ้าเราไปยืนจาก  

จุด ๆ หนึ่ง แล้วมองรางรถไฟไปข้างหน้า ค่อย ๆ กลายเป็นจุด



��
สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

เดียวกัน คือ เป้าหมาย เป็นประชาชนเหมือนกัน เพราะฉะนั้น

หากรถไฟสองรางนี้คู ่ขนานกันไปและมองจุดพี่น้องประชาชน

ร่วมกันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

สาเหตุที่ประเด็นเรื ่องนี้นำมาถกเถียงกันอีกครั้งในวันนี้

เพราะเราคุยกันแต่เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง 

แต่ไม่เคยคุยกันว่าจะจัดระบบการทำงานอย่างไรหรือจะจัด

โครงสร้างกันอย่างไร? สมมติถ้าเราเป็นเหมือนกับกรุงเทพ-

มหานคร แล้วเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล จะไปอยู่ตรง

ที่ใด? ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดในภูมิภาคนั้น ผมคิดว่าจะต้องมี

อยู่เพราะว่าเรายังต้องการมีตัวแทนของรัฐบาลไปดูว่าท้องถิ่น

ทำงานกันอย่างไร เป็นตัวแทนของรัฐบาล โดยหลักการก็คือว่า

เงินทุกบาททุกสตางค์ของท้องถิ่นโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าหาได้

ด้วยตัวเอง รัฐบาลไม่ว่าอะไร อยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้ 

แต่ถ้าเงินไหนที ่ร ัฐบาลอุดหนุน รัฐบาลจำเป็นต้องดู เพราะ

รัฐบาลให้เงินอุดหนุนมาแล้ว ก็อยากทราบว่า ท้องถิ่นไปทำตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่? ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ราชการระดับจังหวัด

นั่นคือผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบ ถ้าระดับอำเภอก็ต้องให้

นายอำเภอไปตรวจสอบ หากทำแบบนี้ก็จะเป็นระบบและมีการ

คานอำนาจซึ่งกันและกันด้วย ผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดทางตรงนี้อยากฝากให้สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา
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ต่อไปว่าจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

อย่างไร? มีระบบการทำงานอย่างไร? มีการจัดโครงสร้างกัน

อย่างไร? แล้วค่อยมาพิจารณาเลือกว่าจะเลือกตั้งทางตรงหรือ

ไม่ตรง?  
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ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อยากจะเร ียนว่าในประเด็นแรก เร ื ่องโครงสร้างการ

บริหารบ้านเมือง ถ้าลองพิจารณาจะเห็นว่าเรื ่องจังหวัดกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สร้างความปวดหัวแล้วสำหรับ  

ชาวบ ้าน ผมว ่าถ ึงเวลาแล ้วท ี ่ต ้องจ ัดรูปแบบท้องถ ิ ่นให ้

สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหา ถ้าให้นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนกันหมด คือ 

ต้องให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำเรื่องใหญ่ แต่เราออกแบบ

ให้เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับจังหวัด ส่งผลให้ภารกิจ

ของแต่ละส่วนไม่ชัดเจน กฎหมายก็ไม่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ เราจึง

เห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไปทำโครงการพัฒนาเหมือนกับนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เราไม่รู้เราเสียงบประมาณให้มีสอง

ส่วนนี้อย่างไร? อยากให้ลองพิจารณาว่าหากให้ระดับจังหวัดมี

ตัวแทนของพี่น้องประชาชนนั่นเท่ากับว่าผู้ว่าราชการจังหวัด

ต้องยึดโยงอยู่ที่ส่วนกลางและแน่นอนว่าจะไม่ได้ฟังประชาชน 

แต่หากเราจะเอาระบบแบบประเทศฝรั ่งเศสในฐานะตัวแทน

ส่วนภูมิภาคก็ยุ่งยากเพราะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มี

บทบาทค่อนข้างจำกัด ทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ากฎหมาย

จำกัดที ่จะกระจายอำนาจ จึงติดขัดเกือบทุกเรื ่อง ถ้าเราคง  

รูปแบบราชการส่วนภูมิภาคไว้อยู่ก็เข้าใจว่าบ้านเมืองนี้เรายัง



สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

��
สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

ยึดโยงกับตัวแทนของรัฐบาลกลางที ่จะต้องกำหนดบทบาท 

ภารกิจ หน้าที่ เพราะจังหวัดนั้นเป็นศูนย์กลางที่จะยึดโยงทั้ง

สองส่วนคือภาคประชาชนและตัวแทนของรัฐบาลกลาง ทำไม

เราไม่คิดกรอบสภาจังหวัดที่จะดูแลตรวจสอบในส่วนของการ

ทำหน้าที ่ผู ้ว ่าราชการจังหวัด อย่าคิดแต่จะไปยึดโยงอยู ่กับ

ภารกิจหน้าที ่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลหรือ

องค์การบริหารส่วนตำบล แม้แต่กฎหมายก็ยังสับสน ดังนั ้น 

ก่อนอื ่นกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยเรื ่องนี ้ต ้องให้ชัดเจน 

คำถาม คือ เราจะเดินไปอย่างไรให้ถูกทิศทาง อย่างเช่น การ

เลือกตั ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป ็นเร ื ่องของ

การเมือง ถ้าจะให้มีการเลือกตั้งเป็นแบบกรุงเทพมหานครก็จะดี 
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นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์  

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ในทางปฏิบัติผมพบปัญหาในประเด็นนี้มาก เช่น ปัญหา

ในระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งตามภารกิจน่าจะเป็นภารกิจของทาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่พบว่าเวลาเชิญประชุมไม่ค่อยมี

ใครมาประชุม แต่หากเป็นกรณีของผู้ว่าราชการจังหวัดเวลามี

หนังสือเชิญจะมีความขลังมากกว่า ส่วนปัญหาอีกเรื ่อง คือ 

โครงสร้างการทำงานปัจจุบัน เช่น แผนปฏิบัติทั้งหลายไปอยู่ที่

สำนักงานจังหวัด ผมอยากเห็นการทำงานที ่นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนั ่งหัวโต๊ะ ช่วยกันดูแลแผนจังหวัด การ

จัดสรรงบประมาณ เราสามารถจะทำแบบนี้ได้หรือไม่? แต่ตอน

นี ้ไม่ได้เป็นอย่างนั ้น กลับกลายเป็นว่าองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเปรียบเสมือนท้องถิ่น ๆ หนึ่งเท่านั้น องค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีเท่ากับองค์การบริหารส่วนตำบล

และต้องเสนอแผนไปที่ทางสำนักงานจังหวัดเหมือนกัน สภาพ

ปัญหาแบบนี้ทำให้ผมเองที่ทำงานมายังไม่เคยนึกถึงเรื่องการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง  
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แต่สิ ่งที ่เราอยากเห็นคือความร่วมมือระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นตรงนี ้เป็นหลัก ถ้าหากว่าโชคดีเราจะมี

พ ื ้นท ี ่องค ์กรพ ิ เศษข ึ ้นมาคล้ายก ับกร ุงเทพมหานครเป ็น

ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารสูงสุดตรงนั้นเราจะเรียก “นายก

เมือง” เช่นเดียวกับเมืองพัทยา หรือในกรณีของกรุงเทพ-

มหานครที่ใช้คำว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัด” ก็เห็นด้วยที่ทำให้เกิด

ความสับสน แต่ผมเห็นด้วยกับที ่อาจารย์วุฒิสารเสนอโดย

เฉพาะเรื่องการคลังอิสระของท้องถิ่น (local finance autonomy) 

เท่าที่ทำงานกับทางท้องถิ่นมา ผมบอกว่าองค์ความรู้ตรงนี้เรา

ยังขาดอยู่มาก  

สุดท้ายผมอยากทิ้งประเด็นไว้ว่าเรามีแผนการกระจาย

อำนาจมาแล้ว แต่ส ิ ่งท ี ่ท ่านวิทยากรที ่ เป ็นนายกองค์การ  

บริหารส่วนจังหวัดได้สะท้อนออกมานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? 

ทำไมผู ้ว่าราชการจังหวัดจึงมีอิทธิพลต่อแผนพัฒนาจังหวัด

ขนาดนั ้น ทั ้ง ๆ ที ่ เราพยายามให้ท ้องถิ ่นมีการจัดทำแผน   

เราเคยจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัด แต่พอผู้ว่าราชการจังหวัด

มาก็ปรับเปลี่ยนไป ผมคิดว่าการจัดทำแผนในหลาย ๆ จังหวัดมี

มูลค่าเป็นสิบล้าน พอเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ละลาย

ไปหมด และก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีใครไปเอาแผนที่ท้องถิ่น 

มาทำ ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขให้ได้ ผมคิดว่าเป็น

ประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างมากกว่า และผมเห็นด้วยว่าเรา
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จำเป็นต้องมีราชการส่วนภูมิภาคอยู่ แต่ราชการส่วนภูมิภาคกับ

ส่วนท้องถิ ่นตรงนี้จะกำหนดบทบาทหน้าที ่กันอย่างไร ผมไม่

ค่อยเห็นด้วยกับการให้ค่อยเป็นค่อยไป แต่ควรจะต้องสร้าง

ความชัดเจนว่าจะดำเนินการกันอย่างไร? ผู้ว่าราชการจังหวัด

จะทำหน้าที่อย่างไร? จะทำหน้าที่เป็นผู้ติดตาม (monitor) การ

ใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ ่น หรือจะทำหน้าที ่เป็นผู ้ช ่วย

ประสาน (coordinator) เพื่อเชื่อมโยงและประสานงานระหว่าง

ท้องถิ่นกับราชการส่วนกลาง ควรกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่า

ต่อไปจะต้องมีการถ่ายโอนภารกิจโดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ

ต้องเป็นคนเชื ่อมโยง เพราะฉะนั ้น หากให้การเลือกตั ้งผู ้ว ่า

ราชการจังหวัดทางตรงมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ผมก็ไม่ทราบ

ว่าจะค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะใด หากดำเนินการแบบนี้ก็จะ

ทำให้ท้องถิ่นสามารถที่จะถ่ายโอนภารกิจไปได้ และสามารถ

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่เกิดความขัดแย้ง 
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อาจารย์สามารถ ศิริบุญ 

อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ในฐานะอาจารย์สอนหนังสือ ผมว่าประเด็นที่เราพูดคุย
กันนั ้นมีเป ้าหมาย คือ การหยิบยื ่นความเป็นอิสระให้แก่
ประชาชน ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เราต้องการให้ประชาชน
ได้การปกครองที ่ดีที ่สุด ต้องการให้เขามีอิสระมากที่สุด แต่
ปัจจุบันนี้ในความรู้สึกของผม ประชาชนไม่มีสิทธิรับรู้ ผมคิดว่า
อาจจะต้องตั ้งคำถามไปที่กระทรวงมหาดไทยว่าประชาชนมี
สิทธิเปลี่ยนแปลงการปกครองและการบริหารหรือไม่? แท้จริง
แล้วสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี พ.ศ.2475 
แต่ช่วงนั ้นประชาชนยังขาดความพร้อม ยังด้อยการศึกษา 
นอกจากประชาชนยังด้อยการศึกษาแล้วยังไม่มีประสบการณ์
ด้วย ด้วยเหตุนี ้ สำหรับประเด็นสัมมนาในวันนี ้เราต้องตั ้ง
คำถามว่าแล้วประชาชนต้องรอไปก่อนอีกประมาณ 4-5 ปี หรือ
มากกว่านั้นหรือไม่? เพราะเหตุใด? เพราะเรากลัวใช่หรือไม่ว่า
ถ้าเกิดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงมาแล้วผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะเอื้อประโยชน์แก่นักการเมือง ถ้าเราต้องการที่
จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงก็ไม่ควรไปยึดติด
ที่ชื่อคำเรียก ปัจจุบันนี้เรายังติดอยู่กับปัญหาเพียงเรื่องชื่อ แต่
เราไม่ทำอะไร ดังนั ้น เราควรปรับเปลี ่ยนและกระตุ ้นให้การ
ศึกษาแก่ประชาชนมากขึ้น 
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ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 

อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

หลังจากที่ผมได้ฟังความคิดเห็นของฝ่ายที่เห็นด้วยกับ

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่าอยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรง ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลที่น่าสนใจ แต่เมื่อเราถกเถียง

กันจบแล้วก็ยังไม่รู้จะทำอะไร? สุดท้ายก็ต้องปล่อยไป และผม

คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก ประเด็นที่ผมคิด คือ ระบบการ

บริหารราชการของประเทศไทยมีความซ้ำซ้อนมาก ทำให้สูญเสีย 

งบประมาณ บุคลากร วัสดุ ผมสอนในเรื่องการบริหารราชการ

อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เราก็เรียนกันมา ประสบการณ์ก็มีกัน

มามาก เรียนกันมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาแล้ว แต่

เราน่าจะคิดค้นวิธีที่ทำให้การทำระบบบริหารราชการแผ่นดินมี

ประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน ลดงบประมาณ ลดคน คือ ขณะนี้เรา

มีทั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผมว่าเราน่า

จะมาคิดถึงเรื ่องการยุบโครงสร้าง หมายความว่า เราจำเป็น

ต้องแก้รัฐธรรมนูญใหม่ ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการใหม่   

ในความเห็นของผมก็คือว่า สมมติจะแก้ก็ต้องนำเสนอนายก

รัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นำเสนอเข้าสู่สภา แล้วถามว่าจะ

แก้ไขอย่างไร? ก็ตอบได้ว่าเราควรจะพิจารณาสองทาง ทางที่
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หนึ ่ง คือ ภารกิจและหน้าที ่ใดบ้างที ่ร ัฐบาลส่วนกลางของ

ประเทศยังต้องดูแล เช่น เรื่องความมั่นคง ตำรวจ ทหาร  ถนน 

เศรษฐกิจการเง ิน แต่หากจะไปอยู ่หน่วยงานราชการส่วน

ภูมิภาคก็ต้องถามว่าภารกิจและหน้าที่ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่? 

ซึ่งเรื ่องนี้ก็ขึ ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง  ถ้าอยากจะมี

หัวหน้าส่วนหรือผู ้นำสูงสุดนั ้นก็อาจจะเรียกว่าผู ้ว ่าราชการ

จังหวัด หรือเรียกอะไรก็ตามหรือจะไม่มีเลยก็ได้  
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นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล 

นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก จังหวัดอ่างทอง และ 

ที่ปรึกษา สทท. 

ผมมาในฐานะเป็นตัวแทนของสมาคมสันติบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ผมค่อนข้างจะมีความเห็นเดียวกับท่าน
อาจารย์วุฒิสาร เพราะว่าบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ต้องพัฒนา
แบบค่อยเป็นค่อยไป ถ้าพิจารณาระบอบประชาธิปไตยของไทย
ผ่านมา 76 ปีแล้วก็ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ถามว่าทำไมจึงเป็น
เช่นนั ้น? ก็คือว่าประชาชนของเราเมื ่อปี พ.ศ. 2475 ยังไม่มี
ความรู ้เรื ่องระบอบประชาธิปไตย มีเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั ้น   
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้หลายท่านไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจากประเทศฝรั ่งเศส อันนี ้ เป ็นเหตุผล
ประการหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบที่ผู ้ว่าราชการ
จังหวัดจะต้องมาจากการเลือกตั้ง  

ขณะเดียวกันผมมีความคิดเห็นตรงกับอาจารย์ธเนศวร์ 
ตรงจุดที่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละท่านมักจะไปดำรงตำแหน่ง
อยู่เพียง 2-3 ปี ไม่เคยเห็นประชาชน จะมีเพียงบางท่านเท่านั้น
ที่ออกไปพบประชาชน สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้
แบ่งราชการส่วนภูมิภาคให้ถูกต้องอย่างชัดเจน หากใครเป็น  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องเป็นคนรวยมีฐานะ หรือหาก
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เป็นผู ้ว ่าราชการจังหวัดชลบุรีต้องคอยต้อนรับเจ้านายหาก  
เจ้านายจะไปพักร้อนทำให้ไม่มีเวลาไปพบประชาชน  

ดังนั้น จึงควรต้องแก้ไขตรงนี้ด้วย คือ ต้องให้เขาเป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดอย่างแท้จริง และให้ดำรงตำแหน่งให้นานด้วย 
อย่าคิดแต่ว่าคนใดถูกใจ สนองตอบก็ไม่ย้าย ให้อยู่ได้นาน หรือ
จะย้ายก็ให้ย้ายไปจังหวัดดี ๆ ผมมีความรู้สึกว่าผู ้ว่าราชการ
จังหวัดยังไม่ควรไปให้ถึงมีการเลือกตั ้งทางตรง เพราะผู ้ว ่า
ราชการจังหวัดนั้นควรจะบุคคลจากส่วนกลางและลงไปกำกับ
ดูแลท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่า 
นายกท้องถิ่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น จำเป็นต้อง
คนกลาง คือ ให้มีอำนาจสามอำนาจคานกัน เหมือนกับอำนาจ
อธิปไตยที ่เรามีอำนาจตุลาการ อำนาจบริหาร และอำนาจ
นิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น การปกครองท้องถิ่นเป็นระบอบการ
ปกครองที ่ดีที ่สุด ถ้าเราให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัดทำงานที ่เป็น
ประโยชน์ก็จะยิ่งดีมาก เพราะว่าเขามาจากปลัดอำเภอ ปลัด
จังหวัด เป็นบุคคลที ่ม ีประสบการณ์มาก เราใช้เขาให้เป็น
ประโยชน์ในด้านวิชาการ นำความรู้ และประสบการณ์ของเขา
มาช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นจะดีมาก นอกจากนี้ ผมยังเห็นด้วยกับ 
ม.ล.ปนัดดา ว่าเราไปศึกษาระบบนี้มาจากต่างประเทศ โดยเรา
ไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณี เชื ้อชาติ มวลชนของเราว่า
เหมือนกันหรือไม่  
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นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์  

ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมฯ และ 

สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผมคิดว่าเรื ่องราวที่เกิดขึ ้นในบ้านเมือง คือ การมีผู ้ว่า

ราชการจังหวัดมาตั ้งแต่ในอดีต หลังจากนั ้นมีการกระจาย

อำนาจ เกิดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

ตำบล ซึ่งเป็นพัฒนาการทางการเมืองที่ดี จากการอภิปรายใน

เวทีวันนี ้หลายท่านเห็นว่าประเด็นดังกล่าวมีความซ้ำซ้อน   

เกิดความขัดแย้ง แต่ผมมองตรงข้าม คือ เรื่องนี้เป็นโครงสร้างที่

ด ีแล้ว แต่ย ังมีบางเร ื ่องที ่ควรทำ และบางเร ื ่องต้องอาศัย  

หน่วยงานจากส่วนกลาง ผมคิดว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่เพียงเรื่อง

การจัดแบ่งงานกันทำ ส่วนโครงสร้างมีการพัฒนามาดีพอ

สมควรแล้ว สำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นประเด็นที่กว้างมาก ไม่ใช่

แค่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง แต่ครอบคลุมไปถึง

การบริหารราชการแผ่นดินด้วย และเกี่ยวข้องกับอีก 2 ประเด็น

ที่แยกกันคุยกันไม่ได้ คือ เรื ่องการกระจายอำนาจ การมีส่วน

ร่วมของประชาชน แต่ผู้รับประเด็นที่แท้จริง คือ ประชาชน ซึ่ง

ยังขาดความพร้อม ดังนั้น ประชาชนในที่นี้จำเป็นต้องมีระบบที่

เป็นโครงข่าย เป็นระบบที่เอื้อให้รับเรื่องการกระจายอำนาจและ

การมีส่วนร่วมได้ เรื่องเหล่านี้จึงแยกออกจากกันไม่ได้ 
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ในเรื่องการกระจายอำนาจมองว่า มีอีก 2 เรื่องที่สำคัญ 

คือ การกระจายอำนาจทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการ  

ถกเถียงและเร่งรัดให้ดำเนินการให้มากขึ้น การกระจายอำนาจ

อีกประเด็นหนึ ่ง คือ เร ื ่องการกระจายศักยภาพไปสู ่ช ุมชน  

ท้องถิ่น ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเรายังขาดอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น

พูดถึงคำว่า “การมีส่วนร่วม” ซึ่งเป็นคำที่มีความสำคัญแต่จะมี

ประชาชนมากน้อยเพียงใดที่จะเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วม และ

การมีส่วนร่วมที ่แท้จริงจากประชาชนก็ยังไม่เกิด ผมคิดว่า

หลักสูตรการมีส่วนร่วมควรจะต้องถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตร

การศึกษาตั้งแต่ชั ้นประถมไปถึงระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้  

ยังไม่พอ หลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวต้องหา

ทางขับเคลื ่อนให้เกิดหลังระบบการศึกษาสำหรับประชาชน

ทั่วไปด้วย มิฉะนั้นเรื่องของการกระจายอำนาจและการมีส่วน

ร่วมของประชาชนก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ ผมคิดว่า

ถ้าอย่างนั้นใครจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเรื ่องนี้ ผมคิดว่า

ต้องมีหลายช่องทางที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น ถ้าจะให้ได้

ผลจริงอาจจะต้องใช้เวลา และต้องมีเครือข่ายประชาชนที่มี

ศักยภาพในแต่ละจังหวัดให้ครบที่จะเป็นกลไกที่สำคัญ 
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นายสุรินทร์ อุมารังษี 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

แท้จริงแล้วหากพิจารณากันเพียงเรื่องชื่อนั้นสำคัญไฉน 

ชื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นคนคิดครั้งแรกอยากจะ

ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่น แต่เมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น

ทางตรงแล้ว ก ็ใช ้ช ื ่อว ่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

เพียงแต่ว่าเทคนิค ลูกเล่น ลูกไม้ของใครบางคน ทำให้นายก 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศหลงเข้าใจผิดว่าเป็นแค่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จริงแล้วเขากลับเป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดตัวจริง แต่ด้วยความหวงอำนาจ ไม่กระจาย

อำนาจ ไม่มอบงานถ่ายโอน มีการถ่ายโอนเพียงแค่เศษเสี้ยว

ของงานไป แต่งานหลักของตัวเองยังอยู่ ถ้าถ่ายโอนภารกิจไป

หมด ผู้ว่าราชการจังหวัดคงไม่ต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

ทางตรงแล้ว เพราะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สามารถ

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้

เพียงแค่มีอำนาจควบคุมกำกับดูแลเท่านั้น  
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รศ.วุฒิสาร ตันไชย 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ผมขอเพิ่มเติมอีก 2 ประเด็น คือ ประการแรก โจทย์ใน

อนาคตเราควรออกแบบการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

อย่างไร? และจะมีแผนที ่การเดินทางไปถึงจุดนั ้นอย่างไร?   

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงมีการออกแบบหรือการ

ทบทวนการออกแบบระบบการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร

บ้าง? ผมเองยังคิดว่าวันนี ้ในเชิงทิศทางผมยืนยันในแนวที ่  

ผมยืนมาตลอด คือ เรื่องการกระจายอำนาจภายใต้การกำกับ

ดูแลและผมคิดว่าสิ ่งที ่เราต้องทำวันนี ้โดยเร็ว คือ เสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ทุกวันนี้ต้องเลิกพูดว่า ต้อง

ยุบอะไร? ต้องเลิกอะไร? แต่ว่าจะทำอย่างไรให้มีอิสระในการ

แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง ให้มีอำนาจใน

การใช้ทรัพยากรที่สมบูรณ์มากขึ้น แบ่งอำนาจระหว่างท้องถิ่น 

สองชั้นให้ชัดเจน สร้างระบบการคลังท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น ให้มี

รายได้เป็นของตนเองมากขึ ้นและมีความพร้อมรับผิดชอบ   

นั่นคือ Accountable ของท้องถิ่นต่อประชาชน แล้วทำไปพร้อม

กับการปรับระบบการกำกับดูแล ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ที่สำคัญ คือ เราจะ

ย้ายอำนาจกำกับจากราชการส่วนภูมิภาคไปไว้ที ่ประชาชน
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อย่างไร? อันนี้คือโจทย์ใหญ่ วันนี้ท้องถิ่นถูกกำกับอยู่แล้วโดย

ประชาชน ผมอยากให้มีกลไกที่ประชาชนเข้าถึงได้เป็นระบบ

มากขึ้น อันนี้เป็นประการแรก

ประการท ี ่สอง ในเช ิงพ ัฒนาการของการปกครอง   

การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรงหรือจากสัดส่วนต้องให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในโหวตหา  

ผู้ว่าราชการจังหวัด อันนี้เป็นวิวัฒนาการที่จะตามมาจากสิ่งที่

จะเกิดขึ้น แต่คิดว่าความชัดเจนในเรื่องรูปแบบของการกระจาย

อำนาจและบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีผลโดยตรงใน

การปรับระบบการบริหารส่วนภูมิภาค ฉะนั้น ต้องปรับตั้งแต่

ฐานล่างสุดก่อน คือ รากหญ้า แต่บทบาทของอำเภอ จังหวัด 

ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย เพราะฉะนั้น วันนี้เราอาจจะต้อง

กลับมาพูดว่าการบริหารประเทศและการพัฒนาประเทศ จะ

ต้องพูดเรื่องการจัดการเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น ผู้เล่นวันนี้คือท้องถิ่น

และภูมิภาค จะแบ่งบทกันเล่นอย่างไร? นั่นแปลว่าอาจต้องมี

การปรับโครงสร้างของราชการส่วนภูมิภาค ผมเชื่อว่าในอนาคต

ปรับแน่นอน คือ เปลี ่ยนบทบาทจากผู ้ปฏิบ ัต ิมาเป็นผู ้ให ้  

คำแนะนำทางเทคนิคหรือคำปรึกษามากขึ้น ทำงานวิจัยและ

พัฒนาให้มากขึ ้น รวมทั ้งเป็นคนที ่กำกับดูแลให้ท้องถิ ่นมี

มาตรฐานด้วย  
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ประการสุดท้าย ผมคิดว่าสิ ่งที ่มีความสำคัญมาก คือ 

ปัญหาที่เราพูดกันวันนี้หลายเรื่อง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่

ได้ไม่นาน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กหรือจังหวัดใหญ่มีปัญหา

เหมือนกันหมด หากเป็นจังหวัดเล็กผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมา

ฝึกหัดบ้าง มาดำรงตำแหน่งในช่วงใกล้เกษียณบ้าง เพราะ

ฉะนั้น ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็เหมือนตำแหน่งนักมวย  

มีสองไฟท์ ชกชิงแชมป์กับชกป้องกันแชมป์ คือ ทุกปีมีหน้าที่

ป้องกันแชมป์ว่าจะอยู่ได้หรือไม่? หรือปัญหาความอ่อนแอของ

ระบบราชการที่ไม่สามารถต้านระบบการเมืองใหญ่ได้ ฉะนั้น 

ระบบการเมืองใหญ่จึงเข้าไปแทรกแซงได้ง่าย เนื่องจากมีระบบ

วลีทองที่ว่า “ท่านทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาคนใหม่ได้” 

ดังนั้น ปัญหาเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะระบบราชการ แต่

เป็นปัญหาของระบบการเมืองและวัฒนธรรมการเมืองไทย   

ที ่ระบบการเมืองใหญ่นั ้นมองเห็นกลไกระบบราชการเป็นอีก

แบบหนึ่งทำให้ไม่เข้าใจฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ แต่เข้าใจ

ว่าทุกอย่างต้องอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรี ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น

โจทย์ใหญ่ และระบบใหม่จะทำให้ภาคราชการมีความมั่นคงขึ้น 

ทำให้เกิดระบบคุณธรรมที่ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องทำงานมี

ความผูกพันกับท้องถิ่น ผูกพันกับพื้นที่ ความท้าทายปัจจุบัน

แท้จริงแล้วมี 2 เรื ่องที ่จะต้องคิดในเวทีต่อไปคือ เร ื ่องแรก 

วัฒนธรรมการเมือง วิธีคิด และพฤติกรรมการเลือกตั ้งของ
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ประชาชน ผมไม่ได้พูดว่าการเลือกตั้งไม่ดี ระบบความสัมพันธ์

วันนี ้ระหว่างการเมืองกับผู ้เลือกจะเป็นอย่างไร? เรื ่องที ่สอง 

ลองพิจารณาว่าถ้าเราทำท้องถิ ่นรูปแบบพิเศษทั ้งจ ังหวัด 

ออกแบบใหม่ เราควรออกแบบอย่างไร? หากยึดถือตามมาตรา 

78 อนุ 3 จังหวัดภูเก็ตสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด เพราะว่ามีแค่ 

3 อำเภอ และพื้นที่ไม่ติดกับองค์กรใด อีกอย่างระบบเศรษฐกิจ

ของจังหวัดก็ดีมาก แต่ตอนนี้เขียนกฎหมายแล้วยังตกลงกัน  

ไม่ได้ หรือแม้แต่วันนี้กรุงเทพมหานคร ซึ่งเราพูดว่ามีความเป็น

เอกภาพมากที่สุด วันนี้ก็มีคนพูดว่าอยากให้กรุงเทพมหานคร  

มี 2 ชั้น อยากให้เป็นนครย่อยอีกสัก 5 นครหรือ 13 นคร นี่คือ

ปัญหาของคนที่อยากเป็นนายกนครย่อยในกรุงเทพมหานคร ใน

วันนี้ถ้าเราพูดตามหลักการ คือ เรื ่องจังหวัดใหญ่ใดที่มีความ

พร้อมสามารถยกเป็นท้องถิ่นเดียวที่มีเอกภาพสามารถบริหาร

จัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แล้วพวกเรา  

จะดำเนินการหรือไม่? ยังมีปัญหาข้อกฎหมายอีกมากมาย   

ผมคิดว่าคงต้องเอาเข้าเวทีครั้งต่อไป  
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บทที่

3
บทสรุปผลการสัมมนา
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การพัฒนาจังหวัดนั้น

จำเป็นต้องใช้วิธีและรูปแบบการบริหาร

ที่มีความเหมาะสมตามพื้นที่

หรือที่เรียกว่าการพัฒนาแบบมุ่งเน้นพื้นที่

(Areamanagement)

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจำเป็นต้องนำแนวคิดเรื่องนี้

เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาจังหวัดให้มากขึ้น

เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนการพัฒนาประเทศ
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จากการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “เลือกตั้ง  

ผู้ว่าฯ ทางตรง : แนวทางขับเคลื่อนสู่ความ

สำเร็จ” เพื ่อร่วมกันวิเคราะห์แนวทางค้นหาความ

เป็นไปได้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง ได้รับความ

ร่วมมือจากนักวิชาการ นักปฏิบัติ และผู ้ทรงคุณวุฒิที ่ได้จุด

ประกายความคิด พร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการ

แก้ไข เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ทางตรงที ่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต วิทยาลัยฯ จึงขอสรุปผล  

ข้อเสนอแนะจากการสัมมนา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

สืบเนื่องจากรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยที่

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ การบริหารราชการแผ่นดินส่วน

กลาง การบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค และการบริหาร

ราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่น ซึ่งประเด็นเรื ่องการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการจังหวัดทางตรงเป็นปัญหาที่มีการถกเถียงมายาวนาน

แต่ยังไม่สามารถขับเคลื ่อนและผลักดันให้เกิดขึ ้นอย่างเป็น  

รูปธรรมได้ มาจากปัญหาการเมืองระดับชาติ ปัญหาการรวม

ศูนย์อำนาจ ปัญหาความไม่ต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัด ปัญหา

ความซ้ำซ้อนภารกิจและอำนาจหน้าที่ ปัญหาการมีมาตรฐาน

เดียว และปัญหาการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค และความ

พร้อมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง สรุปใจความ

สำคัญ ได้ดังนี้ 
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ปัญหาการเมืองระดับชาติ

ปัจจุบันปัญหาการเมืองระดับชาติมีความผันผวนอย่าง

มากและส่งผลต่อเสถียรภาพทางการบริหารราชการส่วน

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคที่มีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสุด 

เมื่อการเมืองระดับชาติเกิดภาวะสุญญากาศ เกิดความขัดแย้งก็

จะสร้างผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

และการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น ที ่สำคัญคือ เร ื ่องการ

กระจายอำนาจ การถ่ายโอนภารกิจ หน้าที ่ การบริหารงาน   

งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล นอกจากนี้ การเมือง

ระดับชาติมีการแบ่งแยกทางความคิดส่งผลให้การเมืองระดับ

ท้องถิ่นก็มีการแบ่งฝ่ายตามกันด้วย การเมืองระดับชาติมักไป

ยึดกับบางพื้นที่มากเกินไปเนื่องจากเป็นฐานเสียง นักการเมือง

ระดับชาติจะสร้างความเจริญไปพร้อมๆ กับการทำลายสิ่งที่เป็น

วิถีชีว ิตของชุมชนในท้องถิ ่น ดังนั ้น เมื ่อเกิดปัญหาเหล่านี ้  

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดที ่อยู ่ประจำก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  

นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติกับ

นักการเมืองระดับท้องถิ ่นก็สร้างความสัมพันธ์กันอย่างแนบ

แน่นอันเนื ่องจากระบบอุปถัมภ์ มีการสร้างลักษณะระบอบ  

ธนกิจทางการเมืองไปครอบงำตั้งแต่เครือข่ายระดับชาติไปสู่
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ระดับท้องถ ิ ่น ค ือ มองการเม ืองเป ็นระบบของการลงทุน   

มีการนำโครงการและงบประมาณระดับชาติลงสู ่พื ้นที ่โดยมี

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานที่อำนวยความ

สะดวกเพื่อให้มีการใช้จ่ายตามงบประมาณ ด้วยเหตุนี ้ ผู ้ว่า-

ราชการจ ังหว ัดย ังต ้องย ึดโยงก ับการควบคุมดูแลพัฒนา

โครงการตามแผนของจังหวัดมากกว่าที ่จะจัดสรรเง ินตาม

โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ การเมืองระดับ

ชาติยังคงบริหารจัดการนโยบายที ่ไม่จำเป็นต่อจังหวัดและ  

ท้องถิ ่น ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำลายผลประโยชน์อันดีงามใน

ท้องถิ่นบนพื้นที่จนกลายเป็นขบวนการที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง 

เกิดความแตกแยกขึ้นในพื้นที่ หนทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ 

การพยายามสร้างอุดมการณ์ของท้องถิ่นที่อยู่บนฐานอำนาจ  

ที ่ เป ็นประโยชน์ต ่อประชาชนในพื ้นที ่อย ่างแท้จร ิง โดยมี  

แรงขับเคลื ่อนจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน  

ท้องถิ่นร่วมกัน  

ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองและการบริหารที่

ม ีล ักษณะรวมศูนย์มาอย่างยาวนานทำให้เก ิดปัญหาการ

กระจายอำนาจที ่ล่าช้า เพราะหน่วยงานส่วนกลางยังคงไม่
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สามารถถ่ายโอนอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

เป้าหมายได้อย่างแท้จริง ปัญหาของการรวมศูนย์อำนาจและ

การทำงานที่ล่าช้าของราชการส่วนภูมิภาคสร้างอุปสรรคในการ

พัฒนาการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะราชการส่วนภูมิภาคมักเข้ามามีอิทธิพล

และแทรกแซงกรอบการทำงานของหน่วยงานท้องถิ ่นทำให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่นไม ่ม ีอ ิสระในการกำหนดการ

ปกครองและการบริหารงานของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องการ

บริหาร การบริหารบุคคล การเงินและการคลัง เป็นผลให้เกิด

การลดทอนอำนาจของช ุมชนและท ้องถ ิ ่นไปโดยปร ิยาย   

ที่สำคัญในอดีตเรามักคุ้นเคยกับการบริหารแบบรวมศูนย์มาอยู่

ที่อำเภอและจังหวัด การขอเงินงบประมาณตามโครงการต่าง ๆ 

ก็จะได้รับจากจังหวัด ดังนั้น เราควรต้องแก้ไขปัญหาการรวม

ศูนย์อำนาจด้วยการเพิ่มการกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลาง

ให้ได้มากที ่สุดและจะต้องกระตุ ้นให้มีการเพิ ่มการกระจาย

อำนาจอย่างรวดเร็วเพื ่อให้สอดคล้องกับปัญหาในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขยายตัวมากขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการ

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วยการปฏิรูปการ

ศึกษา ว ัฒนธรรมการเม ือง ว ิธ ีค ิด และพฤติกรรมให้เป ็น

ประชาธิปไตยที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่

ที่ภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเท่านั้น 



สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

��
สถาบันพระปกเกล้า

เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู ้ว ่าราชการจังหวัดที ่ดำรงตำแหน่งในแต่ละจังหวัดมี

ความสุ่มเสี่ยงในการโยกย้ายและปรับเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอด

เวลา ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับความพึงพอใจจากหน่วยงานส่วนกลาง 

กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดบางท่านดำรงตำแหน่งเพียง 1-2 ปี

แล้วก็ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น หรือบางท่านมาดำรงตำแหน่งในช่วง

ใกล้วาระเกษียณอายุราชการเพียงไม่กี ่ปี บางท่านไม่มีความ

ผูกพันกับประชาชนในพื้นที่ ไม่เข้าใจปัญหาที่อย่างแท้จริง ขาด

การทำงานต่อเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดคนก่อนแม้ว่าจะมา

จากหน่วยงานส่วนกลางเดียวกันก็ตาม ส่งผลให้การทำงานใน

จังหวัดไม่มีความต่อเนื ่อง ดังนั ้น หนทางแก้ไขคือ การสร้าง

ความต่อเนื ่องของผู ้ว ่าราชการจังหวัดให้มีเสถียรภาพและ

กระตุ้นให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคทำงานประสานกับส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่มากขึ้น แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการ

จังหวัดตามกระแสคลื่นทางการเมือง แต่หน่วยงานราชการส่วน

ภูมิภาคและส่วนท้องถิ ่นจะยังคงจะยังคงพัฒนาจังหวัดและ  

ขับเคลื่อนโครงการและภารกิจต่างๆ ต่อไปได้ 
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ปัญหาความซ้ำซ้อนภารกิจ
และอำนาจหน้าที่

ปัญหาการบริหารงานระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับ

ส่วนท้องถิ่นมีความซ้ำซ้อนและมีการแย่งงานกันทำ กล่าวคือ 

การทำงานของผู ้ว ่าราชการจังหวัดในฐานะที ่เป็นหน่วยการ

ปกครองส่วนภูมิภาคมีภารกิจหลายอย่างที ่ซ ้ำซ้อนกับการ

ทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะที ่เป็น

หน่วยการปกครองท ้องถ ิ ่น ยกต ัวอย ่างเช ่น ภารก ิจด ้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ภารกิจการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัด

บริการสาธารณะ สถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน ฯลฯ แม้ว่าปัจจุบัน

กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับจะกำหนดไว้

ชัดเจนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจ

ในด้านใดแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคก็มี

กฎหมายที่รองรับภารกิจดังกล่าวเช่นเดียวกันกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ ่น ส่งผลให้มีความพยายามจะดำเนินการภารกิจ

ภายในจังหวัดเดียวกัน ก่อให้เกิดความสับสนและปัญหาการ

ขาดเจ้าภาพในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาในพื้นที่ ดังนั้น 

หน่วยงานราชการที่เดินมาจากปัญหาที่แท้จริง จะเข้าใจและ

เข้าถึงต่อปัญหาในพื้นที่ได้ดีกว่าหน่วยงานราชการที่ถูกมอบ
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หมายให้มาจัดภารกิจเดียวกัน เพราะฉะนั้น หากมีหน่วยงาน

ราชการรูปแบบหนึ่งแล้วก็ไม่ควรมีหน่วยงานราชการอีกรูปแบบ

หนึ่ง นอกจากนี ้ ภารกิจที ่แท้จริงของหน่วยงานราชการส่วน

ภูมิภาค คือ การกำกับ ควบคุมการบริหารงาน และการให้คำ

ปรึกษา ข้อเสนอแนะในฐานะ “พี่เลี้ยง” แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเท่านั้น       

ปัญหาการมีมาตรฐานเดียว

หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคจะใช้รูปแบบการบริหาร

งานในจังหวัดเป็นแบบมาตรฐานเดียวกันในทุกจังหวัด ซึ่งตาม

ความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาจังหวัดนั้นจำเป็นต้องใช้วิธีและ  

รูปแบบการบริหารที ่มีความเหมาะสมตามพื้นที ่ หรือที ่เรียก

ว่าการพัฒนาแบบมุ่งเน้นพื ้นที ่ (Area management) ซึ ่งผู ้ว่า

ราชการจังหวัดจำเป็นต้องนำแนวคิดเรื่องนี้เข้ามาปรับใช้ในการ

พัฒนาจังหวัดให้มากขึ้นเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนการพัฒนาประเทศ 

เพราะที่ผ่านมาระบบการบริหารราชการแผ่นดินไม่เคยมีการนำ

แนวคิดดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากราชการส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมิภาคยังใช้วิธีคิดรูปแบบเดียวแต่ใช้ได้กับทุกจังหวัดใน

การแก้ปัญหา ทั ้งที ่ในภาคปฏิบัติพื ้นที ่แต่ละจังหวัดมีความ  

แตกต่างหลากหลายไปตามสภาพภูม ิประเทศ ประชากร 
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เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ ่งข้าราชการไม่สามารถที ่จะตอบสนองต่อ

แนวคิดดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่ใช่นโยบายของหน่วยงานส่วน

กลาง หนทางแก้ไขสำหรับประเด็นดังกล่าวจึงต้องการผู้นำที่มี

ความสามารถในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและมีความ

หลากหลายตามการพัฒนาแบบมุ่งพื ้นที ่เพื ่อแก้ไขปัญหาใน

จังหวัด     

ปัญหาการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค
และความพร้อมในการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรงจะมีความหมาย

เหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือ

ไม่ก็ตาม แต่คำถามสำคัญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดทางตรง คือ หากให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทาง

ตรงเกิดขึ้นแล้วราชการบริหารภูมิภาคจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่? 

ราชการส่วนภูมิภาคจะยังคงมีความจำเป็นสำหรับการบริหาร

ราชการแผ่นดินอยู่หรือไม่? รวมทั้งวิธีการได้มาของผู้ว่าราชการ

จังหวัดทางตรงนั้นจะมีวิธีการคัดเลือกอย่างไร? ประเทศไทยจะ

ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือไม่? เพราะฉะนั้น 

ก่อนดำเนินการจัดการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัดทางตรง
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จำเป็นต้องทบทวนความสำคัญและความจำเป็นของการมี

ราชการส ่วนภูม ิภาค ต ่อมาจ ึงดำเน ินการออกแบบเร ื ่อง

โครงสร ้าง การบร ิหารงาน กฎหมายที ่รองร ับ ฯลฯ แม้ว ่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะเปิด

โอกาสไว้แล้วก็ตาม แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าให้

มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทางตรง เพียงแต่มีการกล่าว

ถึงเรื่องการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ระบุว่าจังหวัดใดที่มี

ความพร้อมสามารถรวมกันเป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่ได้ และอาจ

จะมีโครงสร้างที่แตกต่างจากโครงสร้างการบริหารแบบเดิม เช่น   

รูปแบบคณะกรรมการ (Board) ก็ได้ ซึ ่งถือว่าเป็นเรื ่องใหม่ใน

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทาง

ตรงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการจัดระบบโครงสร้าง 

ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ 

อำนาจหน้าที ่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนท้องถิ ่น 

ฯลฯ ประเด็นเหล่านี ้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียด 

อย่างไรก็ดี การผลักดันให้มีการเลือกตั้งในช่วงเริ่มต้นก็เห็นว่า

ไม่จำเป็นที่ทุกจังหวัดจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

จังหวัดเหมือนกันทั้งหมด ควรเริ่มต้นในจังหวัดที่มีความพร้อม

ในเชิงโครงสร้าง เศรษฐกิจ การบริหารงาน บุคลากร ฯลฯ ก่อน 

และหากการเลือกตั ้งผู ้ว ่าราชการจังหวัดทางตรงสามารถ  

ตอบสนองต่อปัญหาและประชาชนในพื้นที่ได้ก็เห็นควรให้มีการ

ขยายประเด็นดังกล่าวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 





ภาคผนวก
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กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 09.10 น.  ช้ีแจงโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ “เวทีท้องถ่ิน” 

ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เลือกตั้งผู้ว่าฯ ทางตรง : 
แนวทางขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ”  

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล  
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  
   สถาบันพระปกเกล้า 

09.10 - 12.30 น.   วิทยากรระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดย 
   รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
   รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
   รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง 
   อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   มล.ปนัดดา ดิศกุล 
   ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง  
   (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) 
   นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 
   อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี และ 
   ประธานมูลนิธิประชาสังคม 
   รองศาสตราจารย์วันชัย มีชาติ 
   อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   นายนวพล บุญญามณี 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้ดำเนินรายการ      

12.30 – 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน            
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นักวิชาการ 

 1.  รศ.วุฒิสาร ตันไชย 

  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 2.  นายวัลลภ ศัพท์พันธุ์ 

  รองคณบดีฝ ่ายบร ิหารและการประก ันค ุณภาพ 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 3.  รศ. ดร.วัลลภ ลำพาย 

  หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 4.  รศ.วันชัย มีชาติ 

  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์  

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 5.  รศ. ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง 

  อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 6.  นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี/ 

  ประธานมูลนิธิประชาสังคม 

 7.  นายสามารถ ศิริบุญ 

  อาจารย์ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 8.  อาจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 

  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 9.  นางพิมจันทร์ แสงจันทร์ 

  อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 10.  ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง 

  อาจารย์วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 11.  อาจารย์อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี 

  อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 12.  นายธวัชชัย วรกิตติมาลี 

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 13.  นางสาวนพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ 

  อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ  

  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 14.  นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ 

  ประธานกรรมการบร ิหารมูลน ิธ ิ เพ ื ่อการพ ัฒนา  

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ส่วนราชการ 

 15.  นางกาญจนารัตน์ สีวิโรจน์ 

  รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง 

 16.  นายสุเมธ แสงนิ่มนวล 

  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 17.  มล.ปนัดดา ดิศกุล 

  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง  

  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 10 ชช.) 

 18.  นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 

  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 19.  นางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทธี 

  สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 20.  นายอานนท์ บูรณะภักดี 

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเลือกตั้ง ส่วนการเมืองและ 

  การเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 21.  นายสมศักดิ์ ชื่นประเสริฐสุข 

  หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและวิชาการ  

  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 22.  นางสาวรุ่งลัลนา กีรติกุลธนาวัฒน์ 

  หัวหน้างานกฎหมายและวิชาการ  

  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 23.  นายนรินทร์ วรรณมหินทร์ 

  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการเลือกตั้ง ส่วนการเมือง

และการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 24.  นายศิริชัย ไม้งาม 

  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย  

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) 

 25.  นายวีรทัศน์ ศรีเมือง 

  เลขานุการคณะกรรมาธิการสิทธ ิมนุษยชน สิทธ ิ

เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 
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 26.  นายสมชาติ ภาระสุวรรณ 

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  

  (องค์การมหาชน) 

 27.  นายสมลักษณ์ หิรัญบูรณะ 

  ผู้ชำนาญการพิเศษฝ่ายพัฒนาองค์กร  

  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 28.  นางสาวปิยฉัตร แสงจันทร์  

  ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 29.  นายวัฒนชัย ติธรรม  

  ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 30.  นายวิรัช วิทยากร 

  ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 31.  นายปรีชา ฉิมผกา 

  ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 32.  นายนวพล บุญญามณี 

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
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 33.  นายธานี เทือกสุบรรณ 

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 34.  นายธงชัย มุ่งเจริญพร 

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

 35.  นายสิทธิรัตน์ รัตนวิจารณ์ 

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

 36.  นายอำนาจ ศิริชัย 

  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 

 37.  นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ 

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 

 38.  นายอาคม เผือกหอม 

  ประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

 39.  นายวิวัฒน์ นัทวรากร 

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

 40.  นางศุลีพร คงสิน 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 41.  นายสมบูรณ์  ชุมพาลี 

  ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ 
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 42.  นายสุรินทร์ อุมารังษี 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

 43.  นายทรงวุฒิ นึกชัยภูมิ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 44.  นายยุทธพล ยะนันโต 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 45.  นายอดิศักดิ์ จันทไทย 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 46.  นายชลวิต วิเศษสิทธิกุล 

  นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก/ที่ปรึกษา สทท. 

 47.  นายวีระชัย จักรวรรณพร 

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 48.  นางกิตติยา สมจิต 

  รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี 

 49.  นางนงลักษณ์ ปัญญุเบกษา 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 50.  นายสันติ ปิญโต 

  เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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 51.  นายนรินทร์ เหล่าอารยะ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 

 52.  นางมลฤดี กานนท์ 

  เทศบาลตำบลห้วยกะปิ 

 53.  นายกิตติศักดิ์ บุญประสพ 

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 

 54.  นายยศศักดิ์ คงมาก 

  ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน  

  สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 55.  นางวรัญญา โรหิตเสถียร 

  นักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และ

ประเมินผล กรุงเทพมหานคร 

 56.  นายจตุพร สังข์ทอง 

  นิติกรเทศบาลเมืองบ้านบึง 

ภาคเอกชน 

 57.  นายวีรพงษ์ รุวนโชติ 

  สภาอุตสาหกรรมระยอง 
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 58.  นายอนันต์ โกกนุทาภรณ์ 

  สภาอุตสาหกรรมชลบุรี/ 

  ผู้อำนวยการบริษัทเปรมอนันต์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

 59.  นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ 

  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 

 60.  นางสาวจุฑารัตน์  เรืองรัตนตรัย 

  กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดตราดหลักเมือง 

 61.  นายอารมณ์ สุระประเสริฐ 

  กรรมการผู้จัดการสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด 

 62.  นายปัญญา แสงพวง 

  หัวหน้าแผนกธุรการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

 63.  นายล่ำสัน อมรเกียรติขจร 

  ประธานกรรมการบริษัทชลบุรี แอลซี จำกัด 

 64.  นายมนตรี รุ่งพัชรนำชัย 

  ประธานเครือข่ายเศรษฐกิจจังหวัดปทุมธานี 
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ภาคประชาสังคม 

 65.  นายธนพัต ธนัตเจริญ 

  รองประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท้ายบ้านใหม่ 

 66.  ร.อ.นิตย์สิทธิ์ เครือทิม 

  สภาองค์กรชุมชน 

 67.  นางจันทร์ฉาย พึ่งแย้ม 

  สภาองค์กรชุมชน 

 68.  นายนครชัย นนทไชย 

  สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนนทบุรี 

 69.  นายเทพพิทักษ์ ทนทาน 

  ผู้แทนสภาองค์กรชุมชน 

สื่อมวลชน 

 70.  นายจีรวัฒน์ ครองแก้ว 

  บรรณาธิการข่าว 

 

 

 


