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บทคัดยIอ
การปกครองส*วนท.องถิ่นไทย มี 2 รูปแบบใหญ* คือ รูปแบบทั่วไป ซึ่งมีกระจายอยู*ทั่วประเทศ เรียง
จากระดับบนลงระดับล*างตามลำดับ ได.แก* องคIการบริหารส*วนจังหวัด เทศบาล องคIการบริหารส*วนตำบล
(อบต.) และรูปแบบพิเศษ มี 2 แห*ง คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2564 รัฐบาลได.อนุญาตให.มีการเลือกตั้งท.องถิ่นระดับล*างขึ้น หลังจากถูกงดเว.นมาเกือบ 8 ปX คือ การเลือกตั้ง
ของ อบต. ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 5,300 แห*ง โดยจัดเลือกตั้งพร.อมกันครั้งเดียวทั่วประเทศ (76 จังหวัด) เพื่อให.ผู.มี
สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ อบต. แต*ละแห*งเลือกตัวแทนของตน ได.แก* นายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.)
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคIเพื่อนำเสนอ 1) ความคาดหวังของสังคมไทยต*อการเลือกตั้ง อบต.
ซึ่งได.รับการพัฒนามากกว*าในอดีต คนรุ*นใหม*ไปใช.สิทธิเลือกตั้ง มีการตื่นตัวทางการเมือง มีการแข*งขันสูงกว*า
ทุกครั้ง ผู.ชนะเลือกตั้งไม*เปdนเครื่องมือของกลุ*มใด โครงการที่ดีจะได.รับการสานต*อ มีการกระจายอำนาจอย*าง
จริงจัง และท.องถิ่นเข.มแข็ง 2) ภาพสะท.อนจากการเลือกตั้ง อบต. คือ ซึ่งมีทั้งภาพสะท.อนเชิงบวกและภาพ
สะท.อนเชิงลบ และ 3) แนวทางแก.ไขการเลือกตั้งของ อบต. คือ เน.นคุณสมบัติของผู.สมัครลงเลือกตั้งเพื่อทำ
หน.าที่จริงในพื้นที่ ให.โอกาสแก*คนรุ*นใหม*โดยกำหนดอายุผู.สมัครนายก อบต. 25-30 ปX ยกเลิกการห.ามดำรง
ตำแหน*ง 2 สมัยติดต*อกัน เมื่อผู.ดำรงตำแหน*งบางรายสิ้นสภาพลง ให.เลือกตั้งใหม*โดยเร็วและมีวาระเท*าที่
เหลืออยู*เท*านั้น ให.มีการเลือกตั้งนอกเขตและเลือกตั้งล*วงหน.าโดยใช.ระบบไอที ควรมีการเลือกตั้งที่ต*อเนื่อง
และมีเสถียรภาพ ควรพิจารณาทรัพยากรของ อบต. ให.เหมาะสมกับพื้นที่ และปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎร
เพื่อรองรับแนวทางดังกล*าว
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*

Received January 3, 2022; Revised February 18, 2022; Accepted March 8, 2022

Journal of MCU Peace Studies Vol.10 No.2 (March-April 2022)

911

Abstract
Thailand has two main forms of local government: the general form, which is
distributed throughout the country from the top to the bottom level, namely the Provincial
Administrative Organization, the Municipality, and the Subdistrict Administrative Organization;
and the sub-district administrative organization. (SAO) and a specific version are available in
two locations: Bangkok and Pattaya. On November 28, 2021, the government authorized
lower-level local elections after a nearly eight-year hiatus, namely the Elections of the
Subdistrict Administrative Organization, totaling 5,300, by holding a single simultaneous
election across the country (76 provinces), in order for voters in each Subdistrict
Administrative Organization area to select their representatives, namely the President and
members of the Sub-District Administrative Organization.
The research article consisted of the following objectives: 1) Thai society has a higher
expectation for the elections of the Subdistrict Administrative Organization than in the past,
with the new generation voting more frequently, being more politically involved, and being
more competitive than before. Electoral winners are not instruments of any party, and they
are committed to maintaining a good project with decentralization to strengthen the
community; 2) Both positive and negative reflection has been received following the
election of the Subdistrict Administrative Organization; and 3) The guidelines for resolving
election of the Sub-District Administrative Organization include: highlighting candidates'
qualifications for actual action in the field; providing opportunities for the next generation by
limiting candidates' ages for the Subdistrict Administrative Organization to 25-30 years; lifting
the ban for two terms in a row; when certain incumbents are terminated, they can run for
re-election immediately and serve only the remaining of their term; crossing and in-advance
electoral district boundaries by using IT system; a constant and consistent election;
distributing resources of the Subdistrict Administrative Organization appropriately for the area
and enhancing the civil registration system to accommodate such an approach.
Keywords: Reflection; Election; Subdistrict Administrative Organization

บทนำ

ระเบียบการบริหารราชการแผ*นดินของประเทศไทย แบ*งการปกครองออกเปdน 3 ส*วน ประกอบด.วย
การปกครองส*วนกลาง การปกครองส*วนภูมิภาค และการปกครองส*วนท.องถิ่น (State Administration Act,
B.E. 2534, 1991) โดยเฉพาะอย*างยิ่ง การปกครองส*วนท.องถิ่น มี 5 รูปแบบ ได.แก* 1) องคIการบริหารส*วน

วารสารสันติศึกษาปริทรรศนO มจร ปRที่ 10 ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน 2565)
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จังหวัด 2) เทศบาล 3) องคIการบริหารส*วนตำบล 4) กรุงเทพมหานคร 5) เมืองพัทยา บทความนี้เน.นกล*าวถึง
เฉพาะองคIการบริหารส*วนตำบล (อบต.) ซึ่งเปdนหน*วยราชการส*วนท.องถิ่นระดับตำบล มีฐานะเปdนนิติบุคคล
และมีอำนาจหน.าที่ในการให.บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคIการ
บริหารส*วนตำบล พ.ศ. 2537 (Subdistrict Council and Subdistrict Administrative Organization Act,
B.E. 2537, 1994) โครงสร.างครั้งนั้น ประกอบด.วย 1) สภา อบต. มีสมาชิกโดยตำแหน*ง ได.แก* กำนัน ผู.ใหญ*
บ.านทุกหมู*บ.าน แพทยIประจำตำบล และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนหมู*บ.านละ 2 คน 2) คณะ
กรรมการบริหาร มีกำนันเปdนประธานโดยตำแหน*ง ผู.ใหญ*บ.านอีกไม*เกิน 2 คน และสมาชิกสภาที่มาจากการ
เลือกตั้งอีกไม*เกิน 4 คน รวมมีคณะกรรมการบริหารไม*เกิน 7 คน ต*อมา พ.ศ. 2542 แก.ไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัติสภาตำบลและองคIการบริหารส*วนตำบล พ.ศ. 2537 ถึงฉบับที่ 3 ให.สมาชิกสภา อบต. มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน และให.คณะกรรมการบริหารมาจากความเห็นชอบของสภา อบต. ครั้นช*วงปลาย พ.ศ.
2546 รัฐสภาได.ผ*านกฎหมายท.องถิ่น 3 ฉบับ คือ พระราชบัญ ญั ติองคIการบริหารส*วนจังหวัด (ฉบับที่ 3)
พระ ราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคIการบริหารส*วนตำบล (ฉบับที่ 5)
โดยสาระสำคัญของกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ คือการกำหนดให.ฝ˜ายบริหารขององคIกรปกครองท.องถิ่นมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท.องถิ่น โดยเหมือนกันหมดทั้งประเทศ ฉะนั้น โครงสร.างของ อบต. ตั้งแต*ช*วง
ปลาย พ.ศ. 2546 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด.วย 2 ฝ˜าย คือ (1) ฝ˜ายบริหารและทีมงาน หัวหน.า
ฝ˜ายบริห าร คือ นายก อบต. (2) ฝ˜ายนิ ติบัญ ญั ติ คือ สมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.) ทั้ งสองฝ˜ายมาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในพื้นที่ และมีวาระการทำงาน 4 ปXเท*ากัน
ปรากฏว*าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห*งชาติ
(คสช.) แล.วได.ออกประกาศ คสช. ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได.มาซึ่งสมาชิกสภาท.องถิ่นหรือผู.บริหารท.องถิ่น
เปdนการชั่วคราว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (Notification of the National Council for Peace
and Order No. 85/2014, 2014) ส*งผลให.การปกครองส*วนท.องถิ่นไม*มีการเลือกตั้งอีกเลย ทั้งที่กาลต*อมา
ผู.บริหารและสมาชิกสภาท.องถิ่นทั้ง 5 รูปแบบ ได.หมดวาระลงมานาน แต* คสช. ไม*เป›ดให.มีการเลือกตั้ง เหตุผล
ที่อ.างคือกลัวเกิดบรรยากาศความขัดแย.งในบ.านเมือง โดยยังคงใช.วิธีแต*งตั้งหรือให.รักษาการณIเรื่อยมา จึงเห็น
ได. ว*าเมื่ อเกิ ด มี คสช. ขึ้ น ท. องถิ่ น จำนวนมากต* างก็ มี ปœ ญ หาที่ ห มั กหมมอยู* อาทิ สิ ท ธิป กครองตนเองของ
ประชาชน การถูกเก็บกดไม*ให.มีโอกาสได.เลือกตั้งผู.บริหารและสภาท.องถิ่น เปdนต.น ครั้นเมื่อ คสช. หมดอำนาจ
ลง จึ ง ได. มี ก ารเลื อ กตั้ ง ระดั บ ชาติ คื อ การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู. แ ทนราษฎร (ส.ส.) ในวั น ที่ 24 มี น าคม
พ .ศ . 2562 (Royal Decree to have Election of Members of the House of Representatives is
general, B.E. 2562, 2019) จนกระทั่งมีรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได.จัดให.
มีการเลือกตั้งท.องถิ่นขึ้น หลังจากที่งดเว.นมานาน ราว 6 ปXเศษ โดยจัดให.มีเฉพาะการเลือกตั้งองคIการบริหาร
ส*วนจังหวัด (อบจ.) ก*อน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 (Notification of the Election Commission
Re: Set to have Election of Members of the Provincial Administrative Organization Council
and Chief Executive of the Provincial Administrative Organization, 2020) ต* อ มาอี ก 3 เดื อ นเศษ
กกต. ได. จั ด ให. ก ารเลื อ กตั้ ง เทศบาล เมื่ อ วั น ที่ 28 มี น าคม พ.ศ. 2564 (Notification of the Election
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Commission Re: Set to have Election of Members of the Municipal Council and Mayors,
2021) และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กกต. ประกาศให. มีการเลือกตั้ง อบต. ขึ้น ในวันอาทิ ตยIที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยกำหนดวันสมัครรับเลือกตั้งระหว*างวันที่ 11-15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถือเปdนการ
เลือกตั้งท.องถิ่น ลำดับที่ 3 ต*อจากการเลือกตั้งของ อบจ. และของเทศบาล (Notification of the Election
Commission Re: Set to have Election of Members of the Subdistrict Administrative
Organization Council and the Subdistrict Administrative Organization, 2021)
เนื่องจาก อบต. เปdนองคIกรปกครองส*วนท.องถิ่นที่มีจำนวนมากที่สุด (5,300 แห*ง) เมื่อเปรียบเทียบ
กับ อบจ. ซึ่งมี 76 แห*ง เทศบาล 2,472 แห*ง กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา อีก 2 แห*ง ถึงแม.ว*า อบต.
เปd น ท. องถิ่ น ขนาดเล็ กก็ ต าม แต* มี ค วามสำคั ญ มาก เพราะว*าเปd น องคI กรปกครองส* วนท. องถิ่ น ที่ ใกล. ชิด กั บ
ประชาชนในท.องถิ่นชนบทมากที่สุด จึงควรให.ความสำคัญเปdนอย*างยิ่ง ด.วยว*าการปกครองส*วนท.องถิ่นเปdนสิ่ง
ที่มีคุณค*าในตัวของมันเอง ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อมีขนาดเล็ก ย*อมพอเหมาะที่จะทำให.คนท.องถิ่นรู.สึกเปdนตัวของ
ตนเอง เข.าใจ และเข.าถึงคนอื่นๆ ที่ร*วมกันประกอบเปdนการปกครองขนาดที่เล็ก สามารถทำให.ท.องถิ่นเปdนการ
ปกครองร*วมกันของประชาชนโดยตรงได.ง*ายขึ้น (Schumacher, 1993) แม.รูปแบบ อบต. ที่เปdนองคIกรขนาด
เล็กหรือระดับล*าง แต*ก็ถือว*าเปdนแหล*งฝŸกประชาธิปไตยให.แก*ประชาชน ตลอดจนสามารถนำไปสู*การพัฒนา
ประชาธิปไตยในระดับชาติอีกด.วย ในทางรัฐศาสตรIถือว*าประชาธิปไตยในระดับท.องถิ่น เปdนปœจจัยสำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยของประเทศและเปdนรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยในระดับชาติ (Mill, 1957) สาเหตุ
นี้ ผู.เขียนจึงเห็นว*า หน*วยงานราชการส*วนกลางและส*วนภูมิภาคที่เกี่ยวข.อง ควรปœกธงการพัฒนาและ/หรือให.
ความสำคัญกับบทบาทขององคIกรปกครองส*วนท.องถิ่น โดยเฉพาะอย*างยิ่ง อบต. ให.มากยิ่งขึ้น การปกครองใน
เมืองขนาดเล็กหรือในองคIกรท.องถิ่นขนาดย*อม ควรจะต.องหาโอกาสเพิ่มบทบาทของประชาชน ในการดูแล
บริหารบ.านเมืองให.มากยิ่งขึ้น (Dahl, and Tufte. 1973) กล*าวคือ การปกครองส*วนท.องถิ่นที่มีความเปdน
ประชาธิป ไตยนั้ น จะต. องให. ความสำคั ญ ต* อการเชื่ อมโยงความคิ ดเรื่องความเปd น อิ สระในท. องถิ่ น (Local
Autonomy) เข.ากับเป¡าหมายในการตอบสนองต*อความต.องการของประชาชน (Popular Responsiveness)
เพื่อให.การปกครองท.องถิ่นเปdนวิถีทางในการรับประกันเสรีภาพของประชาชน ในการตรวจสอบการใช.อำนาจ
ของรัฐบาลส*วนกลาง และเปdนกลไกหนึ่งที่จะทำให.เกิดการมีส*วนร*วมของประชาชน ซึ่งท.ายที่สุดจะทำให.เกิด
การศึกษาทางการเมืองของประชาชนอย*างกว.างขวางมากยิ่งขึ้นด.วย (Heywood, 2000)
ทั้งนี้ ปœญหาการพัฒนาการปกครองส*วนท.องถิ่น เริ่มเกิดขึ้นนับตั้งแต*มีการยึดอำนาจใน พ.ศ. 2557
ที่ทำให.การเลือกตั้งท.องถิ่นทุกระดับหยุดชะงักลง เปdนช*วงเวลายาวนานกว*า 8 ปX ปฏิเสธไม*ได.ว*าการแช*แข็ง
การเมืองท.องถิ่นที่ผ*านมา ทำให.บทบาทความสำคัญขององคIกรปกครองส*วนท.องถิ่นถูกลดทอนลง มีนโยบาย
และการควบคุมโดยรัฐส*วนกลางเพิ่มสูงขึ้น รัฐมีอำนาจต*อรองทางการเมืองในระดับพื้นที่ ข.าราชการมีอำนาจ
เหนือการตัดสินใจของประชาชน กฎและระเบียบต*างๆ มีการออกแบบให.ยึดโยงกับราชการส*วนภูมิภาค ส*งผล
ให.ท.องถิ่นทำงานไปตามหน.าที่ ทำให.นโยบายสาธารณะที่ก.าวหน.าต.องพบเจอกับข.อจำกัดมากมาย จากบริบทที่
ได.กล*าวมา นำมาสู*แรงจูงใจให.มีการเขียนบทความเรื่องนี้ขึ้น เพื่อมุ*งแสดงทัศนะเกี่ยวกับภาพสะท.อนจากการ
เลือกตั้งของ อบต. พ.ศ. 2564 ว*ามีอะไรบ.าง ภาพสะท.อนจากการเลือกตั้งนี้เปdนอย*างไร และแนวทางแก.ไขการ
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เลือกตั้งของ อบต. ในอนาคต ควรจะเปdนเช*นไร อย*างไรก็ดี สารัตถะของบทความอาจเปdนประโยชนIต*อบุคคลที่
สนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท. องถิ่นในระดับ อบต. นั กการเมืองท. องถิ่น บุ คลากรหรือหน* วยงานของ กกต.
กรมการปกครอง กรมส*งเสริมการปกครองท.องถิ่น เพื่อนำไปใช.เปdนอนุข.อมูลในการปรับปรุงหรือพัฒนาสำหรับ
ภารกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข.องกับ อบต. ตามที่เห็นสมควรต*อไป รวมถึงสามารถประยุกตIใช.กับการเลือกตั้ง
ท.องถิ่นระดับอื่นได.อีกด.วย
ฉะนั้น เพื่อให.ท*านผู.อ*านมีความเข.าใจยิ่งขึ้น ก*อนที่จะนำไปสู*ประเด็นสำคัญของบทความ จึงขอกล*าว
ถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข.อง อันได.แก* (1) แนวคิดหรือหลักการเกี่ยวกับ อบต. (2) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประ
ชาธิปไตยท.องถิ่น และ (3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคม ดังนี้
แนวคิดหรือหลักการเกี่ยวกับ อบต.
อบต. หมายถึง องคIกรปกครองส*วนท.องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีพื้นที่ครอบคลุมตำบล มีอำนาจหน.าที่ใน
การให.บริการสาธารณะพื้นฐาน (Office of the Royal Society, 2011) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญั ติสภา
ตำบลและองคIการบริหารส*วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเปdนนิติบุคคล มีอำนาจหน.าที่ ดังนี้ 1) อำนาจหน.าที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคIการบริหารส*วนตำบล พ.ศ. 2537 แก.ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
คือ (1) ต.องทำกิจการในเขตองคIการบริหารส*วนตำบล เช*น จัดให.มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดสิ่งปฏิกูล ป¡องกันโรคและระงับโรคติดต*อ
ป¡ อง กั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส* งเสริม การศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ส* งเสริม การพั ฒ นาสตรี เด็ ก
เยาวชน ผู. สูงอายุและผู.พิการ คุ.มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม บำรุง รักษา
ศิลปะ จารีตประ เพณี ภูมิปœญญาท.องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท.องถิ่นตามความจำเปdนและสมควร (2) อาจ
จัดทำในกิจการในเขต อบต. เช*น ให.มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ให.มีและบำรุงไฟฟ¡า หรือแสง
สว*างโดยวิธีอื่น ให.มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ให.มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ*อนหย*อนใจ
และสวนสาธารณะ ให.มีและส*งเสริมกลุ*มเกษตรกรและกิจการสหกรณI ส*งเสริมให.มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
บำรุง และส*งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร การคุ.มครอง ดูแล และรักษาทรัพยIสินอันเปdนสาธารณะ
สมบัติแผ*นดิน หาผล ประโยชนIจากทรัพยIสินของ อบต. ให.มีตลาด ท*าเทียบเรือและท*าข.าม กิจการเกี่ยวกับ
การพาณิชยI การท*อง เที่ยว การผังเมือง 2) อำนาจหน.าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให.แก*องคI กรปกครองส*วนท.องถิ่น พ.ศ. 2542 ได.แก* การจัดทำแผนพัฒนาท.องถิ่นของตนเอง
จัดให.มีบำรุงและรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ จัดให.มีและควบคุมตลาด ท*าเทียบเรือ ท*าข.าม ที่
จอดรถ การสาธารณูปโภค การก*อสร.างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส*งเสริม การฝŸกและการประกอบอาชีพ
การพาณิชยIและการส*งเสริมการลงทุน การส*งเสริมการท*องเที่ยว การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะหIและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีและคนชรา การบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปœญญาท.องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดี การปรับปรุงแหล*งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู*อาศัย การจัดให.มีและบำรุงรักษา
สถานที่พักผ*อนหย*อนใจ การส*งเสริมกีฬา การส*งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ส*งเสริมการมี ส*วนร*วมของราษฎรในการพั ฒ นาท. องถิ่น การรักษาความสะอาดและความเปd น
ระเบี ย บเรี ย บร. อ ยของบ. านเมื อ ง การจั ด ขยะมู ล ฝอย สิ่ งปฏิ กู ล และน้ ำเสี ย การสาธารณสุ ข การอนามั ย
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ครอบครัวและการรักษาพยาบาล การจัดให.มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตวI
การจัดให.มีและการควบคุมการฆ*าสัตวI การรักษาความปลอดภัย ความเปdนระเบียบเรียบร.อย การอนามัย
โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช.ประโยชนIจากป˜าไม. ที่ดิน ทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล. อ ม การผั งเมื อ ง การขนส* ง และการวิ ศ วกรรมจราจร การดู แ ลรัก ษาที่ ส าธารณะ
การควบคุมอาคาร การป¡องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร.อย การส*งเสริมสนับสนุน
การป¡องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยIสิน กิจการอื่นใดที่เปdนผลประโยชนIของประชาชน
ในท.องถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดศักยภาพ และความพร.อมของ อบต. ในการพัฒนาท.องถิ่น
โครงสร.างของ อบต. ประกอบด.วย สภา อบต. และนายก อบต. สภา อบต. มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในหมู*บ.าน จำนวนสมาชิก ส.อบต. มีไม*เกิน 6 คน วาระการดำรงตำแหน*ง 4 ปX โดยมีประธานสภา อบต. 1 คน
และรองประธานสภา อบต. 1 คน ซึ่งเลือกจาก ส.อบต. แล.วให.นายอำเภอแต*งตั้ง สภา อบต. มีอำนาจหน.าที่
(1) พิจารณาให.ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล ร*างข.อบัญญัติ ร*างข.อบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจำปX
และร*างข.อบัญญัติงบประมาณรายจ*ายประจำปXเพิ่มเติม (2) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู.บริหารให.เปdนไป
ตามนโยบายแผนพัฒนาตำบล กฎหมาย ระเบียบ และข.อบังคับของทางราชการ (3) เลือกประธานสภา อบต.
รองประธานสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. (4) รับทราบนโยบายของนายก อบต. ก*อนนายก อบต.
เข.ารับหน.าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต. ที่ได.แถลงไว.ต*อสภา
อบต. เปd น ประจำทุ ก ปX (5) ตั้ งกระทู. ถ ามนายก อบต. หรื อ รองนายก อบต. อั น เกี่ ย วกั บ งานในหน. าที่ ได.
(6) เสนอข.อบัญญัติขอเป›ดอภิปรายทั่วไปเพื่อให.นายก อบต. แถลงข.อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปœญหา
เกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไม*มีการลงมติได. (7) เลือกปลัด อบต. หรือ ส.อบต. คนใดคนหนึ่งเปdนเลขานุการ
สภา อบต.
นายก อบต. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต อบต. มีวาระ 4 ปX ดำรงตำแหน* งได.ไม*เกิน
2 สมัย เปdนหัวหน.าฝ˜ายบริหารของ อบต. สามารถแต*งตั้งผู.ช*วยดำเนินการที่ไม*ใช* ส.อบต. เปdนรองนายก อบต.
2 คน และเลขานุการนายก อบต. 1 คน นายก อบต. มีอำนาจหน.าที่ (1) ก*อนเข.ารับตำแหน*ง ต.องแถลง
นโยบายต*อสภา อบต. โดยไม*มีการลงมติ หากไม*สามารถดำเนินการได.ให.ทำหนังสือแจ.งต*อ ส.อบต. ทุกคน
และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได.แถลงไว.ต*อสภา อบต. เปdนประจำทุกปX (2) ควบคุมและ
รับ ผิ ดชอบในการบริห ารราชการของ อบต. ตามกฎหมาย และเปd น ผู. บั งคั บ บั ญ ชาข. าราชการและลู กจ.าง
(3) นายก อบต. และรองนายก อบต. หรือผู.ที่นายก อบต. มอบหมาย มีสิทธิเข.าประชุมสภา อบต. และมีสิทธิ
แถลงข.อเท็จจริง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน.าที่ของตนต*อที่ประชุม แต*ไม*มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(4) กรณีที่ไม*มีผู.ดำรงตำแหน*งประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. หรือสภา อบต. ถูกยุบ หากมี
กรณีที่สำคัญและจำเปdนเร*งด*วน ซึ่งปล*อยให.เนิ่นช.าไปจะกระทบต*อประโยชนIสำคัญของราชการหรือราษฎร
นายก อบต. จะดำเนินการไปพลางก*อนเท*าที่จำเปdนก็ได. (Department of Local Administration, 2021)
สรุปได.ว*า อบต. เปdนองคIกรปกครองส*วนท.องถิ่นระดับตำบล มีฐานะเปdนนิติบุคคล และเปdนราชการบริหารส*วน
ท.องถิ่น มีอำนาจหน.าที่ในการพัฒ นาตำบลทั้งในด.านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม มีการจัดระบบการ
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บริการสาธารณะเพื่อประโยชนIของประชาชนในท.องถิ่นของตนเอง โครงสร.างบริหารประกอบด.วย นายก อบต.
และสภา อบต.

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชาธิปไตยท_องถิ่น

ประชาธิปไตยท.องถิ่น หมายถึง การปกครองตนเองของประชาชนในท.องถิ่น ซึ่งเปdนเรื่องของการ
มีสิทธิและเสรีภาพในการกำหนดชีวิตของตนเอง ภายใต.ขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว. แต*มิได.หมายถึงว*า
ประชาชนในท.องถิ่นจะเปdนอิสระจากอำนาจรัฐที่สามารถกระทำการต*างๆ ได.ตามอำเภอใจ เพราะในความเปdน
จริงแล.ว การกระทำของประชาชนจะต.องมาพร.อมกับความรับผิดชอบต*อหน.าที่ความเปdนพลเมืองที่ดีของตน
เองด.วย “ความเปdนพลเมืองที่ดี” หมายถึง การปฏิบัติตนให.สอดคล.องกับสิทธิหน.าที่และสิทธิประโยชนIของการ
เปdนที่อยู*อาศัยของที่ตั้งทางภูมิศาสตรIโดยวิธีการของการเกิดหรือสัญชาติ (Birch, 2007) ประชาธิปไตยท.องถิ่น
ประกอบด.วย 2 หลักการสำคัญ (1) หลักการว*าด.วยการมีผู.แทน คือ การที่ประชาชนในท.องถิ่นเลือกผู.แทนของ
ตนเข.าไปเพื่อใช.อำนาจ และผู.แทนเหล*านั้นยังต.องมีหน.าที่ความรับผิดชอบต*อประชาชนในพื้นที่ (2) หลักการ
มีส*วนร*วม คือ ประชาชนสามารถเข.าไปมีส*วนร*วมในการโต.เถียงสาธารณะในประเด็นที่เกี่ยวกับอำนาจหน.าที่
ของฝ˜ายปกครองส*วนท.องถิ่นและเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข.องกับประโยชนIสาธารณะ กล*าวได.ว*าการปกครอง
ขนาดเล็กที่เหมาะสมสำหรับการปกครองตนเองได.ดีที่สุด ก็คือการปกครองเมืองแบบท.องถิ่นนั่นเอง (Dahl,
1967) ทั้ งนี้ หลั ก ประชาธิป ไตยท. อ งถิ่ น ได. เป› ด โอกาสให. ป ระชาชนเข. ามาเปd น ส* วนหนึ่ งของกิ จกรรมต* างๆ
ในท.องถิ่น เช*น การกำหนดให.กิจกรรมบางประเภทของท.องถิ่นต.องผ*านการปรึกษาหารือจากประชาชนก*อน
หรือการเป›ดโอกาสให.ประชาชนเข.ามามีส*วนร*วมในการตัดสินใจ และรวมถึงการเชิญผู.เชี่ยวชาญต*างๆ มาให.
ข.อมูลแก*ประ ชาชนในแต*ละโครงการของท.องถิ่น (Michel, 2002) ประชาธิปไตยท.องถิ่นมีข.อดีที่สำคัญที่สุดอยู*
ที่เรื่องของการทำให.ประชาชนมีความรู.สึกเปdนเจ.าของท.องถิ่น มากกว*าจะเปdนเพียงแค*ผู.รอรับผลประโยชนI
สาธารณะ หรือผู.ปฏิบัติตามนโยบายที่ผู.ปกครองได.ให.เอาไว. (Cunningham, 2002) สรุปได.ว*า ประชาธิปไตย
ท.องถิ่น หมายถึง การที่ประชาชนตระหนักในความรับผิดชอบต*อท.องถิ่นของตน ยื่นมือเข.ามามีส*วนร*วมในการ
จัดการเรื่องต*างๆ ที่มีผลกระทบต*อทุกคนในท.องถิ่นของตน สาระสำคัญของประชาธิปไตยในส*วนท.องถิ่นนั้น
ต.องเปdนการปก ครองที่ประชาชนมีส*วนร*วมโดยตรง เนื่องจากท.องถิ่นมีขนาดเล็ก ใกล.ชิดกับประชาชน และ
ท.องถิ่นยังสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตัวเองได. เพื่อให.ประชาชนเข.ามาร*วมคิด ร*วมแก.ปœญหาให.
ท.องถิ่น ฉะนั้น แนว คิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยท.องถิ่น ย*อมถือได.ว*าสอดรับกับการมีอยู*และการดำเนินภารกิจ
ของ อบต.

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคม
ความคาดหวั งของสั งคม เปd น พฤติ ก รรมที่ มี ผ ลมาจากการตั ด สิ น ใจเลื อ กระหว* างทางเลื อ กต* างๆ
โดยพฤติกรรมดังกล*าว มีระบบและมีความสัมพันธIกับกระบวนการทางจิตใจ ได.แก* การรับรู. ความเชื่อ เจตคติ
ของบุคคลในสังคมนั้นๆ (Vroom, 1964) ปœจจัยหลักที่มีผลต*อความคาดหวังของสังคม เช*น การได.รับการบอก
เล*า การได.รับคำแนะนำจากปากต*อปาก ความต.องการของกลุ*มบุคคลในสังคม ประสบการณIที่สังคมได.รับใน
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อดีต รวมทั้งข*าวสารจากสื่อต*างๆ (Parasuraman, and Berry, 1990) นอกจากนี้ ความคาดหวังของสังคม
ยังได.หมายถึง การที่มวลชนในสังคมได.เสพหรือรับรู.เรื่องราว จึงได.คาดคะเนไปว*าน*าจะทำอะไร เปdนอะไร ได.
เพี ยงใด นับเปd นการคาดคะเนหรือการคาดหวังผลที่ จะเกิดขึ้นได.จริงในอนาคต แต*ผลลัพธIที่ได.นั้นอาจจะ
แตกต*างจากความคาดคะเนหรือการคาดหวังก็ได. (Fishbein, and Ajzen, 1975) สรุปได.ว*า ความคาดหวัง
เปdนความเชื่อหรือความคิดอย*างมีเหตุผล ในแนวทางที่เปdนไปได. หรือเปdนความหวังที่คาดการณIว*าต.องการจะ
ได.ในอนาคตของบุคคลหรือของสังคม ความคาดหวังจึงเปdนสภาวะทางจิตที่บุคคลหรือสังคมคาดคะเนล*วงหน.า
ต*อบางสิ่งบางอย*างว*าควรจะมี ควรจะเปdน หรือควรจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งสภาพการณIจริงอาจจะไม*
เปdนไปตามที่คาดหวังนั้นก็ได. ฉะนั้น ความคาดหวังของสังคมไทยต*อการเลือกตั้ง อบต. กับภาพสะท.อนจากผล
ของการเลือกตั้ง อบต. อาจจะสอดคล.องกับความคาดหวังหรือไม*สอดคล.องกับความคาดหวังก็ได.เช*นกัน
สรุปว*า แนวคิดทั้งสามที่กล*าวมานั้น ผู.เขียนจะนำมาใช.เปdนแนวทางสำหรับการวิเคราะหIเกี่ยวกับ
ประเด็นสำคัญที่นำเสนอ ซึ่งได.แก* (1) ความคาดหวังของสังคมไทยต*อการเลือกตั้ง อบต. (2) ภาพสะท.อนจาก
การเลือกตั้ง อบต. และ (3) แนวทางแก.ไขการเลือกตั้งของ อบต. ในลำดับต*อไป
ประเด็นสำคัญที่นำเสนอ
เพื่ อความสอดคล.องกับวัตถุประสงคIของการเขียนบทความวิชาการ เรื่อง “ภาพสะท. อนจากการ
เลือกตั้งขององคIการบริหารส*วนตำบล (อบต.) พ.ศ. 2564” ผู.เขียนจึงนำเสนอประเด็นสำคัญ ดังต*อไปนี้
1. ความคาดหวังของสังคมไทยตYอการเลือกตั้ง อบต.
สำหรับบทความเรื่อง ภาพสะท.อนจากการเลือกตั้งขององคIการบริหารส*วนตำบล (อบต.) พ.ศ. 2564
ผู.เขียนหมายถึงความคาดหวังของสังคมไทยในประเด็นต*อไปนี้ (Issarachon, 2021)
1.1 ความคาดหวังว*า เมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้น และได.ตัวบุคคลแล.ว อบต. แต*ละแห*งจะได.รับการพัฒนา
มากขึ้นกว*าในอดีต
1.2 จะมีคนรุ*นใหม* (วัยหนุ*มสาว) ออกไปใช.สิทธิเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงท.องถิ่นของตนเอง หรือเพื่อ
เปลี่ยนภาพลักษณIเก*าๆ ของการเมืองท.องถิ่นให.ดียิ่งขึ้น
1.3 จะได.เห็นความตื่นตัวทางการเมืองท.องถิ่นของประชาชนในชนบท โดยพร.อมใจกันไปใช.สิทธิออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งอย*างล.นหลาม
1.4 จะมีการแข*งขันทางการเมืองสูงกว*าทุกครั้ง เนื่องจากนักการเมืองท.องถิ่นระดับสนาม อบต. ไม*ได.
มีโอกาสลงสนามเลือกตั้งมาเปdนเวลานานเกือบ 8 ปXแล.ว
1.5 ผู.ชนะเลือกตั้งหรือผู.ที่ได.รับการเลือกตั้งเข.ามาทำงานให.กับประชาชน จะไม*ตกเปdนเครื่องมือของ
กลุ*มอิทธิพลและของพรรคการเมือง
1.6 จะเห็นโครงการที่ดๆี ของผู.บริหาร อบต. ชุดเดิม ได.รับการสานต*อให.ก.าวหน.าต*อไป
1.7 จะมีการกระจายอำนาจจากส*วนกลาง ส*วนภูมิภาค ลงไปสู*ส*วนท.องถิ่นอย*างจริงจัง
1.8 อบต. ทั้งหลายจะมีความเข.มแข็ง และมีอำนาจต*อรองกับอำนาจของส*วนกลางมากยิ่งขึ้น
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2. ภาพสะทaอนจากการเลือกตั้ง อบต.
อาจมิใช*เรื่องง*ายนักที่จะหาคำอธิบายถึงภาพสะท.อนอันเหมาะสมของการเลือกตั้ง อบต. เนื่องจากว*า
อบต. มีจำนวนถึง 5,300 แห*ง ซึ่งแต*ละแห*งมีลักษณะแตกต*างกัน ทั้งด.านจำนวนประชากร ด.านงบประมาณ
และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ แต*ผู.เขียนมองจากความสัมพันธIระหว*างประชาชนกับนักการเมืองท.องถิ่น
โดยเห็นลักษณะร*วมบางประการที่เปdนรูปธรรมชัดเจน นั่นคือ ความต.องการของประชาชนในแต*ละพื้นที่ไม*ใช*
สนามแห*งการครองอำนาจอีกต*อไป แต*เปdนสนามที่วัดกันด.วยผลงาน และความสัมพันธIของประชาชนที่แนบ
แน*นกับชุมชนของตนเอง ภาพสะท.อนที่เปdนลักษณะร*วมต*อไปนี้ ไม*ได.หมายความว*าทุกพื้นที่จะมีสัดส*วนเท*า
เทียมกัน แต*จะมีความแตกต*างกันบ.างตามบริบทของการแข*งขัน ซึ่งมีทั้งสภาพเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี้
2.1 ภาพสะท.อนเชิงบวก
1) เกิ ด ความตื่ น ตั ว ทางการเมื อ งของประชาชนผู. มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งในพื้ น ที่ อบต. อาจเปd น
เพราะว*าการเลือกตั้ง อบต. ที่ผ*านมานั้น ถือเปdนครั้งแรกในรอบเกือบ 8 ปX จึงทำให.เห็นบรรยากาศที่คึกคัก
(True Online, 2021)
2) เกิ ด ภาพรวมที่ เด* น ชั ด ว*า “เสี ย งประชาชนมี ค วามหมายยิ่ งขึ้ น ” เนื่ อ งจากเปd น เสี ย งที่
ตัดสินใจว*าใครจะสอบได.เปdนนายก อบต. หรือ ส.อบต. และใครจะเปdนผูท. สี่ อบตก สอดคล.องกับ Birch (2007)
3) ทำให.กลไกต*างๆ ของการเมืองท.องถิ่นระดับ อบต. กลับมาทำงานกันอีกครั้ง ภายหลังจาก
ที่ถูกแช*แข็งมานาน เปdนเวลาถึง 7 ปXกว*า หรือเกือบ 8 ปX ด.วยสาเหตุจากการยึดอำนาจ สอดคล.องกับ Michel
(2002)
4) เกิดปรากฏการณIที่มีประชาชนเดินทางกลับบ.านเพื่อไปเลือกตั้งจำนวนมาก สะท.อนว*า
ประชาชนอยากใช.สิทธิเลือกตั้ง พบว*าบางเขตเลือกตั้งมีจำนวนผู.ไปใช.สิทธิ์มากกว*าร.อยละ 90 และที่ชัดเจนก็
คือภาพรวมของจำนวนของผู.ใช.สิทธิเลือกตั้ง อบต. ใน พ.ศ. 2564 อยู*ที่ร.อยละ 74.58 เนื่องจากมีกลุ*มที่เปdน
“first time voter” มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แม.จะไม*มากเท*ากับการเลือกตั้ง อบต. ในอดีต แต*จำนวนผู.ใช.สิทธิ์
ยังมากกว*าการเลือกตั้ งของ อบจ. และเทศบาลที่ ผ*านมา สอดคล.องกับ Luangprapat (2021) ที่ กล*าวว*า
“อย*างน.อยในช*วงเวลากว*า 8 ปXที่ผ*านมานี้ ก็ทำให.มีคนรุ*นใหม*วัยหนุ*มสาวอายุตั้งแต* 27 ปXลงมา สามารถไปใช.
สิทธิเลือกตั้งได. และเปdนครั้งแรกของพวกเขา จึงเปdนไปได.ว*า ความคึกคักที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากคนรุ*นใหม*ที่ไม*
เคยหรือไม*มีโอกาสได.ใช.สิทธิเ์ ลย”
5) เกิดการแข*งขันสูง โดยพิจารณาจากคะแนนที่แพ.-ชนะในหลายพื้นที่ จะต*างกันเปdนหลัก
หน*วยเท*า นั้น นอกจากนี้ คะแนนในหลายพื้นที่ ยังพบว*าเสมอกันก็มี จนต.องมีการจับสลาก เพื่อตัดสินใคร
สอบได. ใครทีส่ อบตกอีกด.วย สอดคล.องกับ Parasuraman, and Berry (1990)
6) ที่ น* าสนใจคื อ มี น ายก อบต. คนเก* า ได. ล งสมั ค รในครั้ งนี้ ด. ว ยจำนวนมาก แต* ส อบตก
มากกว*าร.อยละ 70 ในขณะที่ผู.สมัครนายก อบต. หน.าใหม* ที่เพิ่งลงสมัครครั้งแรก สอบได.จำนวนมาก เช*น
คณะก.าวหน.าสอบได.ถึง 38 อบต. เปdนต.น (Sanook Online, 2021)
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7) ในพื้นที่ซึ่งมีผู.สมัครนายก อบต. เพียงคนเดียว ยังได.คะแนนน.อยกว*าคะแนนของช*องที่ไม*
ประสงคIลงคะแนน (Vote No) จนต.องมีการเลือกตั้งใหม*และผู.สมัครชุดเดิมต.องออกจากการแข*งขันไปด.วย
จึงนับเปdนระบบการเลือกตั้งที่เข.มงวดพอสมควร สอดคล.องกับ Dahl (1967)
8) สะท.อนว*าระบบสังคมเครือญาตินั้นมีความสำคัญ สอดคล.องกับ Thananithichot (2021)
ที่กล*าวว*า “เนื่องจาก อบต. เปdนองคIกรปกครองส*วนท.องถิ่นที่เล็กที่สุด ผู.แทนในระดับ อบต. มาจากหมู*บ.าน
นั้นๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามภูมิสังคม จะพบว*าหมู*บ.านเกิดจากการรวมกลุ*มกันของประชาชนมาก*อน เมื่อเราเอา
ระบบการเลือกตั้งเข.าไปกำหนด จึงเปdนการเลือกกันเองระหว*างเครือญาติและคนรู.จักมักคุ.นกัน ทำให.เห็น
ปรากฏ การณIระดมญาติให.กลับบ.านเพื่อไปเลือกตั้ง”
9) ผู.ชนะหรือผู.ที่ได.รับการเลือกตั้ง มีทั้งคนเดิมและคนใหม*ในอัตราที่ใกล.เคียงหรือสูสีกัน
กรณีได.คนเดิม อาจเปdนเพราะว*าระยะเวลา 7 ปXกว*า เปdนช*วงเวลาที่คนเก*าสะสมผลงานและสร.างความนิยมไว.
กรณีได.คนใหม* อาจเนื่องจากระยะเวลา 7 ปXกว*าที่ผ*านมา นักการเมืองท.องถิ่นคนใดที่ทำไม*ดีไว. พอถึงคราวครั้ง
นี้ชาวบ.านจึงไม*เลือก สอดคล.องกับ Cunningham (2002)
10) เมื่ อ ผู. บ ริ ห าร อบต. และสภา อบต. กลั บ มาสู* ระบบการเลื อ กตั้ งครั้งนี้ ถื อ ได. ว*าเปd น
แนวโน. ม ที่ ดี ด. ว ยพบว* า มี ค นรุ* น ใหม* แ ละผู. ส มั ค รหน. า ใหม* เข. า มาสู* ส นามการเลื อ กตั้ ง ท. อ งถิ่ น มากขึ้ น
(Phuangngam, 2021)
11) ปรากฏแนวโน.มของอายุนายก อบต. และ ส.อบต. ที่ สอบได.นั้น เปdนผู.มีอายุน.อยลง
ซึ่งนับว*าเปdนความเปลี่ยนแปลงของการเมืองท.องถิ่น ที่ฉายภาพชัดเจนจากการเลือกตั้ง อบต. ครั้งนี้ออกมา
ด.วย สอดคล.องกับ Vroom. (1964)
12) หากประชาชนมีเหตุจำเปdนไม*สามารถไปใช.สิทธิเลือกตั้งได. กกต. เป›ดช*องทางให.สามารถ
แจ.งเหตุจำเปdนได.ถึง 4 ช*องทาง คือ (1) ทางสมารIทโฟน (2) ทางเว็บไซตI (3) ยื่นเปdนหนังสือต*อนายทะเบียน
อำเภอที่ตนมีชื่ออยู*ในทะเบียนบ.านด.วยตัวเองหรือมอบหมายให.ผู.อื่นไปยื่นแทน หรือ (4) จัดส*งทางไปรษณียI
ภายใน 7 วันก*อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต*วันที่มีการเลือกตั้ง (Thansettakij Online, 2021)
2.2 ภาพสะท.อนเชิงลบ
1) เมื่อมีการแข*งขันที่ดุเดือด หรือรุนแรง อาจนำไปสู*ความแตกแยกของคนในชุมชนได.
2) ยังคงมีภาพลักษณIการร.องเรียนเรื่องซื้อสิทธิ-์ ขายเสียงอยู*เช*นเดิม (MGR Online, 2021)
3) จากปœ ญ หาการจำกั ดวาระ 2 สมั ย นำมาสู* ปœ ญ หาการขาดแคลนผู. สมั ครในพื้ น ที่ ภาพ
สะท.อนชัดเจนว*า ผู.สมัครหลายพื้นที่มีเพียงคนเดียว ซึ่งการลงสมัครแบบไม*มีคู*แข*งนั้น ต.องได.คะแนนเกินร.อย
ละ 10 ของผู.มีสิทธิเลือกตั้ง และคะแนนต.องมากกว*าคะแนนของผู.ที่ไม*ประสงคIลงคะแนน จึงไม*ใช*เรื่องง*าย
สำหรับผู.สมัครจะได.รับเลือกตั้งเสมอไป ถือเปdนสาเหตุหนึ่งที่ส*งผลต*อการพิจารณาตัดสินใจลงสมัครเลือกตั้ง
4) การที่ อบต. บางแห*ง มีผู.สมัครเพียงคนเดียวนั้น ย*อมส*งผลต*อตัวเลือกสำหรับประชาชน
ให.มีจำนวนน.อยลงไป (Phumma, 2021)
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5) กรณี มีผู.สมัครเพี ยงคนเดียว สังคมไทยอาจมองว*า มีการใช.เงินจ.างเพื่ อกันไม*ให.ใครลง
สมัครแข*งขัน มีการข*มขู*เพื่อไม*ให.มีผู.ใดมาลงสมัคร มีการตกลงกันแบบสันติวิธีเพื่อให.ปราศจากคู*แข*ง หรือ
สาเหตุอื่นๆ อย*างไรก็ดี ภาพดังกล*าวนี้ ไม*ได.เกิดขึ้นกับทุก อบต.
3. แนวทางแกaไขการเลือกตั้งของ อบต.
แนวทางแก.ไขการเลือกตั้งของ อบต. หมายถึง เรื่องที่ ควรนำมาแก.ไขหรือปรับ ปรุงให. สอดรับ กับ
สถานการณIในปœจจุบัน (Ngamvong, 2013) ได.แก*
3.1 คุณสมบัติของผู.สมัครลงเลือกตั้ง อบต. ควรเน.นเพื่อการทำหน.าที่จริงของแต*ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น
3.2 เนื่องจากยุคสมัยได.เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ควรให.โอกาสแก*คนรุ*นใหม*เข.ามามีบทบาทมากขึ้น โดย
กำหนดอายุของผู.สมัครนายก อบต. 25-30 ปX
3.3 ควรยกเลิกการห.ามดำรงตำแหน*ง 2 สมัยติดต*อกัน เหตุผลคือ คนในท.องถิ่นต.องเปdนผู.มีเอกสิทธิ์
กำหนดทิศทางการพัฒนา และกำหนดตัวผู.บริหารท.องถิ่นเอง เพื่อให.คนที่รักท.องถิ่นได.อยู*กับการทำงานเพื่อ
ท.องถิ่นได.นานยิ่งขึ้น เห็นว*าการที่คนเก*ายังได.รับเลือกตั้งนั้น มิใช*ปœญหา โดยมองจากผลการเลือกตั้งได.สะท.อน
ว*า “หากทำหน.าที่ได.ไม*ดี ประชาชนในพื้นที่ก็จะไม*เลือก” สอดคล.องกับ Kokpol (2021) ที่กล*าวว*า “บุคคล
ทางการเมืองในระดับท.องถิ่น ไม*ได.มีตัวเลือกมากเหมือนการเมืองในระดับชาติ คนเก*ง คนมีความสามารถไม*ได.
มีเหลือเฟ¬อ การที่กฎหมายจำกัดวาระ 2 สมัย โดยอ.างเพื่อลดการผูกขาดอำนาจนั้น ไม*สัมพันธIกับทรัพยากรบุค
คลในพื้นที่ เพราะว*าทักษะบริหารงาน บริหารเครือข*าย บริหารพื้นที่ ไม*ใช*สิ่งที่จะสามารถหาผู.เหมาะสมได.ง*าย
หากคาดหวังคนใหม*ตลอดเวลา ก็เหมือนเปdนการมองด.วยสายตาคนนอกเช*นกัน และการจำกัดสมัยการดำรง
ตำแหน*งนั้น จะส*งผลต*อความสามารถในการทำหน.าที่ความสัมพันธIระหว*างผู.บริหารและข.าราชการประจำ แต*
การทำงานร*วมกันอย*างต*อเนื่อง จะส*งผลต*อประสิทธิภาพการประสานงานที่ดี ฉะนั้น การจำกัดสมัยจะลดทอน
จุดแข็งในเรื่องนี้เช*นกัน”
3.4 เมื่อมีผู.ดำรงตำแหน*งบางรายสิ้นสภาพลง กกต. ควรเลือกตั้งใหม*โดยเร็ว และต.องให.มีวาระเท*าที่มี
เวลาเหลืออยู*เท*านั้น ไม*ควรนับวาระต*อไปใหม*อีก 4 ปX
3.5 ควรกำหนดให.มีการเลือกตั้งนอกเขตและการเลือกตั้งล*วงหน.า โดยใช.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) เข.ามาช*วย เพื่ออำนวยความสะดวกให.แก*ประชาชนได.ใช.สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด
ซึ่งอาจเพิ่มจำนวนของผู.ไปใช.สิทธิเลือกตั้งได.มากยิ่งขึ้น
3.6 การเลือกตั้ง ควรมีต*อเนื่องและมีเสถียรภาพ จะส*งผลดีต*อการรับรู.ทางการเมือง ความตื่นตัวทาง
การเมือง และสะท.อนว*าประชาชนมีอำนาจในการกำหนดบุคคลเพื่อเข.ามาพัฒนาท.องถิ่นของตน สอดคล.องกับ
Sonphlay (2021) ที่กล*าวว*า “การมีเลือกตั้งสม่ำเสมอ จะทำให.เกิดกระบวนการเรียนรู.ทางการเมืองของประ
ชาชน และประชาชนจะเปลี่ยนวิธีตัดสินใจอยู*ตลอดเวลา ถึงแม.จะมีผู.สมัครรายเดิมและประชาชนกลุ*มเดิม ก็ไม*
แน*นอนว*าเขาจะเลือกเหมือนเดิม เพราะการเรียนรู.ทำให.ประชาชนมีการต*อรองและกำกับผู.ใช.อำนาจการเมือง
มากขึ้น ซึ่งเมื่ออำนาจรัฐและหรืออำนาจทุนเข.าไปแทรกซึมในพื้นที่อย*างแพร*หลาย คนในชนบทจะไม*เกรงกลัว
กับอำนาจนั้น เพราะว*าเขาสามารถกำกับการทำงานได. สะท.อนการทำหน.าที่ได. เนื่องจากประชาชนเปdนคนที่
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ใกล.ชิดกัน กระบวนการทางการเมืองท.องถิ่นนี้เอง และรู.จักการต*อรอง ประนีประนอม จะส*งผลให.การทำงาน
ของนักการเมืองท.องถิ่นเปลี่ยนไปในทางที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น”
3.7 ควรพิจารณาทรัพยากรของแต*ละ อบต. เช*น จำนวนประชากร บุคลากร ปริมาณงาน และงบประ
มาณ ให.เหมาะสมกับพื้นที่ และสามารถพัฒนาท.องถิ่นนั้นๆ ได.จริง และ
3.8 หากกำหนดให.มีเลือกตั้งนอกเขตได. ควรออกแบบให.สามารถเลือกตั้งในเขตที่ผู.มีสิทธิ์อยู*อาศัยจริง
ในปœจจุบันได. ซึ่งอาจต.องพิจารณาถึงการป¡องกันการเคลื่อนย.ายฐานเสียงด.วย ปœญหานี้แก.ไขที่ “ระบบทะเบียน
ราษฎร” หมายถึง ประชาชนที่ไปทำงานนอกพื้นที่ แต*ไม*ได.ย.ายทะเบียนบ.าน ทำให.ส*งผลต*อการใช.สิทธิ์เลือกตั้ง
ดังนั้น จึงควรปรับปรุงและหรือแก.ไขระบบทะเบียนราษฎรเพื่อรองรับเรื่องนีด้ .วย

สรุป

การเลือกตั้ง อบต. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นั้น ถือว*าเปdนนิมิตรหมายอันดี ที่ประชาชน
ในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะอย*างยิ่ง ในองคIกรปกครองท.องถิ่นระดับล*าง หรือ อบต. ได.มีโอกาสใช.สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. เพื่อเปdนตัวแทนของท.องถิ่นตนเอง หลังจากไม*ได.ใช.สิทธิ์ดังกล*าว
มายาวนานถึง 7 ปXเศษแล.ว กอปรกับหน*วยงาน กกต. ได.เตรียมความพร.อมสำหรับจัดการเลือกตั้งครั้งนี้มา
ค*อนข.างดี เมื่อสังคมไทยรับทราบกำหนดการเลือกตั้งของ อบต. จึงต*างคาดหวังว*าจะเกิดสิ่งดีๆ ที่นำไปสู*การ
พัฒนาองคIกรปกครองส*วนท.องถิ่นระดับล*างให.เจริญก.าวหน.ากว*าในอดีต แต*นั่นเปdนแค*ความคาดหวังเท*านั้น
ส*วนจะเปdนไปหรือไม* เพียงใด เปdนเรื่องที่สังคมไทยควรจะต.องจับตาดู อย*างไรก็ดี ภายหลังการเลือกตั้งผ*านพ.น
ไปแล.ว ปรากฏภาพสะท.อนโดยรวมจากการเลือกตั้งของ อบต. พ.ศ. 2564 ขึ้น ซึ่งมีทั้งภาพสะท.อนเชิงบวก
และภาพสะท.อนเชิงลบ กรณีภาพสะท.อนเชิงบวก ถือว*าเปdนเรื่องดีที่ควรแก*การรักษาไว. ส*วนภาพสะท.อนเชิง
ลบนั้น เปdนเรื่องที่หน*วยงานที่เกี่ยวข.องและทุกภาคส*วนควรนำมาพิจารณาปรับปรุง แก.ไข และร*วมมือเพื่อช*วย
หาทางป¡องกันต*อไป ในบทความนี้ ยังได.เสนอแนวทางแก.ไขการเลือกตั้งของ อบต. เช*น ควรปรับรูปแบบการ
เลือกตั้งให.สอดคล.องกับสถานการณIปœจจุบัน ให.ประสบการณIประชาธิปไตยต*อประชาชนอยู*เสมอ กระจายอำ
นาจและเพิ่มความเข.มแข็งให.แก*ท.องถิ่นอย*างจริงจัง แก.ไขระเบียบปฏิบัติที่เปdนอุปสรรคของการพัฒนาท.องถิ่น
และทำให.ประชาชนเกิดความรักและรับผิดชอบต*อท.องถิ่น เปdนต.น ซึ่งการได.ตัวแทนของคนในพื้นที่เข.ามาทำ
งานย*อมเปdนเรื่องดีที่สุด เพราะว*ารู.และเข.าใจปœญหาได.ดีกว*าตัวแทนจากราชการส*วนกลาง ทำให.ประชาธิปไตย
ในระดับรากหญ.าหรือท.องถิ่นระดับล*างได.รับการพัฒนา ทำให.เกิดการทำงานที่ตอบสนองความต.องการของ
ประชาชน สอดรับ กั บ นโยบายของรัฐบาลด. วย และยั งเปd น การช* วยแบ* งเบาภาระให. กับ รัฐบาล ทั้ งนี้ เมื่ อ
ประชาธิปไตยในระดับท.องถิ่นได.รับการพัฒนา ย*อมจะส*งผลดีต*อประชาธิปไตยในระดับชาติ ตลอดจนสามารถ
นำไปสู*พัฒนาการทางประชาธิปไตยเยี่ยงอารยประเทศได.
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