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พร้อมแล้วกับการเลอืกตั้งท้องถิ่น !!! 
 หกปีกว่ากับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งล่าสุดที่ผ่านมาสู่การเลือกตั้ง อบจ. ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม
นี้ ขณะนี้ มีความพร้อมแล้วในด้านกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่นใน
ครั้งนี้จัดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ก่อนขณะที่การเลือกตั้งเทศบาลและ อบต. คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า แต่อาจ
เกิดขึ้นไม่พร้อมกันเนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านบุคลากรและเขตเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามหากปีหน้าการเมืองระดับชาติ
ไม่มีเสถียรภาพ เช่น มีการยุบสภาฯ ย่อมส่งผลให้การเลือกตั้งท้องถิ่นชะงักงัน 

เลือกตั้งเป็นหน้าที่ ใชส้ทิธิตดัสินใจด้วยตนเอง  
การเลือกตั้งเป็นหน้าที่และเป็นช่องทางที่ท าให้ประชาชนได้มีโอกาสตัดสินใจเลือกผู้แทนด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ ภายหลังการเลือกตั้งประชาชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นด้วยการเสนอปัญหา 
การติดตามตรวจสอบ หรือการตั้งค าถามเกี่ยวกับการท างาน ซึ่งปัจจุบันการติดตามตรวจสอบมีหลากหลายวิธี  
สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ประกอบกับ การเลือกตั้งในครั้งต่อไป ประชาชน
ควรเลือกผู้แทนโดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา หากไม่ท างานหรือมีผลงานที่ไม่ดี ย่อมไม่ควรเลือกเข้ามาเป็น
ผู้แทนอีก จึงกล่าวได้ว่า บทบาทของประชาชนไม่ได้มีเพียงแค่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ประชาชนต้องเป็น
เจ้าของอ านาจและมีการติดตามตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส ซึ่งถือเป็นการควบคุมทางสังคม ขณะที่ในทางกฎหมายก็ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้อง
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณให้ประชาชนรับทราบเป็นประจ า ซึ่งท าให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสได้อีกทางหนึ่ง 

3 เป้าหมายสงูสดุในการเลือกตั้ง 
เป้าหมายสูงสุดของการเลือกตั้งมี 3 ประการ ได้แก่ 
1. มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์จ านวนมาก และมีบัตรเสียจ านวนน้อย ซึ่งแสดงถึงความส าเร็จของการรณรงค์และ

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน  
2. เป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรม (free and fair) ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นบุคคลที่

เหมาะสม  
3. ไม่เกิดความขัดแย้งภายหลังการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งควรตระหนักถึงบทบาทของตน

ภายหลังการเลือกตั้ง เพราะบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ 

สรุป 
“LOCAL TALK SERIES SEASON 2: TIME TO VOTE ถึงเวลาเลอืกตัง้ท้องถิ่น” 

EP 1 TIME TO VOTE : ถึงเวลาเลือกตั้ง อบจ. 
24 พฤศจิกายน 2563 
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นักการเมืองท้องถิ่นจะท างานเพ่ือตอบสนองต่อผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ตนเท่านั้นเ พ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
ขณะที่ ผู้บริหารท้องถิ่นท างานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทุกคนในพ้ืนที่  

ท าไมถึงเลือกตั้ง อบจ.กอ่น ???  
การตัดสินใจให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ก่อนเพราะมีความชัดเจนในเรื่องของพ้ืนที่และเขตการเลือกตั้ง 

ขณะที่เทศบาลและ อบต. ยังคงมีพลวัตรความเปลี่ยนแปลงในแง่การควบรวม การยกฐานะ การแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ซึ่งส่งผลต่อจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นและเขตเลือกตั้ง 

เลือกตั้ง อบจ. เป็นเรือ่งใกล้ตัว 
การเลือกตั้งนายกฯ อบจ. และส.อบจ. เป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน เพราะเป็นการคัดสรรบุคคลที่จะเข้ามาท า

หน้าที่บริหารทรัพยากรในการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ดังนั้น กระบวนการสรรหาและการตัดสินใจเลือก
โดยใช้ดุลพินิจที่ดีจึงเป็นเรื่องส าคัญ  

หน้าที่อบจ. เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ ท า   
การปกครองท้องถิ่นของไทยแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ระดับบนและระดับล่าง อบจ. เป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน ขณะที่เทศบาลและ อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง โดยหลักการ 
อบจ. มีหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมโยงการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งยังท า
หน้าที่จัดให้บริการสาธารณะขนาดใหญ่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนทั้งจังหวัด หรือแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อหลายเขตพ้ืนที่การปกครองภายในจังหวัด เช่น ถนนที่เชื่อมต่อหลายเขตพ้ืนที่ สนามกีฬาจังหวัด ระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม ระบบการจัดการขยะรวม เป็นต้น นอกจากนี้ อบจ. ยังมีหน้าที่หนุนเสริมเทศบาลและ อบต. ที่
ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ และที่ส าคัญเป็นผู้ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกฎหมายไม่ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ อบจ. แตกต่างจากเทศบาลและ 
อบต. มากนัก จึงก่อให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนกัน ประกอบกับ ส. อบจ. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขต
เลือกตั้งขนาดเล็ก (ตามความหนาแน่นของประชากร) ส่งผลให้ ส.อบจ. มักคิดท าโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการในเขตพ้ืนที่ของตนเพียงเท่านั้น จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าวซ้ าซ้อนกับเทศบาลและอบต. 
ดังนั้น อบจ. จึงต้องต้องยึดมั่นในหลักการและเป้าหมายของการก่อตั้ง อบจ. ควรคิดเชิงรุก คิดเชิงยุทธศาสตร์ 
และพึงระลึกว่า ส.อบจ. เป็นผู้แทนของประชาชนทั้งจังหวัด ไม่ควรท าโครงการขนาดเล็ก เพ่ือไม่ให้เกิดการ
ท างานทีซ่้ าซ้อนกับเทศบาลและอบต. 

นโยบาย อบจ. ที่โดนใจประชาชน 
นโยบายที่โดนใจประชาชนคงขึ้นอยู่กับภูมิสังคมของแต่ละจังหวัด ซึ่งนโยบายมีหลายมิติที่น่าสนใจและ

ผู้สมัครสามารถเสนอนโยบายได้หลายมิติควบคู่กัน เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การจัดให้มีโรงเรียนมัธยม
ประจ าอ าเภอที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมือง การจัดระบบสุขภาพ และการท าเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
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บัตรสองใบเลอืกนายกฯ และ ส.อบจ.  
เมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งอบจ. จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสองบัตร บัตรใบที่หนึ่งส าหรับลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งนายกฯ อบจ. และบัตรใบที่สองส าหรับลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.อบจ. ซึ่งเป็นแบบเขตเดียวคน
เดยีว บทบาทส าคัญของ ส.อบจ. คือ การสื่อสารปัญหาของประชาชนสู่สภาจังหวัดเพ่ือใหเกิดการแก้ไข  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง อบจ. 
หากเป็นการเลือกตั้ง ส.อบจ. คาดว่า ประชาชนจะตัดสินใจเลือกจากตัวบุคคล ผลงานที่ผ่านมา และการ

สังกัดกลุ่มการเมืองท้องถิ่น เพราะการเป็นสมาชิกกลุ่มการเมืองเดียวกันกับนายกฯ อบจ. มีข้อดี คือ ท าให้การ
บริหารงานของ อบจ. ภายหลังจากการเลือกตั้งมีเอกภาพ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งครั้งนี้โอกาสที่ผู้สมัคร
หน้าใหม่จะชนะการเลือกตั้งก็มีค่อนข้างสูง เพราะวิธีการหาเสียงมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่หา
เสียงด้วยตนเอง อาจใช้ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่และระบบหัวคะแนนควบคู่กัน ขณะที่ การเลือกตั้งนายกฯ 
อบจ. คาดว่า ประชาชนจะตัดสินใจเลือกจากคุณสมบัติส่วนตัว นโยบายการพัฒนาจังหวัด และผลงานที่ผ่านมา 
ซึ่งจะท าให้อดีตนายกฯ อบจ. มีความได้เปรียบมากกว่าผู้สมัครหน้าใหม่ นอกจากนี้ การเป็นทายาทของตระกูล
การเมืองไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะชนะการเลือกตั้ง และไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลในพ้ืนที่ รวมถึง
ไม่ได้เป็นการผูกขาดทางการเมืองในพ้ืนที่เสมอไป  

อบจ. มีความใกล้ชิดกับการเมืองระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความสัมพันธ์ในเชิงตัวบุคคล 
ความสัมพันธ์มีทั้งในลักษณะเป็นผู้ตามหรือผู้ก าหนดการเมืองระดับชาติโดยแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่  ซึ่ง “ผู้
ตาม” หมายถึง เป็นฐานเสียงของพรรคการเมืองระดับชาติหรือเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองระดับชาติ ขณะที่ 
“ผู้ก าหนด” หมายถึง เป็นผู้ก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาภาพรวมทั้งจังหวัด ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในพ้ืนที่จ าเป็นต้องท างานตามทิศทางและนโยบายดังกล่าว  

เด็กรุ่นใหม่ควรตื่นตัวกบัการเลอืกตัง้ อบจ. ใหม้ากขึ้น   
การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขต ที่ผ่านมาสัดส่วนผู้ออกมาใช้

สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คงเช่นเดียวกัน เว้นแต่มีการปลุก
กระแสคนรุ่นใหม่ให้ออกมาใช้สิทธิ์ โดยศ.วุฒิสาร ตันไชยเห็นว่า ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก ( first time voter) 
อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. มากนัก เพราะไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของ อบจ. และคุ้นชินกับเทศบาลและ อบต. ที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่า ประกอบกับ หน่วยงานราชการส่วนกลาง
รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อบจ. ค่อนข้างน้อยโดยสังเกตได้จากสื่อสาธารณะในช่วงนี้ ซึ่งส่งผล
ให้ความตื่นตัวของประชาชนน้อยลง ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้ในแต่ละจังหวัดมีการจัดกิจกรรมให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ของตนเพ่ือสื่อสารกับประชาชน  

‘การเมืองท้องถิ่นในปัจจุบันมีพัฒนาการที่ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาทั้งในแง่ตวัผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้ง แต่ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามหลักการ ดังนั้น ประชาชนจึง

ต้องมีความเชื่อมั่น ความอดทน และมีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน 
ระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งและภายหลังการเลือกตั้ง’ 

 


