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 กรณี  พล .อ .  สนธิ  บุญยรั ตกลิ น  
ผูบัญชาการทหารบก และประธาน คมช. มีดําริให
ขยายเวลาวาระการดํารงตําแหนงของกํานัน 
ผูใหญบานจากปจจุบัน ๕ ป เปน ๑๐ ป เฉพาะใน 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต และตอมานายกสมาคม
กํานัน ผูใหญบาน ไดออกมาใหการสนับสนุนและ
ขอใหขยายไปทั่วทั้งประเทศ โดย พล.อ.สนธิ อาง
ถึงความจําเปนเฉพาะใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใตวา เพ่ือใหกํานันผูใหญบานไดชวยทาง
ราชการในการคุมครองรักษาความปลอดภัย
ประชาชนที่กําลังมีปญหาจากผูกอการอยูใน
ขณะน้ี เพราะการมีการเลือกตั้งทุก  ๆ๕ ป กํานัน 
ผูใหญบาน ไมมีเวลาทํางานอยางจริงในฐานะ
เจาหนาที่ของรัฐในราชการสวนภูมิภาค เพราะ
ตองคํานึงถึงการเลือกตั้งครั้งตอไป ผูเขียนเอง
ไมไดแยงในแนวความคิดนี้เพราะจริง  ๆ แลว ก็
ไมใชความคิดใหมแตอยางใด ทั้งน้ี รัฐบาลที่แลว
ก็มีการเตรียมการจะแกไขเร่ืองน้ีตามขอเรียกรอง 
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จากสมาคมกํานัน ผูใหญบานอยูแลว และ
กระทรวงมหาดไทยก็เห็นชอบดวย แตเร่ือง 
ก็เงียบหายไป เพราะรัฐบาลโดนเรื่องอ่ืนมาโหม
กระหน่ําจึงไมกลานําเรื่องนี้เขาพิจารณาในรฐัสภา 
ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการ
คัดคานวาแทนที่จะขยายวาระการดํารงตําแหนง 
ก็นาจะยกเลิกไปเสียมากกวา เพราะหลายแหง
กํานัน ผูใหญบานกับ อบต. มีปญหากันมาก 
เน่ืองจากอํานาจหนาที่ระหวาง ๒ องคกรยังมีบาง
เรื่องซํ้าซอนกันผูเขียนเองไมติดใจในเรื่องวาระ
การดํารงตําแหนงของกํานัน ผูใหญบาน แตผมมี
ขอเสนอแนะวาเม่ือจะทําเรื่องน้ีแลวก็ควรจะทํา
เร่ืองที่เกี่ยวของไปดวยกัน คือ  
 ๑. การพิ จารณายกเลิ กกํ านั น 
ผูใหญบาน ในเขตเทศบาลตําบล ตามขั้นตอน 
ที่บัญญัติไวในกฎหมายเทศบาลก็ตองดําเนินการ
ตอไป เพราะความจําเปนที่มีตําแหนงดังกลาว
แทบจะไมมีแลวในเขตชุมชนเจริญ และจะไมมีใน
อนาคตเมื่อแผนการโอนภารกิจจากสวนกลาง และ
สวนภูมิภาคไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เสร็จเรียบรอยตามมติของคณะรัฐมนตรี 
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 ๒. ในสวนพ้ืนที่ขององคการบริหาร 
สวนตําบล (อบต.) ควรจะมีอยูแตตองกําหนด
ภารกิจของกํานัน ผูใหญบาน ใหมีอํานาจเฉพาะ
ในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยในฐานะ 
เจาพนักงานฝายปกครองเชนเดียวกับนายอําเภอ 
โดยถือวาเปนแขนขาของฝายปกครอง หรือจะ
บัญญัติใหหนาที่ไกลเกลี่ยคดีมโนสาเรที่เกิดขึ้น 
ก็ไดสวนอํานาจหนาที่ อ่ืน ๆ ของกํานัน 
ผูใหญบาน ที่บัญญัติไวในกฎหมายลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ที่ไมเกี่ยวกับการ
ดูแลความสงบเรียบรอย ก็ใหเปนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายไป เพ่ือไมให
ซํ้าซอนกันและถารัฐบาลมีนโยบายอื่นใดที่สั่งการ
จากสวนกลางไป เชน การแกไขปญหาความ
ยากจน เปนตน รัฐบาลก็ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินการไดเพราะมีเครื่องไมเครื่องมือ 
มีเจาหนาที่และขอมูลที่เปนระบบมากกวาอยูแลว 
การปฏิบัติเพ่ือสนองนโยบายจึงไมมีปญหา โดย
กฎหมายที่ เกี่ ยวข องรั ฐบาลและราชการ 
ส วนภู มิภาคก็ มี อํ านาจในการกํ ากับดูแล 
อยูแลวจึงสามารถสั่งการได  
 ๓. เรื่องสําคัญที่ตองบัญญัติไว ใน
กฎหมายก็คือ พฤติกรรมของกํานัน ผูใหญบาน
สวนหนึ่งและเปนสวนมากเทาที่ผานมาก็คือ การ
ทําตัวเปนหัวคะแนนใหกับนักการเมืองและพรรค
การเมืองที่เปนฝายรัฐบาลอยูเสมอ รวมทั้งมีขาว
วาเปนผูมีอิทธิพล บางครั้งก็หาประโยชนจาก
โครงการที่ รัฐสั่งไปไมวากรณีการแกไขความ
ยากจน หรือเม่ือประชาชนพบภัยพิบัติ เชน  
นํ้าทวม ภัยแลง หรือปญหาลําไย เปนตน 
 กํ านัน ผู ใหญบ านจะถูกข อครหา 
พาดพิงเปนตัวการ จนถูกดําเนินคดีก็มี ฉะนั้น ใน
เรื่องน้ีจําเปนตองหามาตรการควบคุมใหเขมงวด

เพ่ือมิใหเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปน
หัวคะแนน การชี้นํา และรวมทุจริต ในการ
เลือกตั้งทุกระดับ ประเด็นเหลานี้ขอฝากผูมี
อํานาจชวยพิจารณาพรอมกับการขยายวาระไป
ดวยอีกเรื่องก็คือ ขออยาไปมองแตเพียงดาน
เดียววา อบต. มีแตการทุจริตเทานั้น ทําไม 
ไมมองวา อบต. ๖,๐๐๐ กวาแหง ที่ไมทุจริตก็มี 
และไมใช อบต.หรอกหรือที่พัฒนาทองถิ่นให
สะดวกสบาย โรงเรียนไดรับการเอาใจใสดูแล และ
ประชาชนก็ ตื่ นตั วทางการเมื องมากขึ้ น  
ถาไมมี อบต. ในชนบทก็ยังไมเห็นวาพื้นที่
เหลานั้นจะมีการพัฒนาถนนหนทางไปไดเหมือน
ปจจุบันเรื่องการทุจริตนั้นอยาไปโทษแต อบต. 
องคกรเดียวเลยเพราะในประเทศไทยมีการทุจริต
ตั้งแตรัฐบาล กระทรวง กรม กอง จังหวัด อําเภอ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกองคกรของรัฐ  
ถาไมเชนนั้นก็คงไมตองมี คตส. มาตรวจสอบ
รัฐบาลชุด พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร กับพวกใน
เร่ืองทุ จริตเงินแสนล านบาทเหมือนที่ ได
ดําเนินการในขณะนี้เร่ืองทุจริตตองปรับปรุง
ตั้งแตองคกรสูงสุดคือรัฐบาลลงมา จนถึงทองถิ่น 
เพราะในความเปนจริงไมมีหนวยงานใดในประเทศ
ไทยที่ไมทุจริต เพราะฉะนั้น การแกไขเรื่องนี้ตอง
เร่ิมตนจากองคกรที่มีอํานาจที่สุด และมีวงเงิน
มากที่สุด และสรางความเสียหายเปนหม่ืนเปน
แสนลานบาท ถารัฐบาลไมทุจริตแลว ผมเชื่อวา
องคกรสวนลางก็สามารถปราบปรามไดงายเพราะ
ไมมีตัวอยางใหเห็นเหมือนเชนการซื้อเสียง
เลือกตั้งก็เชนกัน เพราะไมใชการเลือกตั้ง ส.ส.
กํานันและผูใหญบานที่มีการซื้อเสียงที่ทําเปน
ตัวอยางมากอนเปนสิบๆ ป หรือจึงทําใหเปน
ตัวอยางของการเลือกตั้งทองถิ่นเพราะ ส.ส.,กาํนนั 
และผูใหญบานมีการเลือกตั้งมา ๔๐-๕๐ ป  
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แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิงเลือกตั้ง
โดยตรง และจริง  ๆตามหลักการประมาณ ๑๐ ป
เท านั้ นแล วจะไปตํ าหนิ องค กรปกครอง 
สวนทองถิ่นแตเพียงองคกรเดียวไดอยางไร  โดย
สรุปแลวเห็นวา ถาจะขยายวาระการดํารง
ตําแหนงของกํานัน ผูใหญบาน ออกไปอีกก็ตอง
แกไขกฎหมายใหกํานัน ผูใหญบานมีอํานาจ
หนาที่เฉพาะการดูแลความสงบเรียบรอยหรือการ
ไกลเกลี่ยคดีมโนสาเรในพ้ืนที่ที่ยังหางไกลความ
เจริญ หรือมีความเปนชนบทอยูเทานั้น สวน
หนาที่อ่ืน  ๆตองยกเลิกไป เพ่ือมิใหเกิดปญหา
ความขัดแยงกับภารกิจของทองถิ่นตองอยาลืมวา
การแกปญหาความมั่นคงในระยะยาวนั้น ตอง
แกไของคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็ง ใหประชาชนมีสวนรวมมากขึ้น มีการ
ทุจริตคดโกงนอยลง เปนตน เม่ือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเขมแข็ง ความมั่งคั่งของรัฐก็จะ
เขมแข็งตามไปดวยในที่สุดเพราะโดยปรัชญา
ทางการปกครองทองถิ่นก็คือ เวทีสอน
ประชาธิปไตยของประชาชนและไมมีใครรูปญหา
ทองถิ่นหรือรักทองถิ่นเทากับคนในทองถิ่น เม่ือ
เปนเชนนี้จึงตองใชคนในทองถิ่น น่ันแหละ

แกปญหาไมใชเอาคนที่อ่ืนไปแกไขปญหา ดังเชน 
การสงขาราชการที่อ่ืนไปอยูในทองถิ่นไมวาจะ
เปนผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอ หรือ
หนวยราชการประเภทอื่น ขาราชการเหลานี้จะรัก
หรือรูปญหาแลวตั้งใจแกไขมากกวาคนในทองถิ่น
หรือคําตอบก็คือเปนไปไมได เพราะมนุษยเรา
ไมไดตองการแตเพียงผูปกครองที่ดี หรือรัฐบาล
ที่ดีเทานั้น แตตองการเปนผูมีสวนรวมหรือเปน
ผูปกครองเองดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 




