
ช้ีแจงทําความเขาใจแนวคิด “การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด” ครั้งท่ี 2
ตามท่ีมีเหตุการณชุมนุมทางการเมือง โดยมีคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กปปส.) โดยมีขอเรียกรองท่ีเปน
ประเด็นเก่ียวของกับกรมการปกครองท่ีสําคัญคือ การกําหนดใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เพ่ือเปนการ
กระจายอํานาจใหประชาขนในพ้ืนท่ี  นั้น

กรมการปกครอง จึงไดจัดทําการเปรียบเทียบขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้ง
และขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง เปนการศึกษาวิเคราะห ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้

1. สัมฤทธิผลอันเนือ่งจากคุณสมบัติและประสบการณในการทํางาน
2. การปลูกฝงอุดมการณการทํางาน
3. ดานความยืดหยุนในการแกไขปญหาดานผลงานและเชิงพฤติกรรม
4. คาใชจายในการเขาดํารงตําแหนง
5. ปญหาการจัดการดานโครงสราง
6. ความเปนกลางในทางการเมือง
7. มิติดานประชาชน
8. การดํารงอยูของระบบการปกครองสวนภูมิภาค
9. ปญหาของแนวคิดระบบจังหวัดจัดการตนเอง

๑. สัมฤทธิผลอันเนื่องจากคุณสมบัติและประสบการณในการทํางาน
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

สัมฤทธิผลการทํางาน อันเน่ืองมาจากการสั่งสมประสบการณ
ความเช่ียวชาญ ของผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการแตงตั้ง โดยการ
สรรหาและพัฒนาบุคคลมาดํารงตําแหนงน้ี ถือวาเปนคุณสมบัติเปน
สิ่งท่ีสําคัญยิ่ง ท้ังดานการศึกษา อายุงาน จากผูท่ีมีประสบการณการ
ปฏิบัติราชการไมต่ํากวา ๒๕-๓๐ ป จึงจะดํารงตําแหนงผูวาราชการ
จังหวัดตลอดจน ไดมีการวางแผนพัฒนาสายอาชีพมาตามลําดับ
กลาวคือ การสรรหาเริ่มตนจากเขารับราชการ ตําแหนงระดับตน
เชนปลัดอําเภอ ไดเรียนรูงาน รูพ้ืนท่ี  เกิดประสบการณและไดรับ
การพิจารณาใหเลื่อนตําแหนงเปนนายอําเภอ ปลัดจังหวัด หรือสาย
งานอ่ืนๆ ในกระทรวงมหาดไทย ท้ังน้ี จะมีระบบพัฒนาบุคลากร ไม
วาจะเปนการโยกยาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เรียนรูงานท้ังใน
สวนกลางและภูมิภาค  การไดรับการศึกษาฝกอบรม ระบบการ
พัฒนานักบริหารระดับตน ระดับกลาง เชน ตําแหนงนายอําเภอ
หลักสูตรตําแหนงนักบริหารระดับสูง (นปส.) อีกท้ังจะตองมีการ
สอบแขงขันท้ังขอเขียน สัมภาษณกลั่นกรองจากคุณสมบัติ มีการ
สอบวิสัยทัศน พิจารณาประสบการณในการทํางาน ขาราชการจึง
ตองมีการเตรียมตัว ฝกฝนทองตํารา เรียนรูประสบการณตางๆ มา
อยางตอเน่ือง เกิดความเช่ียวชาญในงานแตละสาขา     โดย
สามารถกําหนดไดวา แตละบุคคล ควรจะไดรับการพัฒนาหรือเกิด
ความเช่ียวชาญไปในสายงานใดๆ ภายในของกระทรวงมหาดไทย
เชน งานดานความมั่นคง การพัฒนาสังคม กฎหมาย การพัฒนา
เศรษฐกิจ  งานการบริการ อีกท้ังเกิดประสบการณการทํางาน
รวมกับสวนราชการตางๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน
ยอมมีเครือขายจํานวนมาก การมีประสบการณจากหลายพ้ืนท่ี จึง
สามารถนําความรู   จากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มาประยุกตใชในการทํางานใน
พ้ืนท่ี   ท่ีดํารงตําแหนงในปจจุบันไดดี

หากจัดใหมีระบบการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ก็จะไมสามารถกําหนด
คุณสมบัติการใหเขาสูตําแหนงไดอยางละเอียด เมื่อเปรียบเทียบกับผูบริหาร
ในระบบการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถกําหนดคุณสมบัติ
กําหนดไดเพียงหลักการกวางๆ  เชน ระดับการศึกษา อายุ  ไมมีระบบการ
วางแผนพัฒนาเสนทางสายอาชีพ โดยระบบการฝกอบรม หรือการเรียนรู
จากประสบการณในการทํางาน และจากประสบการณการเลือกตั้งในระบบ
ปกครองทองถ่ิน  ไมวาจะเปนรูปแบบ เทศบาล หรือ อบต. ทําใหเห็นไดวา
ตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน สวนใหญจะไดบุคคลคนท่ีเปนพอคา นักธุรกิจ ท่ีมี
ประสบการณ ดานการคาเปนสวนใหญ หรือในกรณีท่ีเปนกลุมลูกหลานของ
ผูท่ีมีบารมีในทางการเมืองก็อาจจะไดรับการเลือกตั้งใหเขามาดํารงตําแหนง
ตั้งแตอายุนอย ยังขาดประสบการณ การไดรับการยอมรับศรัทธา บารมี หรือ
ภาวะความเปนผูนํา จุดดอยดังกลาว จะเกิดปญหาการท่ีจะมาเปนผูบริหาร
หัวหนาผูบังคับบัญชาของขาราชการประจําหัวหนาสวนราชการ หรือการ
เปนผูกํากับดูแลผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก เชน เทศบาล
หรือ องคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังการประสานงานกับบุคลากรสายงาน
ดานความมั่นคงเชน ทหาร ตํารวจ หรือสายกระบวนการยุติธรรม จาก
ขอเท็จจริงของระบบ    การปกครองทองถ่ินไทย  ยอมจําเปนตองกําหนด
คุณสมบัติของผูบริหารทองถ่ิน ประเภทท่ีเรียกวา “เกิดท่ีไหนตายท่ีน่ัน”
ตองผูกพันกับพ้ืนท่ี ไมมีโอกาสโอนยาย ไปทํางานท่ีอ่ืน ท่ีตางพ้ืนท่ีได จึงทํา
ใหขาดประสบการณการเรียนรู และไมมีระบบการพัฒนาบุคลากร ท้ังระดับ
นักบริหารระดับตน ระดับกลาง หรือระดับสูงมาตามตามลําดับ  อีกท้ังเมื่อ
ไดรับการเลือกตั้งแลวจะตองเสียเวลาการเรียนรูงาน  ซึ่งตางจากผูวาราชการ
จังหวัดท่ีมาจากการแตงตั้ง ท่ีสามารถทํางานไดเลย ดังน้ัน การคัดเลือกผูนํา
ระดับจังหวัดโดยอาศัยเพียงคะแนนเสียงท่ีใหประชานเลือกตั้งเขามาอยาง
เดียว เปนคุณสมบัติท่ียังไมเพียงพอ จะเกิดปญหาสัมฤทธิผลของงาน  จึงเห็น
ไดวา เปนระบบท่ีจะไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีมีขอบกพรองมากกวาผลดี



๒.การปลูกฝงอุดมการณการพัฒนา
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

ผูวาราชการจังหวัด เริ่มตนจากการเปนขาราชการในสายงาน
ระดับตน ผานการหลอหลอม ปลูกฝงอุดมการณท้ังความรักชาติ
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ การยึดมั่นในระบบคุณธรรม ยึดมั่น
ในกฎหมาย ระเบียบวินัย จรรยาบรรณของการเปนขาราชการพล
เรือน และการบริการประชาชน       มาอยางตอเน่ือง คุณสมบัติ
เชนน้ี ในปจจุบันไดกําหนดใหเปนสมรรถนะหลักของขาราชการไทย
นอกจากน้ี ขาราชการของกระทรวงมหาดไทย      ถูกหลอหลอมใน
คุณสมบัติของนักปกครอง “การบําบัดทุกข บํารุงสุข” ตอง
ทํางานท้ัง ๒๔ ช่ัวโมง ไมใชนักบริหาร ผูจัดการแบบเอกชน
ท่ีกําหนดเวลาความรับผิดชอบในการทํางานเพียงชวงระยะเวลา
ทํางานปกติเทาน้ัน

ผูวาราชการจังหวัด มีจุดมุงหมายการรับราชการเปนอาชีพ
ยอมทุมเท อุทิศตนในการดํารงตําแหนงของผูวาราชการจังหวัด จึง
ยอมไมมีแนวคิดการเขามาปกปองธุรกิจของตนเอง ไมตองสืบ
ทายาททางธุรกิจโดยอาศัยอํานาจทางการเมือง

ในขอเท็จจริง จากประสบการณของระบบการปกครองสวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีจังหวัด จะเห็นไดผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน มักจะเปนนักธุรกิจ
หรือผูกวางขวางในจังหวัด ยอมถูกปลูกฝงอุดมการณในเรื่อง ความสามารถ
ในการแขงขันเพ่ือไดเปรียบใน  เชิงธุรกิจ (Business Competitive
Advantage ) การเขามาดํารงตําแหนงของนักธุรกิจ ยอมมีแนวคิดท่ีจะใช
อํานาจหนาท่ีในการเก้ือหนุนธุรกิจของตนเอง  ไมวาจะโดยทางตรงหรือ
ทางออม อีกท้ังแนวคิดเพ่ือเอาชนะคูแขงขันใหไดเปรียบในเชิงธุรกิจ ยอมทํา
ใหเกิดแนวคิดการแขงขันทางการเมือง ตองเอาชนะคูแขงขันใหได บางครั้ง
อาจจะมาดวยวิธีการท่ีไมถูกตอง เชน การซื้อเสียง หรือกําจัดคูแขงทาง
การเมือง ซึ่งสาเหตุหน่ึงเปนเพราะการปกปองธุรกิจของตระกูลหรือเครือ
ญาติ และการสืบทอดตําแหนงไปยังลูกหลานหรือเครือญาติ อันเปน
ขอเท็จจริงท่ีพบไดท่ัวไป ยังเปนบอเกิดท่ีมาของความขัดแยงในสังคม และ
ความรวมมือประสานงานกัน  ดังน้ัน การจัดใหผูวาราชการจังหวัดจากการ
เลือกต้ัง ก็ยอมเล็งเห็นผลท่ีเกิดข้ึนในลักษณะท่ีไมตางกัน

๓.ดานความยืดหยุนในการแกไขปญหาดานผลงานและเชิงพฤติกรรม
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

หากผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้งบุคคลใด ไมสามารถ
ทํางานไดประสบความสําเร็จไมวาจะดวยฝมือความสามารถ หรือ
ปจจัยภายอ่ืนๆ เชน ปญหาการไมตอบสนองนโยบายรัฐบาล
รวมท้ังปญหาทางดานสุขภาพ แตไมไดมีปญหาในเชิงพฤติกรรมท่ี
เสื่อมเสีย  รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยก็สามารถเปลี่ยนตัว
หรือสํารองราชการผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้งได และหาก
เกิดปญหาในเชิง พฤติกรรม โดยบุคคลใด ในตําแหนงน้ี มี
พฤติกรรมท่ีไม เหมาะสม ออกนอกลูนอกรอย ก็สามารถท่ี
เปลี่ยนตัวไดทันทีภายใน ๒๔ ช่ัวโมง จึงเปนระบบท่ียืดหยุน
มากกวา

กรณีใหผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง หากเกิดปญหาเรื่องฝมือการ
ทํางานหรือการไมสนองตอบตอนโยบายรัฐบาล แตไมไดมีปญหาในเชิง
พฤติกรรม ก็ไมสามารถท่ีจะเปลี่ยนตัวได ไมสามารถโยกยายไปทํางาน ณ ท่ี
อ่ืนใดได แตหากมีปญหาพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม แมจะไมเปนความผิด
รายแรง ก็ไมสามารถโอนยาย ไดทันที ประชาชนตองรอเวลารอคอยท่ีจะ
เปลี่ยนตัวผูบริหารในการเลือกตั้งในครั้งตอไป ซึ่งก็ไมเปนท่ีแนใจวาจะ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลได เพราะอาจจะไดรับการเลือกตั้งเขามาอีก หรือหาก
อาศัยเง่ือนไขอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบกับระบบการถอดถอนออกจากผูบริหาร
ทองถ่ิน ตามกฎหมายการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๒ จะตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน หากเปนเขตเลือกตั้ง
ในระดับจังหวัด ดังเชนตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในปจจุบัน
จะตองใชคะแนนเสียงมากเชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน
จะตองมีคะแนนเสียงใหถอดถอนถึงจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน อีกท้ังจะตอง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเจาหนาท่ีใน
พ้ืนท่ีชวยเหลือดําเนินการจัดใหมีการถอดถอนออกจากตําแหนง  ดังกลาว

๔.คาใชจายในการเขาดํารงตําแหนง
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

ระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้ง เปนการประหยัด
งบประมาณ เพราะไมตองมีคาใชจายในการดําเนินการ และยังเปน
การลดความเสี่ยง อันเกิดจากความผิดพลาดจากการทํางาน เพราะ
ตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการผิดพลาด เพราะเปนผูท่ีมีความรอบรูและ
ประสบการณในการทํางาน     จึงเปนการประหยัดงบประมาณได
มากกวา

หากมีระบบการเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัด    โดยเปรียบเทียบกับระบบ
การเลือกตั้งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน จะตองมีการ
เตรียมการใชทรัพยากรตางๆ รวมท้ังงบประมาณมีคาใชจายจํานวนมาก ใน
การจัดใหมีการเลือกตั้ง หากการเลือกตั้งไดดําเนินการไปแลว แตเกิดการ
คัดคาน อาจจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งใหม เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ
และกรณีจัดใหมีการเลือกตั้ง ผูวาราชการจังหวัด ยอมเกิดความเสี่ยงในการ
บริหารงานตัดสินใจหรือวินิจฉัยสั่งการผิดพลาด เน่ืองจากประสบการณของ
ผูท่ีจะมาดํารงตําแหนง



๕. การดํารงอยูของระบบการปกครองสวนภูมิภาค
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

ระบบการปกครองสวนภูมิภาค ยังมีความจําเปนสําหรับการ
ปกครองของประเทศไทย เพราะตองมีภารกิจในดานความมั่นคง
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ รวมท้ังการกํากับดูแล
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระบบการปกครองสวนภูมิภาคดังกลาว
จําเปนตองอาศัยผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้ง เปนผู
ดําเนินงาน

หากจัดใหมีระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง แมจะไมยุบการ
ปกครองสวนภูมิภาค ก็จะขัดกับหลักการปกครองดังกลาว เพราะการ
เลื อ กตั้ ง  เ หม าะสม กับร ะบบการปกครอ งส วนท อ ง ถ่ิ น  ดั ง เ ช น
กรุงเทพมหานครในปจจุบัน ซึ่งสามารถดําเนินการได เพราะอํานาจหนาท่ี
ของ กรุงเทพมหานคร คืออํานาจหนาท่ีในลักษณะเชนเดียวกับการ
บริหารงานเทศบาล ไมใชการบริหารงานของจังหวัด

หากจัดใหมีผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง และยุบการปกครอง
สวนภูมิภาค ก็จะเกิดปญหาเกิดสูญญากาศ ชองวาง ขาดองคกรและบุคคล
ท่ีจะทําหนาท่ีกํากับดูแลทองถ่ิน ก็จะเกิดผลเสียมากกวาผลดี

๖.ความเปนกลางในทางการเมือง
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

จากการปลูกฝงแนวคิดในระบบคุณธรรม ขาราชการประจํา
จะตองมีความเปนกลางในทางการเมือง ทําใหขาราชการจะตองไม
ฝกใฝตอกลุมการเมือง ฝายใดฝายหน่ึง และการเปนขาราชการ
จะตองสนับสนุนทุกรัฐบาล ไมวาจะเปนฝายรัฐบาลในปจจุบัน  หรือ
ฝายคานท่ีจะกลับมาเปนรัฐบาลในอนาคต การทํางานตองไมเลือก
ขาง ทํางานตามสายอาชีพ พรอมท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายของทุก
รัฐบาล

หากจัดใหมีระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง ก็จะเกิดปญหา
ขาดความเปนกลางในทางทางการเมือง โดยเปรียบเทียบกับระบบการ
เลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล แมกฎหมายจะไม
กําหนดใหสังกัดพรรคการเมือง แตในขอเท็จจริง ผูสมัครยอมสังกัดกลุม
การเมืองหรือได รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง ในกรณีของ
กรุงเทพมหานคร ผูสมัครตองสังกัดพรรคการเมือง ยอมเห็นไดวา ผูบริหาร
ทองถ่ิน ไมอาจจะดํารงความเปนกลางในทางการเมืองได หากผูบริหาร
ทองถ่ิน   อยูในสังกัดเดียวกับรัฐบาล ก็ยอมโอนเอียงสนับสนุนเต็มท่ี แตจะ
เกิดปญหาในเรื่องระบบการตรวจสอบควบคุม  หากสังกัดฝายตรงขามกับ
รัฐบาล ก็จะเกิดการกลั่นแกลง เตะถวง ไมสนับสนุน หรือความขัดแยง ยอม
เห็นไดจากประสบการณการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครสังกัดพรรคการเมืองตรงขามกับรัฐบาล ก็จะเกิดปญหาใน
การทํางานไมวาจะเปนในเรื่อง การปองกันนํ้าทวมใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง
รัฐบาลชะลอโครงการสวนตอขยายรถไฟฟาของกรุงเพมหานครไปในพ้ืนท่ี
ธนบุรี เพราะเกรงวาพรรคการเมืองตรงขามจะไดคะแนนเสียงนิยม หรือ เมื่อ
เกิดปญหาความขัดแยงในทางการเมือง ระหวางฝายรัฐบาล หรือฝายคาน
และมีการชุมนุมประทวง ก็จะเกิดการกลาวหาวากรุงเทพมหานคร เลือกท่ีจะ
ใหการสนับสนุนหรือตอตานการชุมนุมทางการเมือง ดังเชนในปจจุบัน   เปน
ตน

๗.ปญหาการจัดการดานโครงสราง
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงตั้ง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง
ในปจจุบัน การจัดโครงสรางระบบการบริหารราชการแผนดิน

ของไทย กําหนดใหผูวาราชการจังหวัด ในฐานะหัวหนาราชการสวน
ภูมิภาค ทําหนาท่ีกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ อบจ.
เทศบาล อบต. ซึ่งแตละองคกรมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอิสระตอกัน
และอยูภายใตการผูกํากับดูแลของ  ผูวาราชการจังหวัด เปนระบบท่ี
มีประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการมาอยางตอเน่ือง

หากใหระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง เชนเดียวกับ
ระบบของกรุงเทพมหานคร    ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ
น้ัน ก็จะเกิดปญหาในการบริหารจัดการดานโครงสราง เพราะในแตละ
จังหวัดมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    ขนาดเล็ก ฐานะของ อบจ. เทศบาล
อบต. จะทําอยางไร หากตองแกไขกฎหมาย หรือยกเลิกไป จะนําขาราชการ
ท่ีมีอยูไปทํางานท่ีไหน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก  ก็ยอมไดรับการ
ตอตาน ความไมเห็นดวยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนํามาซึ่งความ
วุนวายข้ึนในบานเมืองได สิ่งท่ีเปนระบบท่ีมีการปฏิบัติมาเปนระยะเวลา
ยาวนาน     ยอมเปนการยากท่ีจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางขนานใหญ
ดังน้ันจะตองพัฒนาจากระบบท่ีเปนอยูแบบคอยเปนคอยไป (Incremental)
เชนปรับปรุงอํานาจขององคการบริหารสวนจังหวัดใหมีความชัดเจนมากข้ึน



๘.มิติดานประชาชน
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

ประชาชนในแตละจังหวัด ใหความศรัทธา มีความคิดวาผูวา
ราชการจังหวัดมาจากการความเห็นชอบของรัฐบาล และไดรับการ
โปรดเกลาแตงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนตัวแทนของ
สถาบันกษัตริย  แตงตั้งจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถตาม
ระบบคุณธรรม และมีความเปนกลางทางการเมือง ประชาชนพ่ึงพา
ไดหมด ไมตองแตกแยกเปนหลายกลุม แบงพรรคแบงพวก การดูแล
ประชาชนก็จะเกิดความเสมอภาคกันไมตองกังวลถึงคะแนนนิยม
และไมตองการแกงแยงแขงขัน สรางความแตกแยกใหกับประชาชน
ตามความคิดการนิยมพรรคการเมืองดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน

ระบบการเลือกตั้งในแตละจังหวัด มีหลายระดับ ท้ังระดับชาติ และ
ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูแลว ประชาชนยอมมีท่ีพ่ึงพาหลายๆ
ทาง ในบางจังหวัดรวมท้ังพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระบบการเลือกตั้งก็เกิด
กระทบในทางลบ เชนกัน เพราะทําใหเกิดการแบงแยกออกเปนหลายกลุม
เกิดปญหาการซื้อสิทธิขายเสียง หรือตกอยูใตอํานาจของผูมีอิทธิพล ฯลฯ
หรือระบบการเลือกตั้งท่ีทําใหผูมีอิทธิพล ไดรับการเลือกตั้งเขามาก็จะเกิด
ปญหาตางๆ ตามมา   ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายๆ
แหงก็ยอมเปนบทเรียนดังกลาว

๙.ปญหาของแนวคิดระบบจังหวัดจัดการตนเอง
ขอดีของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการแตงต้ัง ขอเสียของระบบผูวาราชการจังหวัดจากการเลือกต้ัง

หากเปนระบบจังหวัดจัดการตนเองผูวาราชการจังหวัดมา
จากการแตงตั้ง ก็สามารถประสานบูรณาการพัฒนากับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบซึ่งมีผูบริหารมาจากการเลือกตั้งให
ดําเนินการได  หากจะใหจังหวัดมีอํานาจบริหารจัดการมากข้ึนตาม
แนวคิด Provincial Self -governing ก็จะตองปรับปรุง นโยบาย
ของรัฐบาลและแกไขกฎหมายใหจังหวัดอํานาจบริหารจัดการมาก
ข้ึน ไมเก่ียวกับท่ีมาของผูวาราชการจังหวัด

แมประสงคจะใหเกิดระบบจังหวัดจัดการตนเอง แตตราบใดท่ีไมมี
กฎหมายใหอํานาจไว การเสนอใหระบบผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการ
เลือกต้ัง ก็ไมสามารถจะเขาไปบริหารจัดการแกไขสรางระบบดังกลาวได
ดังน้ัน แนวคิด ผูวาราชการจังหวัดท่ีมาจากการเลือกตั้ง เพ่ือพัฒนาระบบ
จังหวัดจัดการตนเอง (Provincial Self-Governing)จึงไมใชคําตอบ


