




วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



	 ตามที่ได้เกริ่นไว้ในวารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับก่อนซึ่งเป็นฉบับ
ปฐมฤกษ์ว่า	วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นใน	2	ภาค	 
โดยภาคแรกในฉบบัก่อนจะเป็นมมุมองด้านการเมอืงการปกครองระดับท้องถ่ินและการเลอืกตัง้ท้องถ่ิน	 
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
	 ส�าหรบัวารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ฉบบันีเ้ป็นภาคสองของการเลอืกตัง้ท้องถิน่	
ซึง่จะเป็นส่วนต่อขยายเดิม	โดยมเีนือ้หาใน	2	ส่วนหลกั	คอื	เนือ้หาทีเ่กีย่วกบัการจดัการเลอืกตัง้ท้องถิน่	 
ได้แก่	บทบาทของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในการจดัการเลอืกตัง้ท้องถิน่	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นในบริบทของหลักเกณฑ์และกติกาที่เปลี่ยนไป	 หาเสียงอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย
เลือกตั้งท้องถิ่น	และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	อีกส่วนหนึ่งเป็น
เนื้อหาที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แก่	บทบาทหน้าที่การจัดท�าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่
กับการเสริมพลังอ�านาจให้แก่ประชาชน	 อันจะท�าให้ผู้อ่านได้ศึกษาตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิน่หรือผูบ้รหิารท้องถิน่	และการเข้าไปจัดท�าบรกิารสาธารณะของบุคคลดงักล่าว	ท้ังในบทบาท
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 และบทบาทของภาคประชาชน	 ซึ่งนอกจากเนื้อหาหลัก 
ทัง้	2	ส่วนดงักล่าวแล้ว	ในฉบบัน้ียงัได้น�าเอาบทความของผูเ้ข้ารับการอบรมหลกัสตูรการพฒันาการเมอืง
และการเลอืกตัง้ระดบัสงู	(พตส.)	รุน่ที	่9	ซึง่ได้รบัรางวลัเอกสารวชิาการส่วนบคุคลดเีด่น	ได้แก่	บทบาท
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการก�ากับดูแลการบริหารการใช้จ่ายการเงินของพรรคการเมืองไทย	
มาลงตีพิมพ์ด้วย	 แม้ว่าอาจจะเป็นเร่ืองของพรรคการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งในระดับชาติก็ตาม	 
แต่การเลอืกตัง้ท้องถ่ินก็อาจเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาพรรคการเมอืงไทยในอนาคตต่อไป
	 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับนี้	 
จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา	 หาความรู้	 และเป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิง
ส�าคัญที่จะเติมเต็มแก่ผู้ที่สนใจในบริบทของการเมืองระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่นได้	
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วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  3

	 ตามที่ได้กล่าวถึงผู้มีบทบาทส�าคัญใน
การเลอืกตัง้ท้องถิน่ไทยก่อนม	ีกกต.	และบทบาท
ของ	 กกต.	 กับการเลือกตั้งท้องถิ่นไทย	 ตาม
รัฐธรรมนูญฯ	 2540	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 
ในบทความทีไ่ด้เผยแพร่ไปแล้วนัน้	ท�าให้สามารถ
มองเห็นถึงพัฒนาการทางด้านกฎหมาย	บทบาท
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังท้องถิ่น	
ตลอดจนหน้าที่ของ	 กกต.	 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้งท้องถิ่นไทยในอดีต	 และส�าหรับ
บทความนี้	 ผู้เขียนจึงจะน�าเสนอถึงบทบาทของ	
กกต.	 กับการเลือกตั้งท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฯ	
2550	จนถงึปัจจบุนั	เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่าน 
ได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
 บทบาทของ กกต. ตามรัฐธรรมนูญฯ 
2550 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - ตามรัฐธรรมนูญฯ 2550
 ส่วนใหญ่ยังเหมือนรัฐธรรมนูญฯ	 2540	 
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย	กล่าวคือ
	 (1)	 มีการก�าหนดไว ้ชัดเจนให้คณะ
กรรมการการเลือกต้ังเป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ
	 (2)	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มจี�านวน 
เท่าเดิม	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
คนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสี่คน	(มาตรา	229)
	 (3)	 คณะกรรมการสรรหา	 กกต.	 ไม่มี
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	 ผู้แทน 
พรรคการเมืองทุกพรรคที่มี	 ส.ส.	 มีแต่ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรและผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทน
ราษฎร	(มาตรา	231)

	 (4)	 กกต.	 ยังคงเป ็นผู ้ควบคุมและ 
ด�าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง	 หรือ 
การสรรหาสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหาร 
ท้องถิ่น	 ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	
(มาตรา	235)
	 ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็น 
ผู ้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง	
หรือการสรรหาสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร
ท้องถิ่น
	 (5)	 อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ	 2550	 บัญญัติไว ้
เพิม่ขึน้หลายมาตรา	(มาตรา	236-254)	รฐัธรรมนญูฯ	 
2540	 มีเพียง	 4	 มาตรา	 (มาตรา	 145-148)	
ประเด็นส�าคัญก็คือ	 เดิมถ้าปรากฏหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าก่อนได้รับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินผู้ใดกระท�าการ
ใดๆ	 โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับเลือกตั้ง 
หรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต	 กกต.	 ต้อง
ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง	 แล้ว
พิจารณาวินิจฉัยสั่งการโดยพลัน	 ไม่ได้กล่าวถึง
การวินิจฉัยก่อนประกาศผลการเลือกต้ังหรือ
หลังประกาศผลการเลือกตั้ง	 แต่ในรัฐธรรมนูญฯ	
2550	มาตรา	239	ก�าหนดให้การที่	กกต.	วินิจฉัย
ให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถ่ินและบริหารท้องถ่ินก่อน
ประกาศผลการเลือกตั้งให้ค�าวินิจฉัยของ	 กกต.	 
เป็นที่สุด	ในกรณีประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	ถ้า	
กกต.	เหน็ว่าควรให้มกีารเลอืกต้ังใหม่หรอืเพกิถอน 
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู ้บริหาร 

บทบาทของ กกต. กับการเลือกตั้งท้องถิ่น >>
สถำพร สันติบุตร
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ท้องถิ่นผู้ใด	กกต.	ต้องยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์	
และให้ค�าสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
 - ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554
	 สาระส�าคัญเกี่ยวกับบทบาทของ	 กกต.	 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิน่ยงัคงมเีหมอืนเดิม	แต่มกีารเพิม่รายละเอยีด 
เกีย่วกบัอ�านาจหน้าที	่กกต.	เพิม่มากข้ึน	โดยมุ่งเน้น 
เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาเป็นส�าคัญ
	 ประเด็นส�าคัญที่เพิ่มใหม่จากที่เคยมีมา 
ก็คือ	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการควบคุม
และด�าเนินการจัดหรือจัดให ้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็น
ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 กกต.	 อาจขอให้
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 
(ปปง.)	 แจ้งรายงานการท�าธุรกรรมทางการเงิน 
ของผู ้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อปรากฏหลักฐาน
อันควรเช่ือได้ว่ามีการกระท�าความผิด	 หรือให้
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 หรือธนาคารพาณิชย	์
หรือสถาบันการเงินอื่น	 แจ้งให้ทราบถึงการโอน
เงินหรือการเบิกจ่ายเงินตามที่	 กกต.	 ร้องขอ	
(มาตรา	11)
 บทบาทของ กกต.กบัการเลอืกตัง้ท้องถิน่ 
ตามรัฐธรรมนูญฯ 2560 และกฎหมายอื่นๆ
	 หลังจากที่	พล.อ.	ประยุทธ์		จันทร์โอชา	 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 
ได้ท�าการรัฐประหารเมื่อวันที่	 22	 พฤษภาคม 
พ.ศ.	2557	คสช.	ได้มปีระกาศคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาต	ิที	่85/2557	ลงวนัท่ี	21	กรกฎาคม	2557	 
เรือ่ง	การได้มาซึง่สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิาร 
ท้องถ่ินเป็นการชั่วคราว	 และประกาศคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 86/2557	 ลงวันที่	 
21	กรกฎาคม	2557	เรือ่ง	การได้มาซึง่สมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป ็น 
การชั่วคราว	 ซึ่งมีสาระส�าคัญคือ	 ให้งดการ 
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 และให้มี
การสรรหาจากข้าราชการประจ�ามาทดแทน
ต�าแหน่งที่ว่างเป็นการชั่วคราว	 ส่วนต�าแหน่ง 
ผู้บริหารท้องถ่ินท่ีว่างอยู่ให้ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกองค์การ
บริการส่วนท้องถิ่น
	 ต่อมา	 พล.อ.	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา 
ในฐานะหัวหน้า	 คสช.	 ได้อาศัยอ�านาจตาม
มาตรา	 44	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 (ฉบับชั่วคราว)	
พ.ศ.	2557	ออกค�าสั่งหัวหน้า	คสช.	ที่	1/2557	
ลงวันท่ี	 5	 มกราคม	 พ.ศ.	 2558	 ให้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล	
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลท่ีพ้นจากต�าแหน่งภายหลังประกาศ	
คสช.	 ฉบับท่ี	 85	 และฉบับท่ี	 86	 สามารถกลับ
เข้ารับต�าแหน่งเดิมได้อีก	 และกรณีของสมาชิก
สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ินท่ีก�าลังจะพ้น
จากต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	พ.ศ.	2558	
เป็นต้นไป	ให้ยงัคงอยูใ่นต�าแหน่งเพือ่ปฏบัิตหิน้าที่
ต่อไปได้อีก	 ยกเว้นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยาท่ีได้รับการสรรหาตามประกาศ	
คสช.	 ฉบับท่ี	 85/2557	 และฉบับท่ี	 86/2557	 
ยงัให้ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ตามเดมิ	และยงัคงระงบัการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิน่ไปจนกว่าจะมกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญู
ฉบับใหม่
	 ในที่สุดได้มีการประกาศให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 เมื่อ 
วันที่	6	เมษายน	พ.ศ.	2560	และพระราชบัญญัติ 

>> บทบาทของ กกต. กับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 2560	 เมื่อวันที่	 8	 กันยายน	
พ.ศ.	2560
 - สาระส�าคญัของรฐัธรรมนญูฯ 2560  
ที่เกี่ยวข้องกับ กกต. และการเลือกตั้งท้องถิ่น 
มีดังนี้
	 (1)	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	(กกต.)	 
ยังคงมีฐานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 
แต่จ�านวน	 กกต.	 เพิ่มจาก	 5	 คน	 เป็น	 7	 คน	 
(มาตรา	222)
	 (2)	 เปลี่ยนการใช้อ�านาจหน้าที่ของ	
กกต.	เป็น	“หน้าทีแ่ละอ�านาจ”	(มาตรา	224)	ดังนี้ 
	 (2.1)	 จัดหรือด� า เนินการให ้มีการ
จัดการเลือกตั้ ง . . .สมาชิกสภาท ้องถิ่นและ 
ผู้บริหารท้องถิ่น...
	 (2.2)	 ควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่ให้เป็นไปโดยสจุรติ 
และเทีย่งธรรม	เพ่ือการนี	้ให้มอี�านาจสบืสวนหรอื
ไต่สวนได้ตามที่จ�าเป็นหรือที่เห็นสมควร
	 (2.3)	 เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวน 
ตาม	 (2.2)	 หรือเม่ือพบเห็นการกระท�าที่มีเหตุ 
อนัควรสงสยัว่าการเลอืกต้ังฯ	มไิด้เป็นไปโดยสจุริต 
หรือเที่ยงธรรม	ให้มีอ�านาจสั่งระงับ	ยับยั้ง	แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกต้ังฯ	 และสั่ง
ให้ด�าเนินการเลือกตั้งฯ	 ใหม่	 ในหน่วยเลือกตั้ง 
บางหน่วย	หรือทุกหน่วย
	 (2.4)	 สั่ งระงับการใช ้สิทธิสมัครรับ 
เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ	 ไว้เป็นการ 
ชัว่คราวเป็นระยะเวลาไม่เกนิหน่ึงปี	เมือ่มหีลกัฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าผู้น้ันกระท�าการหรือ\รู้เห็นกับ
การกระท�าของบุคคลอื่น	 ที่มีลักษณะเป็นการ
ทุจริตหรือท�าให้การเลือกต้ังฯ	 มิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม	 (มาตรา	 224	 (4))	 หรือ 

เรียกกันว่าให้ใบส้ม
	 (2.5)	 ดูแลการด�าเนินงานของพรรค 
การเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 (2.6)	 หน ้ า ที่ แ ล ะอ� า น า จ อ่ื นต าม
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	
	 ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามมาตรา	 
224	(2)	กกต.	จะมอบหมายให้	กกต.	แต่ละคน 
ด�าเนนิการ	หรอืมอบหมายให้คณะบคุคลด�าเนนิการ 
ภายใต้การก�ากับของ	กกต.	ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่	กกต.	ก�าหนดก็ได้
	 การใช้อ�านาจตามมาตรา	 224	 (3)	 
ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็น
การกระท�าความผิด	 มีอ�านาจกระท�าได้ส�าหรับ
หน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการ 
กระท�าความผิด	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ 
และเงื่อนไขที่	กกต.	ก�าหนด
	 (3)	 ก ่อนประกาศผลการเลือกตั้งฯ	 
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า	การเลือกตั้งฯ	นั้น	
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ให้	 กกต. 
มอี�านาจสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ในหน่วยเลอืกตัง้ 
หรือเขตเลือกตั้งนั้น	 ถ้าผู ้กระท�าการนั้นเป็น 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 หรือรู้เห็นกับการกระท�าของ
บคุคลอืน่	ให้	กกต.	สัง่ระงบัสทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้
ของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา	 224	 (4)	
(เป็นการให้ใบส้ม)	(มาตรา	225)	ค�าสั่งของ	กกต.	 
ให้เป็นที่สุด
	 (4)	 เมือ่มกีารด�าเนนิการตามมาตรา	225	 
(ให้ใบส้ม)	หรอืภายหลงัการประกาศผลการเลอืกตัง้ 
แล้ว	มหีลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
ผูใ้ดกระท�าการทจุรติในการเลือกตัง้หรอืรูเ้หน็กบั
การกระท�าของบุคคลอื่น	ให้	กกต.	ยื่นค�าร้องต่อ
ศาลอทุธรณ์เพือ่สัง่เพกิถอนสทิธสิมัครรบัเลอืกตัง้	
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

>> สถำพร สันติบุตร



>>  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63)6

ที่ว่าง	 ให้คณะกรรมการฯ	 เท่าท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปได้	 แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
สีค่น	ให้กระท�าได้แต่เฉพาะการท่ีจ�าเป็นอนัไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้	(มาตรา	16	วรรคห้า)
	 การประชุมของ	 กกต.	 ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน	จงึจะเป็นองค์ประชมุ
	 การลงมติของคณะกรรมการฯ	 ให้ใช้
คะแนนเสียงข้างมาก	 โดยประธานในท่ีประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียง
เพือ่มมีต	ิและให้กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีง 
ในการลงคะแนน	 ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน	
ให้ประธานในทีป่ระชมุมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	(มาตรา	18)
	 (3)	 นอกจาก	 กกต.	 จะมีหน้าที่และ
อ�านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว	 ยังให้	
กกต.	มีหน้าที่และอ�านาจตามมาตรา	22	ด้วย
	 (4)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราช- 
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	ให้	กกต.	มีอ�านาจ 
ให้หน่วยงานรัฐ	 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ	 
มหีนังสอืช้ีแจงข้อเท็จจรงิ	รวมท้ังส่งเอกสารพยาน
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนขอความร่วมมือให้
ศาลส่งเอกสาร	หลกัฐาน	หรอืพยานหลกัฐานอืน่ที่
เกีย่วข้องเพือ่ประกอบการพจิารณาของ	กกต.	แต่
ที่บัญญัติไว้ใหม่ก็คือ	 นอกจากให้มีอ�านาจเข้าไป
หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าไปในที่เลือกตั้ง	 หรือ
สถานที่นับคะแนนแล้ว	ยังให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง
มีอ�านาจดังกล่าวด้วย	(มาตรา	24)
	 (5)	 ที่ เป ็นบทบาทใหม่ของ	 กกต.	 
แต่ละคนกค็อื	ในระหว่างการเลอืกต้ัง	ให้กรรมการ 
แต่ละคนมหีน้าท่ีและอ�านาจ	ดงัต่อไปนี	้(มาตรา	26) 
	 (5.1)	ก�ากบัและตรวจสอบการด�าเนนิการ 
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม	และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	

>> บทบาทของ กกต. กับการเลือกตั้งท้องถิ่น

	 การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ตาม
วรรคหน่ึง	 ให้น�าส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวน 
ของ	 กกต.	 เป็นหลักในการพิจารณา	 และเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอ�านาจสั่ง
ไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้	
	 ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว ่า 
บคุคลตามวรรคหนึง่กระท�าความผดิตามทีถ่กูร้อง	 
ให้ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 
หรือเพกิถอนสทิธเิลือกตัง้ของผูน้ัน้เป็นเวลาสบิปี	 
ให้ค�าสั่งหรือค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็น
ที่สุด	การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตาม
มาตรา	226	เป็นไปตามระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่
ของศาลฎีกา	(มาตรา	226)	(เรียกกันว่าเป็นการ
ให้ใบแดง)
 - สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ พ.ศ. 2560	ทีเ่กีย่วกบับทบาท	กกต.	
และการเลือกตั้งท้องถิ่น	มีดังนี้
	 (1)	 ในกรณทีีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
(กกต.)	เหน็ว่าการกระท�าทีท่�าให้การเลอืกตัง้มไิด้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือมิชอบด้วย
กฎหมาย	อาจเข้าลกัษณะเป็นการกระท�าความผดิ
ทีอ่ยูใ่นหน้าทีแ่ละอ�านาจขององค์กรอสิระอืน่ด้วย	
ให้	 กกต.	 ปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่น 
ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงาน
ร่วมกนั	เพือ่ให้การปฏบิติัหน้าทีข่องแต่ละองค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ�้าซ้อนกัน	
	 ให้ประธาน	กกต.	มอี�านาจเชญิประธาน 
องค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือและ
ก�าหนดแนวทางร่วมกันได้	 และให้องค์กรอิสระ
ทกุองค์กรปฏบิตัติามแนวทางดังกล่าว	(มาตรา	6)
	 (2)	 ในระหว่างที	่กกต.	พ้นจากต�าแหน่ง	 
และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่ง
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	 (5.2)	 มคี�าสัง่ให้ด�าเนนิการสบืสวนหรอื
ไต่สวนเมื่อพบเห็นการกระท�าใดที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	
	 (5.3)	 เมือ่พบการกระท�าหรือการงดเว้น 
การกระท�าใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมฯ	 ถ้าการกระท�า 
นั้นเป็นการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ให้มี
อ�านาจสั่งให้ระงับ	ยับยั้ง	แก้ไขเปลี่ยนแปลง	หรือ
สั่งให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็น
สมควร	ถ้าเป็นการกระท�าของบุคคล	ซึ่งมิใช่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ให้มีอ�านาจสั่งให้เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต�ารวจและเจ้าพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่ด�าเนินการตาม
หน้าที่และอ�านาจ
	 แต่ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวน 
ตาม	 (5.2)	 จะต้องมีค�าสั่งระงับสิทธิสมัครรับ 
เลือกต้ังของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราวหรือ
ด�าเนินการอืน่ใดให้เสนอต่อ	กกต.	เพ่ือวินิจฉยั
	 (6)	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	ให้	กกต.	มอี�านาจด�าเนนิการ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง
ภายใต้การควบคุมดูแลของ	กกต.	กับให้มีอ�านาจ 
แต่งตัง้บคุคลหรอืคณะบคุคลซึง่รับผดิชอบในการ 
จดัการเลอืกตัง้	แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏบิติังาน	และ 
ก�าหนดหลักเกณฑ์และวธิปีฏบิติังานในการเลอืกตัง้	 
ทั้งนี้	กกต.	ยังคงมีหน้าที่และอ�านาจควบคุมดูแล 
การจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม	 และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ตามหน้าที่และอ�านาจที่บัญญัติไว้	(มาตรา	27)
	 (7)	 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 กกต.	 จะสั่ง
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ให้ผู้ตรวจการเลือกต้ัง	 (แต่งต้ังตามมาตรา	 29 
โดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา	30)	ไปปฏิบัติหน้าที่
ตามก�าหนดเวลาที่เห็นสมควรได้	 (มาตรา	 28	
วรรคหก)
	 (8)	 ใ นพระ ร าชบัญญั ติ ป ร ะกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้	 ไม่ได้บัญญัติให้มี	 “คณะ
กรรมการการเลือกต้ังประจ�าจงัหวดั”	เพือ่ปฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่	กกต.	มอบหมาย
	 (9)	 เมื่อมีกรณี ท่ีจะต ้องด�าเนินคดี
อาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 กกต.	 จะมอบอ�านาจให ้
ผูว่้าราชการจงัหวัดในจงัหวดัท่ีจดัให้มีการเลอืกตัง้ 
เป็นผู้ด�าเนินการแทน	กกต.	ได้	(มาตรา	44)
 - ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท ้องถิ่นหรือผู ้บริหารท ้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 เมษายน 
พ.ศ. 2562)
	 บทบาท	หน้าที่	 และอ�านาจของ	 กกต.	
หน่วยงาน	 องค์กร	 และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 
การเลอืกตัง้ท้องถ่ินตามพระราชบัญญตันิี	้ส่วนใหญ่ 
ยงัคงเหมอืนเดมิ	มกีารเปลีย่นแปลงแก้ไขเพ่ิมเตมิ
บ้าง	ที่ส�าคัญๆ	มีดังนี้	คือ
 (1) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.)
	 (1.1)	 ให้ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 
เป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัฯิ	เหมอืนเดมิ	 
(มาตรา	 9)	 และพระราชบัญญัตินี้ยังคงเป็น
กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับเดียวที่ใช้บังคับแก่
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารส่วน
ท้องถิ่นทุกประเภทเหมือนเดิมเช่นกัน
	 (1.2)	 กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับนี้	 
เปิดโอกาสให้	กกต.	มอี�านาจมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
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สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผล
การเลือกตั้ง	หรือด�าเนินการอื่นที่จ�าเป็น	แล้วแต่
กรณ	ีแต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสบิวนันบัแต่วนัเลอืกตัง้	 
(มาตรา	17)
	 (1.6)		 ในกรณทีีป่รากฏว่าหวัหน้าพนกังาน 
ส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใด 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 หรือ 
มีพฤติกรรมอันควรเชื่อได้ว่าอาจก่อให้เกิดความ
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง	 หรือ 
มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด	กกต.	อาจแต่งตั้งปลัดจังหวัด	 
นายอ�าเภอ	 หรือปลัดอ�าเภอ	 เป็นผู้อ�านวยการ
เลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น
แทนก็ได้	(มาตรา	25)
	 (1.7)	 ให้	กกต.	เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ซึง่	กกต.	จะมอบหมายให้ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ 
ประจ�าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค�าสั่งแต่งตั้งนั้น
แทนก็ได้	(มาตรา	26)
	 (1.8)	 ให้	 กกต.	 เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดพิมพ์	 ควบคุมการพิมพ์และก�าหนดวิธีการ 
จัดส่งบัตรเลือกตั้ง	(มาตรา	37)
	 (1.9)	 ให้	 กกต.	 ก�าหนดบุคคลท่ีจะรับ
แจ้งเหตุจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลอืกตัง้ได้	เนือ่งจากมเีหตอุนัสมควร	(มาตรา	40)
	 (1.10)	 ในกรณีที่ศาลมีค�าพิพากษา 
ให้เพิกถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูใ้ด	และ	กกต.	ทราบ
ค�าพิพากษานั้นแล้ว	 ให้	 กกต.	 แจ้งผู้อ�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�าเนินการบันทึกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	
(มาตรา	46)
	 (1.11)	 กกต.	มอี�านาจพจิารณาการย้าย 
บุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน	 ว่าการย้ายนั้นเป็น 
การย้ายโดยมีเหตผุลอนัสมควร	หรอืเพือ่ประโยชน์ 
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เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
ภายใต้การควบคุมดูแลของ	กกต.	(มาตรา	5)
	 (1.3)	 ในกรณีที่ พ ระราชบัญญั ติ นี	้ 
บัญญัติให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบเป็นการทั่วไป	 ให้ถือว่าการประกาศหรือ 
เผยแพร่ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรอืระบบ
หรือวธิกีารอืน่ใดทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึ
ได้โดยสะดวกเป็นการด�าเนินการโดยชอบด้วย
พระราชบัญญัตินี้แล้ว		
	 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให	้
กกต.	มีอ�านาจก�าหนดหรือมีค�าสั่งเรื่องใด	ถ้ามิได้ 
บัญญัติวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ	ให้	กกต.	ก�าหนด
โดยท�าเป็นระเบียบ	ประกาศ	หรือค�าสั่ง	แล้วแต่ 
กรณ	ีและถ้าใช้บงัคบัแก่บคุคลทัว่ไป	เมือ่ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	 ทั้งนี้	 
ถ้าระเบียบ	 ประกาศ	 หรือค�าสั่งใดมีการก�าหนด
ขัน้ตอนการด�าเนินงานไว้	กกต.	ต้องก�าหนดระยะ
เวลาการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน
ด้วย	(มาตรา	6)
	 (1.4)	 ในกรณทีี	่กกต.	สัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ 
ใหม่	 ให้	 กกต.	 มีอ�านาจออกประกาศให้ย่นหรือ
ขยายระยะเวลา	 หรืองดเว้นการด�าเนินการ 
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 เพื่อให้เหมาะสมแก่การ
ด�าเนินการเลือกตั้งใหม่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว	
สุจริต	และเที่ยงธรรมได้	(มาตรา	16)
	 (1.5)	 ในการเลอืกตัง้ท้องถิน่	เมือ่	กกต.	 
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
ผลการเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม	
ให้ประกาศผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวัน
นับแต่วันเลือกตั้ง
	 ในกรณมีเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่าการเลอืกตัง้ 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ไม่ว่าจะม ี
ผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่	ให้	กกต.	ด�าเนินการ
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ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ	(มาตรา	48)	(เดิม	กกต.	
มอบอ�านาจให้	กกต.	ประจ�าจังหวัด)
	 (1.12)	 ให้	 กกต.	 มีค�าวินิจฉัยโดยเร็ว	 
กรณีมีผู้สมัครที่ไม่มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
ตามมาตรา	52	ให้มายื่นค�าร้องต่อ	กกต.	ภายใน
สามวันนับแต ่วันที่ประกาศรายชื่อผู ้สมัคร	 
(มาตรา	55)
	 (1.13)	 เมือ่ความปรากฏต่อ	กกต.	หรอื
ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 หรือได้รับแจ้งจากบุคคลใดว่า	 
ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังให้	 กกต.	
วนิจิฉยัโดยเรว็	ถ้าความปรากฏหรอืได้รบัแจ้งก่อน
วนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่ายีสิ่บวนั	ให้	กกต.	วนิจิฉยัให้
แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน	 และ
ถ้ามีหลักฐานตามสมควรว่าผู้สมัครผู้นั้นไม่มีสิทธิ
สมคัรรับเลือกตัง้	ให้สัง่ถอนชือ่ผูน้ัน้ออกจากบญัชี
รายชื่อผู้สมัคร	 การอุทธรณ์ค�าวินิจฉัยของ	 กกต.	
ให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
ที่มีเขตอ�านาจ	 ค�าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์ภาคให้เป็นที่สุด	(มาตรา	56)
	 (1.14)	 กกต.	มอี�านาจสัง่ให้ผูอ้�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนด 
จ� านวนเงินค ่ า ใช ้จ ่ ายในการเลือกตั้ งของ 
ผู้สมัครใหม่	 หากเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่
เหมาะสม	(มาตรา	60)
	 (1.15)	 ให้	กกต.	ประกาศประเภทของ
ค่าใช้จ่ายในการเลอืกต้ังไว้เป็นตัวอย่าง	ให้ผูส้มคัร
และประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	 โดยให้มีการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	(มาตรา	61)
	 (1.16)	 ในกรณีผู้สมัครผู้ใดถูกกล่าวหา 
ว่า	 ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ัง 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน	 หรือใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
เกินจ�านวนเงินที่ประกาศก�าหนด	 ถ้าผู ้สมัคร 

ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง	และ	กกต.	เห็นว่า	ผู้นั้น 
กระท�าการตามที่ถูกกล่าวหา	ให้	กกต.	ยื่นค�าร้อง 
ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค	 เพื่อให้มี 
ค�าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่แทนส�าหรับต�าแหน่งท่ีว่าง	
(มาตรา	63)
	 (1.17)	 ให้	กกต.	มหีน้าท่ีส่งเสรมิ	สนบัสนนุ 
และเผยแพร่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบ
ข้อมลูเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และมาใช้สทิธเิลอืกตัง้
อย่างกว้างขวาง	(มาตรา	72)
	 (1.18)	 ในกรณีท่ีมีการหาเสียงเลือกตั้ง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 และความปรากฏ 
ต่อ	 กกต.	 ไม่ว่าโดยทางใด	 ว่าการหาเสียงนั้น 
ฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือ 
ค�าสั่ง	ระเบียบ	หรือข้อบังคับของ	กกต.	ให้	กกต.	
มหีน้าท่ีแจ้งข้อเท็จจรงิให้ประชาชนทราบเป็นการ
ท่ัวไปโดยพลัน	 และมีอ�านาจส่ังให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ด�าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	 หรือลบข้อมูลโดย
ทันที	(มาตรา	73)
	 (1.19)	 ในกรณีที่	 กกต.	 ก�าหนดให้มี 
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นที่มิใช่การใช ้
บัตรเลือกตั้งส�าหรับการเลือกตั้ง	 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
ในการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว	 ให้อยู ่ใน
ความรับผิดชอบของ	กกต.	โดย	กกต.	จะก�าหนด 
ค่าใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่าวจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีน�าไปใช้ในการเลือกตั้ง 
ตามอัตราที่ก�าหนดด้วยก็ได้	(มาตรา	75)
	 (1.20)	 หบีบตัรเลอืกตัง้	และบตัรเลอืกตัง้	 
ให้มีลักษณะตามที่	กกต.	ก�าหนด	(มาตรา	77)
	 (1.21)	 ในวันเลือกตั้ง	 ในกรณีท่ีเห็น 
สมควรเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง 
ให้เรียบร้อย	กกต.	จะก�าหนดเวลาการออกเสียง
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ลงคะแนนส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
เป็นอย่างอืน่จากเวลา	08.00	-	17.00	นาฬิกา	กไ็ด้	
แต่ต้องมเีวลาการออกเสยีงลงคะแนนไม่น้อยกว่า 
เจ็ดชั่วโมง	(มาตรา	78)
	 (1.22)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก  ่
คนพิการหรือทุพพลภาพ	 หรือผู้สูงอายุในการ
ออกเสียงลงคะแนน	 ให้	 กกต.	 หรือผู้ซึ่ง	 กกต.	 
มอบหมาย	จดัให้มีการอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 
การออกเสียงลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้ 
เป็นพิเศษ	 หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการ 
ออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก�ากับดูแลของ
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง
	 ในกรณทีี	่กกต.	เหน็สมควร	อาจก�าหนด 
ให ้มีการจัดที่ เลือกตั้ งส�าหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ	 หรือผู้สูงอายุ	 เป็นกรณีพิเศษได	้
(มาตรา	82)
	 (1.23)	 ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นอันมิอาจ 
หลกีเลีย่งได้	เป็นเหตใุห้ไม่สามารถจัดการเลอืกต้ัง 
ตามวันที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
ก�าหนด	 กกต.	 จะก�าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้	 
แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่เหตุดังกล่าว 
สิ้นสุดลง	(มาตรา	94)
	 (1.24)	 ให้	กกต.	ออกระเบียบเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์	และวิธีการในการนับคะแนนเลือกตั้ง 
ของคณะกรรมการประจ� าหน ่วยเลือกตั้ ง	 
(มาตรา	98)
	 (1.25)	 ถ้าการนับคะแนนเลือกต้ัง	 ณ	
หน่วยเลือกตั้งใด	ไม่สามารถกระท�าได้	เนื่องจาก
เกิดจลาจล	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 เหตุสุดวิสัย	 หรือ
เหตุจ�าเป็นอย่างอื่น	 มีการประกาศงดการนับ
คะแนนเลือกตั้งส�าหรับหน่วยเลือกตั้งน้ัน	 และ 
มีการก�าหนดวันและสถานที่นับคะแนนใหม่	 
หากมีกรณีที่บัตรเลือกตั้งช�ารุดหรือสูญหาย	หรือ

การนับคะแนนต่อไปจะก่อให้เกิดความไม่สุจริต
หรอืเท่ียงธรรม	กกต.	จะสัง่ให้ด�าเนนิการออกเสยีง 
ลงคะแนนใหม่ส�าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามควร
แก่กรณีก็ได้	(มาตรา	103)
	 (1.26)	 กรณทีีบ่ตัรเสยีตามมาตรา	100	
เป็นบัตรปลอม	 กกต.	 มีหน้าที่ด�าเนินการไต่สวน
ตรวจสอบโดยพลันว่าบัตรปลอมท่ีพบน้ันเป็น 
วิ ธีการในการทุจริตการเลือกตั้ งหรือท�าให ้ 
การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือไม่เท่ียงธรรมหรือไม	่ 
ในกรณีที่เห็นสมควรให้	 กกต.	 ตรวจสอบบัตร 
เลือกตั้งอื่นทุกหน่วยหรือบางหน่วยด้วย	 หาก
ตรวจสอบแล้ว	 กกต.	 รับรองว่าไม่มีการทุจริต 
หรอืไม่มกีรณไีม่เท่ียงธรรม	ให้ด�าเนนิการประกาศ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อไป	(มาตรา	104)
	 (1.27)	 ในกรณีที่ ป รากฏภายหลั ง
ประกาศผลการเลือกตั้ งว ่าการนับคะแนน 
เลอืกตัง้ในหน่วยเลอืกตัง้ใด	หรอืในเขตเลอืกตัง้ใด 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ให้	 กกต.	 
มอี�านาจสัง่ให้เปิดหบีบตัรเลอืกตัง้และนบัคะแนน 
เลือกตั้งใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่	 กกต.	
ก�าหนด	(มาตรา	105)
	 (1.28)	 ในกรณีที่	 กกต.	 มีเหตุอันควร 
สงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการฝ่าฝืน 
มาตรา	 65	 หรือมีกรณีอื่นที่ท�าให้การเลือกตั้ง 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ให้	 กกต.	
ด�าเนินการไต่สวนโดยพลัน	 ถ้าผลการไต่สวน
ปรากฏว่ามีมูล	ให้	กกต.	มีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้ง 
ใหม่	 เว้นแต่การฝ่าฝืนหรือความไม่สุจริตหรือ 
ไม่เทีย่งธรรมดงักล่าวมไิด้เกีย่วข้องกบัผูไ้ด้คะแนน
ในล�าดับที่จะได้รับเลือกตั้ง	(มาตรา	106)
	 (1.29)	 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง	 
ถ ้า	 กกต.	 สืบสวนหรือไต ่สวนแล ้วเห็นว ่า	 
มหีลักฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรผูใ้ดกระท�าการ 
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อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือมีหลักฐานอันควร 
เชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท�า	สนับสนุน
หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท�าการดังกล่าว	 
หรือรู้ว่ามีการกระท�าดังกล่าวแล้วไม่ด�าเนินการ 
เพื่อระงับการกระท�านั้น	 ให้	 กกต.	 สั่งระงับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่กระท�าการเช่นนั้น 
ทุกรายไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่	กกต.	มีค�าสั่ง	ค�าสั่งของ	กกต.	
ให้เป็นที่สุด
	 ในกรณีที่ มี ค� าสั่ ง ระงับสิทธิ สมัคร
รับเลือกตั้งภายหลังวันออกเสียงลงคะแนน	 
แต่ก่อนวันประกาศผลการเลือกตั้ง	 และผู้สมัคร 
ที่ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังที่ได้คะแนน 
เลอืกตัง้ในล�าดบัทีไ่ด้รบัเลอืกต้ังในเขตเลอืกต้ังนัน้	
ให้	กกต.	สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	(มาตรา	107)
	 (1.30)	 เมือ่มกีารด�าเนินการตามมาตรา	
107	 แล้ว	 ให้	 กกต.	 ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์
หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอ�านาจเพื่อพิจารณา	 
ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่าผู ้นั้นกระท�าผิดตาม
มาตรา	 107	 ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้น 
เป็นเวลาสิบปี	(มาตรา	108	วรรคหนึ่ง)
	 เมือ่ประกาศผลการเลอืกตัง้แล้วปรากฏ 
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเกิดจาก 
การเลอืกตัง้ทีม่ไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม	 
ให้	กกต.	ยืน่ค�าร้องต่อศาลอทุธรณ์หรอืศาลอทุธรณ์ 
ภาคเพื่อพิจารณา	 ในกรณีที่ศาลวินิจฉัยว ่า	 
ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ให้ศาลมีค�าสั่งให้ม ี
การเลือกตั้งใหม่ส�าหรับการเลือกตั้งนั้น	 และสั่ง 
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	หรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผู้กระท�าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง

มไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเท่ียงธรรมเป็นเวลาสบิปี
	 การพิจารณาของศาลอุทธรณ์	 หรือ 
ศาลอุทธรณ์ภาคให้น�าส�านวนการสืบสวนหรือ
ไต่สวนของ	กกต.	เป็นหลักในการพิจารณา	และ
เพือ่ประโยชน์แห่งความยตุธิรรม	ให้ศาลมอี�านาจ
สั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ได้...		ค�าวนิจิฉยัของศาลอทุธรณ์หรอืศาลอทุธรณ์
ภาคให้เป็นที่สุด	(มาตรา	108)
	 (1.31)	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ผู้สมัคร	มีสิทธิ 
ยื่นคัดค้านต่อ	 กกต.	 ว่าการเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ
เลือกตั้ง	หรือที่ตนสมัครรับเลือกตั้ง	แล้วแต่กรณี	
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	หรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
	 เมื่อ	กกต.	ได้รับค�าคัดค้านการเลือกตั้ง	 
ให้ด�าเนนิการสบืสวนหรอืไต่สวนเพือ่หาข้อเท็จจรงิ 
โดยพลัน	(มาตรา	113)
 (2) ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�า
จังหวัด
	 ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้	 อ�านาจ
หน้าท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเดิมที่เป็น 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้อ�านวยการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	เช่น
	 (2.1)	 เมื่อมีกรณีท่ีต้องมีการเลือกตั้ง	 
การประกาศให้มีการเลือกตั้งของผู้อ�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต ้องได ้รับความเห็นชอบจากผู ้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดก่อน	(มาตรา	12)
	 (2.2)	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�า 
จังหวัดอาจได้รับมอบหมายจาก	 กกต.	 ให้เป็น 
ผูล้งนามในค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแทน	กกต.	กไ็ด้	 
(มาตรา	26)
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 (4) ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 ยังคงมีบทบาท	
หน้าที่และอ�านาจส�าคัญ	หรือเป็นบุคคลหลักของ
การด�าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น	เช่น
	 (4.1)	 มีหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวกับการ
รับสมัครเลือกตั้ง	 ก�าหนดหน่วยเลือกตั้งและ 
ทีเ่ลอืกตัง้	ตรวจสอบบญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ฯ	 
ตามมาตรา	25
	 (4.2)	 แต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการ
เลือกตั้ง	(มาตรา	28)
	 (4.3)	 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ถูกต้อง 
ตามความจริง	(มาตรา	43)
 (5) คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้
	 ตามพระราชบัญญัติน้ี	 คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งยังคงมีบทบาท	 หน้าที ่
และอ�านาจเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน 
ในที่เลือกตั้ง	 และนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง 
แต่ละแห่ง	(มาตรา	28)	(มาตรา	77-105)
 (6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังคงมีบทบาทส�าคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่นของ	กกต.	เช่น
	 (6.1)	 ในกรณทีี	่กกต.	จดัการเลอืกตัง้เอง	 
หรือมอบให้หน่วยงานอื่นของรัฐ	 ซ่ึงมิใช่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินจัดการเลือกตั้งแทน	 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ
และอ�านวยความสะดวกในการจัดการเลือกตั้ง
ตามที่	 กกต.	 หรือหน่วยงานอื่นของรัฐร้องขอ	
(มาตรา	5	วรรคสาม)

	 (2.3)	 ให ้ ผู ้อ�านวยการการเลือกตั้ ง
ประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนดจ�านวนเงิน 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร	(มาตรา	60)
	 (2.4)	 เมือ่ได้มปีระกาศงดการลงคะแนน
เลอืกตัง้เน่ืองจากเกิดเหตุจลาจล	อทุกภยั	อคัคีภยั	
เหตุสุดวิสัย	หรือเหตุจ�าเป็นอย่างอื่น	การจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกต้ังใหม่และการประกาศวัน
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดก่อน	
(มาตรา	93)
	 (2.5)	 ถ้าการนับคะแนนเลือกต้ัง	 ณ	
หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท�าได้เน่ืองจาก
เกิดจลาจล	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 เหตุสุดวิสัย	 หรือ
เหตุจ�าเป ็นอย่างอื่น	 และมีการประกาศงด 
การนับคะแนนเลือกตั้งส�าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น	 
ให ้ผู ้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
ก�าหนดวันและสถานที่ นับคะแนนเลือกต้ัง 
ต่อไป	(มาตรา	103)
 (3) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ตามพระราชบัญญัตินี้	 ยังคงมีบทบาท
และอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น
เหมือนเดิม	เช่น
	 (3.1)	 มีหน้าที่และอ�านาจเสนอแนะ
และให้ความเห็นชอบการก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง	
ที่เลือกตั้งฯ	(มาตรา	27)
	 (3.2)	 ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการ
เลือกตั้ง	(มาตรา	28)
	 (3.3)	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ 
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง	
(มาตรา	102)
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มาตรา	28	ของพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้	พ.ศ.	2560	โดย 
ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง	กกต.	จะจัดให้มีผู้ตรวจ 
การเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดมีจ�านวน	 5-8	 คน	 
มีหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ที่ด�าเนินการเลือกตั้งและการกระท�าผิดกฎหมาย
เกีย่วกบัการเลอืกตัง้และพรรคการเมอืง	หรอืการ 
กระท�าใดที่จะเป็นเหตุท�าให้การเลือกตั้งมิได้เป็น
ไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม	หรอืเป็นไปโดยมชิอบ 
ด้วยกฎหมาย	 แล้วรายงานให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบ
	 ตามพระราชบัญญัติ การ เลื อกตั้ ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	
2562	ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีบทบาท	ดังนี้
	 (7.1)	 ผูต้รวจการเลอืกตัง้ซึง่ปฏบิตัหิน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้	 หากได้กระท�าโดยสุจริต	
ย่อมได้รบัความคุม้ครอง	ไม่ต้องรบัผดิทัง้ทางแพ่ง	
ทางอาญา	หรือทางปกครอง	(มาตรา	7)
	 (7.2)	 ในกรณีที่ผู ้ตรวจการเลือกตั้ง
พบเห็นว่า	 กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งหรือ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าที่เลือกตั้ง 
ผู ้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	 หรือ
กระท�าการใดท่ีจะเป็นเหตุท�าให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมหรือเป็น
ไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 ให้แจ้งผู้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พิจารณาเปลี่ยนกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง 
หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�าท่ีเลอืกตัง้ 
ได้	ตามที่เห็นสมควร	(มาตรา	28	วรรคสาม)
	 (7.3)	 ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ท่ี ต า ม 
พระราชบัญญัตินี้	 ให้ผู ้ตรวจการเลือกตั้งเป็น 
เจ ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	 
(มาตรา	35)

	 (6.2)	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด	 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของ	 กกต.	 และผู้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด		
	 ในกรณทีีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด 
มรีายได้ไม่เพยีงพอส�าหรับค่าใช้จ่ายในการเลอืกต้ัง 
ตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรร 
เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	
ตามความจ�าเป็น	(มาตรา	14)
	 (6.3)	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ด�าเนินการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดหาวัสดุอุปกรณ ์
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง	 และสนับสนุนการจัดการ
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และผู้อ�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
(มาตรา	25	วรรคหก)
	 (6.4)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
นายอ�าเภอ	กรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	เจ้าหน้าท่ี 
รกัษาความปลอดภยัประจ�าทีเ่ลอืกต้ังฯ	ตามบญัชี 
ค่าตอบแทนหรือมาตรฐานกลางในการจ่าย 
ค่าตอบแทน	ซึ่ง	กกต.	ก�าหนดไว้	(มาตรา	36)
	 (6.5)	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพมิพ์และการ
จัดส่งบัตรเลือกตั้ง	(มาตรา	37)
 (7) ผู้ตรวจการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดั
 ผูต้รวจการเลอืกตัง้เป็นกลไกหรอืเครือ่งมือ 
ในการควบคุมและตรวจสอบการเลือกตั้งใหม่
ส�าหรับการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 
เพื่อให้การจัดหรือด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมท่ีเกิดขึ้นตาม 
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 (8) พนักงานฝ่ายปกครองและต�ารวจ

	 ตามพระราชบัญญัติน้ี	 พนักงานฝ่าย

ปกครองและต�ารวจยังคงมีบทบาทหน้าที่	 และ

อ�านาจช่วยเหลือการเลือกตั้งเหมือนเดิม	เช่น

	 (8.1)	 ให้ผู ้อ�านวยการทะเบียนกลาง	

(อธิบดีกรมการปกครองตามกฎหมายว่าด้วย

การทะเบียนราษฎรมีหน้าที่จัดท�าบัญชีรายชื่อ 

ผู ้มีสิทธิเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจาก

ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ถูกต้องตาม

ความจริง	(มาตรา	13)

	 (8.2)	 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นใดมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

หรือลูกจ้างไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การเลือกตัง้	ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ฯ	อาจร้องขอต่อผูว่้าราชการ 

จังหวัดเพื่อมีค�าสั่งให้	ข้าราชการ	พนักงาน	หรือ 

ลูกจ้างของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 

รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งปฏิบัติ 

หน้าท่ีอยูใ่นจงัหวดัน้ัน	ให้ช่วยเหลอืในการปฏบิตังิาน 

เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้	(มาตรา	30)

	 (8.3)	 นอกจากหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ 

ในพระราชบัญญัตินี้	หรือตามที่	กกต.	มอบหมาย 

หรือสั่งการ	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 นายอ�าเภอ	

และพนักงานฝ ่ายปกครองหรือต�ารวจตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	มหีน้าที่ 

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

การเลือกตั้ง	 และให้ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	

ผู ้ว่าราชการจังหวัด	 หรือนายอ�าเภอ	 จัดให้ม ี

เจ้าหน้าทีร่กัษาความสงบเรยีบร้อยในการเลอืกต้ัง 

ตามที่ผู ้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ	(มาตรา	31)

>> บทส่งท้าย

	 หลงัจากท่ีได้มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พุทธศักราช	 2560	
และกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ งท ้องถ่ิน 
ได ้แก ่	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 
(ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 16	
เมษายน	 2562)	 พระราชบัญญัติสภาต�าบล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	แก้ไข
เพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 7)	 พ.ศ.	 2562	 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	16	เมษายน	2562)	
พระราชบัญญัติเทศบาล	 พ.ศ.	 2496	 แก้ไข 
เพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 14)	 พ.ศ.	 2560	 (ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 16	 เมษายน	
2562)	พระราชบัญญตัอิงค์การบรหิารส่วนจังหวดั 
พ.ศ.	2540	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2562 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันท่ี	 16	 
เมษายน	2562)	พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 2528	 แก้ไข 
เพิ่มเติม	 (ฉบับท่ี	 6)	 พ.ศ.	 2562	 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	16	เมษายน	2562)	 
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยา	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	
พ.ศ.	 2562	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อ 
วันที่	16	เมษายน	2562)	ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ 
ครัง้ใหญ่และครัง้ส�าคญัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ท้องถิน่ 
ทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้	(กกต.)	จะต้องเผชิญ	 
ไม่ว่าในฐานะที่	กกต.	เป็นผู้จัดหรือด�าเนินการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือหน่วยงานอื่น 

>> บทบาทของ กกต. กับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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ของรัฐเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง 
ภายใต้การควบคุมดูแลของ	กกต.
	 เ นื่ อ ง จ ากจะต ้ อ งมี ก า ร เ ลื อ กตั้ ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท	 จ�านวน	

7,852	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	 76	 จังหวัด	 เทศบาล	 2,442	 แห่ง	
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 5,332	 แห่ง	 รูปแบบ
พิเศษ	(กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา)	2	แห่ง
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วิทยา ผิวผอง

        การปกครองสวนทองถิ�น
      ภายใตระบอบประชาธิปไตย
    อันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข : 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ�นหร�อผูบร�หารทองถิ�น 

ในบร�บทของหลักเกณฑและกติกาที่เปลี่ยนแปลงไป
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>> ความเป็นมาและความส�าคัญ

 “แว่วข่าวมาว่าจะมกีารเลอืกตัง้ในระดบั 
ท้องถิน่ในปี พ.ศ. 2563 นี ้ด้วยความปรารถนาด ี
กบัเพือ่นพ้องน้องพีท่ีจ่ะลงสมัครรับการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาท ้องถิ่นและผู ้บริหารท ้องถิ่น  
เนือ่งจากปัจจุบันมีการแก้ไขเพิม่เตมิสาระส�าคญั  
หลกัเกณฑ์ กตกิา และบทลงโทษหลายประเดน็ 
ที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท ้องถิ่น จึงได ้สรุป 
ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายฉบับเก่าและ
กฎหมายฉบับใหม่มาเป็นข้อมูลเพื่อจะไม่ให้ 
มีผู ้พลาดพลั้งกระท�าผิดและไม่อ ้างว ่าถูก 
กลัน่แกล้งจากหลกัเกณฑ์และกติกาการเลอืกตัง้
ที่เปลี่ยนแปลงไป...”
	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ์
ทรงเป็นประมุข	 โดยที่ภายใต้บทบัญญัติของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช 
2560	 ได้ให้ความส�าคัญกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	โดยบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญู	หมวด	14 
มาตรา	249	ถึง	มาตรา	254	เกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และกระบวนการ
บริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	รวมถงึ 
การเลือกตั้งผู ้บริหารและสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เพื่อให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการได้ด้วยตนเองและ 
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนท้องถ่ิน 
นั้น	ๆ
	 การปกครองส่วนท้องถ่ินหรอืการบรหิาร 
ราชการส่วนท้องถ่ินถือก�าเนดิข้ึนอย่างเป็นรปูธรรม 
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วั	ทีท่รงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ตราพระราชบญัญตัจิดัการสุขาภบิาลท่าฉลอม	 
ร.ศ.	124	ซึง่นบัได้ว่า	เป็นการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แห่งแรกของประเทศไทย	 และมีวิวัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเรื่อยมา 
จนปัจจุบัน	 โดยที่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในประเทศไทยในปัจจบุนัแบ่งออกเป็น	2	รปูแบบ 
คือ
	 1)	 การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
ทั่วไป	 เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
อยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัด	มี	 3	 ประเภท	 ได้แก่	
องค์การบริหารส่วนต�าบล	(อบต.)	เทศบาล	และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	(อบจ.)
	 2)	 การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ 
พิเศษ	 มีการบริหารจัดการแตกต่างไปจาก 

วิทยำ ผิวผ่อง

การปกครองส่วนท้องถิน่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ในบริบทของหลักเกณฑ์และกติกาที่เปลี่ยนแปลงไป  >>



>>  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63)20

รูปแบบทั่วไป	 จะมีขึ้นเป็นกรณี	 ๆ	 ไป	 ส่วนใหญ่ 
จะเป็นเขตเมืองใหญ่	 เช่น	เมืองหลวงหรือเมือง
ท่องเที่ยว	 ซึ่งจ�าเป็นท่ีจะต้องใช้รูปแบบเฉพาะ
แตกต่างไปจากรูปแบบทั่วไปมาใช้ในการบริหาร
จดัการ	ปัจจบุนัมกีรงุเทพมหานครและเมอืงพัทยา
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
และผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือ
มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น	 หรือกรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษจะมา
โดยวิธีอื่นก็ได้	แต่ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนด้วย	โดยคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
และผู้้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งหลักเกณฑ ์
และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	
ซ่ึงต้องค�านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย	 และมาตรา	 254	 บัญญัติไว้ว่า	
ประชาชนผูม้สีทิธเิลือกตัง้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน	เพื่อเสนอข้อบัญญัติหรือ		
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ินได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กฎหมายบัญญัติ
	 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	หมวด	14	 
มาตรา	 249	 ถึงมาตรา	 254	 แสดงให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องการให้เกิดการ 
กระจายอ�านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้สามารถบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองได้
ตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	 ผ่านกระบวนการการเลือกต้ัง	 
จึงตราพระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 

เพือ่ให้การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิาร 
ท้องถิ่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเป็น 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	และส่งผล 
ให้เกิดการยกเลิกพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวกับ 
การเลอืกตัง้ผูบ้รหิารท้องถิน่และสมาชกิสภาท้องถิน่	 
จ�านวน	3	ฉบับ	คอื	(1)	พระราชบัญญตักิารเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2545	 
(2)	พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2546	
และ	 (3)	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	2554
 การบงัคับใช้พระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
2562 จะส่งผลโดยตรงต่อสิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนชาวไทยทัง้ประเทศ โดยทีบ่ทบญัญตัิ
บางประการอาจจะส่งผลกระทบต่อนกัการเมือง 
หรือประชาชนบางกลุ่มท่ีไม่สนใจในการศึกษา
สาระส�าคัญของการแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าว  
ซึ่งท�าให้นักการเมืองหรือประชาชนบางกลุ่ม 
ไม่ทราบถึงเจตนารมณ์และสาระส�าคัญของ 
การแก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างแท้จริง 
และจะเป็นผลกระทบกับนักการเมืองหรือ
ประชาชนบางกลุ ่มท�าให ้ เกิดความรู ้สึก 
เคลอืบแคลงใจว่าถกูกลัน่แกล้งจากการบงัคับใช้
กฎหมายฉบบัดงักล่าว และก่อให้เกดิความรูส้กึ
เสียเปรียบกันทางการเมืองจากกระบวนการ
เลอืกตัง้ตามกฎหมายฉบบัทีบ่งัคบัใช้ในปัจจบุนั 
โดยอันแท้จริงแล้วนั้นปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
ความไม่เข้าใจและความไม่สนใจในการศึกษา
เกีย่วกบัการแก้ไขกฎหมายฉบบันัน้ ซึง่จะส่งผล 
ต ่อนักการเมืองหรือประชาชนบางกลุ ่ม 
ท�าให้เกิดการกระท�าความผิดตามกฎหมาย 

>> การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ
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ทีบั่งคบัใช้ในปัจจบุนั ประกอบกบั  ความไม่เข้าใจ
และความไม่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการ
แก้ไขกฎหมายของนักการเมืองและประชาชน
บางกลุ่มยังจะส่งผลต่อการพัฒนาการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเป็นอย่างยิ่ง
	 ทั้งนี้	 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวกับเลือกต้ังสมาชิกท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน	 ผู้เขียนจึงสรุปสาระส�าคัญของ
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 เฉพาะในส่วน 
ที่มีการปรับปรุงแก้ไข	ดังนี้

ประเดน็ที ่1 : ระยะเวลาการจัดการเลือกตัง้กรณี
สั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 บัญญัติไว้ว่า	 ในกรณีมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่าการจัดการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม	 ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษ
หรือไม่	ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผล
การเลือกตั้ง	 หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่	 หรือ
ด�าเนินการอื่นที่จ�าเป็นแล้วแต่กรณี	โดยเร็ว
	 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	
ได้ก�าหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน	 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า	 ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
การจัดการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม	ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่	
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการสืบสวน 
หรอืไต่สวนให้แล้วเสรจ็	และประกาศผลการเลอืกตัง้	 
หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่	 หรือด�าเนินการอื่น 

ที่จ�าเป็น	 แล้วแต่กรณี	 โดยเร็ว	 แต่ต้องไม่ช้ากว่า
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง

ประเด็นที่ 2 : การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่น

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545									
บัญญัติไว้ว่า	ในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องพยายาม
จัดให้มีจ�านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ใกล้เคียงกันมากที่สุด	 และต้องแบ่งพื้นที่ของ
แต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกัน
	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562		
ได้ก�าหนดข้อยกเว้นในกรณีพื้นที่ของแต่ละเขต
เลือกตั้งไม่ติดต่อกัน	 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า	 ในการแบ่ง
เขตเลือกตั้ง	 ให้จัดให้มีจ�านวนราษฎรในแต่ละ
เขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด	 และพื้นที่ของ
แต่ละเขตเลอืกตัง้ต้องตดิต่อกัน	เว้นแต่ตามสภาพ
พืน้ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท�าให้ไม่อาจ
แบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้	จะก�าหนด
ให้เขตเลอืกตัง้มพีืน้ทีไ่ม่ตดิต่อกนัเท่าทีจ่�าเป็นกไ็ด้	

ประเด็นที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วย
เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้ง

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 บัญญัติไว้ว่า	 การเปลี่ยนแปลงเขต
ของหน่วยเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้ง	 ให้กระท�าได้ 
โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน	
เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลง
ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

>> วิทยา ผิวผ่อง
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ได้ก�ำหนดนิยำมของค�ำว่ำฉุกเฉินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วย
เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งให้กระท�ำได้โดยประกำศ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ำสิบวัน เว้นแต่ในกรณี 
เกิดจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือ 
เหตุจ�ำเป็นอย่ำงอื่น จะประกำศเปลี่ยนแปลง 
ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ำสิบวันก็ได้

ประเด็นที่ 4 : การก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง 

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3)	 
พ.ศ.	2554	บญัญติัไว้ว่า	การก�าหนดหน่วยเลอืกต้ัง 
ให้ถอืเกณฑ์จ�านวนผู้มสีทิธิเลอืกต้ังหน่วยเลอืกต้ัง 
ละแปดร้อยคนเป็นประมาณ	 แต่ถ ้าเห็นว ่า 
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไป 
ลงคะแนนเลอืกตัง้ของผูม้สีทิธเิลอืกต้ัง	จะก�าหนด
หน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ�านวนผู ้มีสิทธิ 
เลือกตั้งน้อยกว่าจ�านวนดังกล่าวก็ได้
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ได้เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกำร
ก�ำหนดหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ ก�ำหนด 
หน่วยเลือกตัง้ให้ถอืเกณฑ์จ�ำนวนผูมี้สทิธเิลอืกต้ัง 
หน่วยเลือกตั้งละหน่ึงพันคนเป็นประมำณ แต่
ถ้ำเห็นว่ำไม่เป็นกำรสะดวกหรือไม่ปลอดภัย 
ในกำรไปลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
จะก�ำหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นโดยให้มีจ�ำนวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่ำจ�ำนวนดังกล่ำวก็ได้

ประเด็นท่ี 5 : การจ�ากัดสิทธิกรณีไม่ใช้สิทธ ิ
เลือกตั้ง และไม่ชี้แจงเหตุ 

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3)	 

พ.ศ.	2554	ได้บญัญติัเกีย่วกับการจ�ากดัสทิธกิรณี
ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ชี้แจงเหตุ	ไว้ดังนี้
	 1.	 สิทธิยื่นค�าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	
	 2.	 สทิธร้ิองคดัค้านการเลอืกก�านนัและ
ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่
	 3.	 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	
	 4.	 สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก�านันและ
ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่	
	 5.	 สิทธิเข้าช่ือร้องขอให้สภาท้องถ่ิน 
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น	
	 6.	 สิทธิ เข ้า ช่ือร ้องขอให ้ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ได้บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 1. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นและ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น
 2. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก�ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยลักษณะปกครอง
ท้องที่
 3. สิทธิ เข ้ำชื่อร ้องขอให ้ถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำรท้องถิ่นตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอน
สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

>> การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ



วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  23

>> วิทยา ผิวผ่อง

 4. ด�ำรงต�ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบข้ำรำชกำรกำรเมอืง 
และข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมอืงตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ
 5. ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้บริหำรท้องถ่ิน 
เลขำนุกำรผู ้บริหำรท้องถิ่น ผู ้ช่วยเลขำนุกำร 
ผูบ้รหิำรท้องถิน่ ประธำนทีป่รกึษำผูบ้รหิำรท้องถิน่ 
ที่ปรึกษำผู้บริหำรท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษำ 
ผู ้บริหำรท้องถิ่นตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กร
ปกครองท้องถิ่น
 6. ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรประธำน
สภำท้องถิน่ ผูช่้วยเลขำนุกำรประธำนสภำท้องถิน่ 
และเลขำนุกำรรองประธำนสภำท้องถิ่นตำม
กฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น

ประเด็นที่ 6 : หลักฐานในการสมัครรับเลือกตั้ง

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3)	 
พ.ศ.	2554	ได้บญัญัติไว้ว่า	ในการสมคัรรับเลอืกต้ัง 
ให้ผูส้มัครยืน่ใบสมคัรต่อผูอ้�านวยการการเลือกต้ัง 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	การยืน่ใบสมคัร 
ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการสมัครพร้อมกับช�าระ
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก�าหนด
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ได้บัญญัติเกี่ยวกับเอกสำรที่ต ้องน�ำมำแสดง 
ในกำรรับสมัครเลือกต้ังที่แตกต่ำงจำกเดิมไว้ว่ำ 
ในกำรสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อ 
ผู้อ�ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ กำรยืน่ใบสมคัรให้ผูส้มคัรยืน่หลกัฐำน 
กำรสมัครพร้อมกับช�ำระค่ำธรรมเนียมกำร
สมัครตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังก�ำหนด 

หลักฐำนกำรสมัคร ผู ้สมัครต้องยื่นหลักฐำน
แสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำ 
ตดิต่อกนัสำมปีนบัถงึปีทีส่มคัรรบัเลอืกตัง้ เว้นแต่ 
เป็นผูไ้ม่ได้เสยีภำษเีงนิได้  ให้ท�ำเป็นหนงัสอืยนืยนั 
กำรไม่ได้เสียภำษีพร้อมสำเหตุแห่งกำรไม่ได้ 
เสียภำษี

ประเด็นที่ 7 : การหาเสียงเลือกตั้ง 

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	2554	ได้บญัญตัไิว้ว่า	การหาเสยีงการเลอืกตัง้ 
อันเนื่องมาจากการครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ห้ามมใิห้กระท�าภายในหกสบิวนัก่อนวนัครบวาระ
การด�ารงต�าแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ได้บัญญัติไว้ว่ำ
 1. กรณีท่ีเป ็นกำรเลือกตั้งอันเนื่อง 
มำจำกครบวำระหรอืครบอำย ุให้กระท�ำได้ตัง้แต่ 
หนึง่ร้อยแปดสบิวนัก่อนวนัครบวำระหรอืครบอำย ุ
จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
 2. กรณท่ีีเป็นกำรเลอืกตัง้อนัเนือ่งมำจำก 
กำรยุบสภำหรือถือว่ำมีกำรยุบสภำ ให้กระท�ำได้
ตัง้แต่วนัยบุสภำหรอืวนัถอืว่ำมกีำรยบุสภำ จนถงึ
เวลำ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
 3. กรณท่ีีเป็นกำรเลอืกตัง้อนัเนือ่งมำจำก 
ต�ำแหน่งว่ำงลง อนัมใิช่เหตุครบวำระหรอืครบอำย ุ
ให้กระท�ำได้ตัง้แต่วนัทีต่�ำแหน่งว่ำงลง จนถงึเวลำ 
18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
 4. กรณีสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ ให้
กระท�ำได้ตั้งแต่วันที่มีค�ำสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ 
จนถึงเวลำ 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
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 5. กรณีมีกำรสั่งให ้มีกำรออกเสียง 
ลงคะแนนใหม่ ผู้ใดจะหำเสยีงเลอืกต้ังมไิด้ เว้นแต่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่น
โดยค�านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม

ประเด็นที่ 8 : การออกเสียงลงคะแนน 

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 ลงคะแนนโดยบัตร
เลือกตั้งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ได้บัญญัติไว้ว่ำ
 1. กำรลงคะแนนโดยบัตรเลือกตั้ง
 2. กำรลงคะแนนโดยวิธี อ่ืนที่มิ ใช ่
กำรใช้บัตรเลือกตั้ง และกรณีที่คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้งก�ำหนดให้มีกำรออกเสียงลงคะแนน 
โดยวธิอิืน่ทีม่ใิช่ใช้บตัรเลอืกต้ังส�ำหรับกำรเลอืกต้ัง 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือในกำรออกเสียงลงคะแนนดังกล่ำว  
ให้อยู ่ในควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง โดยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
จะก�ำหนดค่ำใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือดังกล่ำว
จำกองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นที่น�ำไปใช ้ 
ในกำรเลือกตั้งตำมที่ก�ำหนดด้วยก็ได้

ประเดน็ที ่9 : ช่วงเวลาในการออกเสียงลงคะแนน

 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3)	 
พ.ศ.	2554	ได้บัญญัติไว้ว่า	ในวันเลือกตั้งให้เปิด
การลงคะแนนเลือกตั้ง	 ตั้งแต่เวลา	 08.00	 น.	 
ถึงเวลา	15.00	น.
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

ได้ขยำยเวลำกำรลงคะแนนเพิ่มอีกสองชั่วโมง  
ซึง่บญัญตัไิว้ว่ำ ในวนัเลอืกตัง้ให้เปิดกำรลงคะแนน 
เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 17.00 น.

ประเด็นที่ 10 : การพิจาณาระงับสิทธิกรณ ี
พบการกระท�าการทุจริตการเลือกต้ังหลัง
ประกาศผลการเลือกตั้ง

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 ได้บัญญัติไว้ว ่า	 คณะกรรมการ 
การเลอืกต้ังสามารถมคี�าสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 
ผู ้สมัครรับเลือกตั้งผู ้นั้นมีก�าหนดเวลาหนึ่งปี 
หรือมีค�าสั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่	
แต่ต้องสั่งภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศผล 
การเลือกตั้งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 
ได้บัญญตัไิว้ว่า	คณะกรรมการการเลอืกตัง้มคี�าสัง่ 
เ พิกถอนสิทธิ เลือกตั้ งผู ้ สมัครรับ เลือกตั้ ง
เป็นการช่ัวคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งป	ี 
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�าร้อง
ต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคท่ีมีเขต
อ�านาจหน้าที่ 	 วินิจฉัยผลการเลือกตั้งที่มิได ้
เป ็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ให้ศาลสั่ง
ให้มีการเลือกต้ังใหม่ส�าหรับการเลือกตั้งน้ัน	
และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือ
สิทธิเลือกตั้งของผู ้กระท�าการอันเป็นเหตุให้ 
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม
เป็นเวลาสิบปี
	 กรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ินต้องหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้น	ให้รองผู้บริหาร
ท้องถิ่น	 เลขานุการผู้บริหารท้องถ่ิน	 ที่ปรึกษา 
ผู้บริหารท้องถิ่นหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
	 ค�าวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคเป็นที่สิ้นสุด
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ประเด็นที่ 11 : การคัดค้านการเลือกตั้ง

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 เมื่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกาศผลการเลือกต้ังของเขต 
เลือกตั้งใดแล้วหากผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 
สบิคน	ผูส้มัคร	ผู้ว่าราชการจังหวดัหรอืนายอ�าเภอ 
ในเขตเลือกตั้งนั้นเห็นว ่าการเลือกตั้ง	 หรือ 
การนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไป 
โดยทุจริตหรือไม ่เที่ยงธรรมหรือไม ่ถูกต ้อง 
ให ้มี สิทธิยื่นค�าร ้องคัดค ้านการเลือกตั้งต ่อ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามสิบวัน 
นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกต้ัง
	 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	ได้
บัญญัติไว้ว่า	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 หรือผู้สมัครมีสิทธ ิ
ยื่นคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังว่า 
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง	
หรอืทีต่นสมคัรรับเลอืกต้ัง	แล้วแต่กรณีมไิด้เป็นไป 
โดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม	หรอืไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ผูค้ดัค้านอาจยืน่คัดค้านได้ต้ังแต่วนัทีป่ระกาศให้ม ี
การเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ผลการเลือกตั้ง	เว้นแต่
	 1.	 คัดค้านเพราะไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายในการเลือกต้ัง	 ให้ยื่นเร่ืองได้ต้ังแต่ 
วันเลือกตั้ง	 จนถึงร ้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง
	 	2.	การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนน
ให ้คัดค ้านในระหว ่างเวลาที่ยังนับคะแนน 
ไม่แล้วเสร็จ	 หรือกรณีคัดค้านการนับคะแนน 
ให ้คัดค ้านก ่อนประกาศผลการนับคะแนน 
ที่หน่วยเลือกตั้ง

ประเด็นท่ี 12 : บทลงโทษการขัดขวางไม่ให้
ไปใช้สิทธิ

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 ผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้างผู้ใดขัดขวาง	 หน่วงเหนี่ยว	 หรือไม่ให ้
ความสะดวก	 โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง	
แล้วแต่กรณี	 ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งปี	
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 พระรำชบัญญติักำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้เพิ่ม
บทลงโทษ ซึ่งบัญญัติไว้ว่ำ ผู้บังคับบัญชำหรือ
นำยจ้ำงผู้ใดขัดขวำง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให ้
ควำมสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในกำรไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชำหรือลูกจ้ำง 
แล้วแต่กรณี ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ประเด็นที่ 13 : การนับคะแนนกรณีบัตรปลอม 

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 ได้บัญญัติไว ้ว ่า	 เมื่อปรากฏว่า 
มีบัตรปลอมให้งดการนับคะแนนเลือกตั้งนั้น
และให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งแจ้ง
ประชาชนทราบ	 และรายงานต่อผู้อ�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
และผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเพื่อ
เสนอเรือ่งให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้พิจารณา
ด�าเนินการ
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

>> วิทยา ผิวผ่อง
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ได้บัญญัติไว้ว่ำ เมื่อปรำกฏว่ำมีบัตรปลอมให้แยก
บัตรปลอมนั้นออกและมิให้นับเป็นคะแนน	 โดย
ให้ด�าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งนั้นให้แล้วเสร็จ 
และให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง 
แจ้งประชาชนทราบ	และรายงานต่อผูอ้�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
และผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 
เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
พิจารณาด�าเนินการ

ประเด็นที่ 14 : บทลงโทษกรณีท�าบัตรเสียหรือ
บัตรปลอม

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 3) 
พ.ศ.	 2554	 ได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดจงใจกระท�าด้วย 
ประการใด	 ๆ	 ให้บัตรเลือกตั้งช�ารุดหรือเสียหาย 
หรอืให้เป็นบตัรเสยีหรือกระท�าด้วยประการใด	ๆ 	 
แก่บัตรเสียเพื่อให ้เป ็นบัตรเลือกตั้งที่ ใช ้ได ้ 
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหน่ึงปี	และปรบัไม่เกนิ
สองหมืน่บาท	และให้ศาลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกต้ัง
มีก�าหนดห้าปี
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกต้ังสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ได้
บัญญัติไว้ว่ำ ผู้ใดจงใจกระท�ำด้วยประกำรใด ๆ  
ให้บัตรเลือกตั้งช�ำรุดหรือเสียหำยหรือให้เป็น 
บัตรเสีย และเป ็นกำรกระท�ำโดยมี เจตนำ
เพ่ือให้กำรเลือกตั้งไม ่เป ็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม หรือกระท�ำด ้วยประกำรใด ๆ  
แก่บตัรเสยีเพ่ือให้เป็นบตัรเลอืกต้ังท่ีใช้ได้ หรอืท�ำ
หรือใช้บัตรปลอมเพื่อใช้ในกำรออกเสียงคะแนน  
ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้ำปี และปรับไม่เกิน
หนึง่แสนบำท และให้ศำลสัง่เพิกถอนสทิธเิลอืกต้ัง 
มีก�ำหนดสิบปี

ประเด็นท่ี 15 : บทลงโทษกรณีทุจรติการเลอืกตัง้ 

	 เดมิพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	 2554	 ได้บัญญัติไว้ว่า	 ผู ้ใดเรียกรับหรือ
ยอมรบัเงนิทรพัย์สนิ	หรอืสญัญาว่าจะให้ทรัพย์สนิ	
แก่บคุคลหรอืมลูนธิ	ิสญัญาว่าจะให้ทรพัย์สนิหรอื
ประโยชน์	หรอืท�าการโฆษณาหาเสยีงด้วยการจดั
มหรสพ	หรือการรื่นเริงต่างๆ	หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐใช้ต�าแหน่งเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัคร	 หรือ 
ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง	 แต่พยายามออกเสียงคะแนน	
หรือจงใจนับคะแนนเลือกตั้งผิดจากความจริง	
ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับ 
ไม่เกินหนึง่หมืน่บาท	หรอืท้ังจ�าท้ังปรบั	และให้ศาล 
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นก�าหนดสิบปี
 พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก 
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ได้บัญญัติไว้ว ่ำ ผู ้ใดเรียกรับหรือยอมรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือสัญญำว่ำจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ แก่บคุคลหรอืมลูนธิ ิหรอืจดัยำนพำหนะ
รับ - ส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 
แต่พยำยำมออกเสยีงคะแนน หรอืน�ำบัตรเลอืกตัง้
ออกจำกท่ีเลือกต้ัง หรือจงใจนับคะแนนเลือกต้ัง
ผดิจำกควำมจรงิ หรอืท�ำกำรโฆษณำหำเสยีงด้วย
กำรจดัให้มมีหรสพหรอืกำรรืน่เรงิต่ำง ๆ  หรอืเลีย้ง
หรือรับรองจะจัดเลี้ยงผู้ใด หรือหลอกลวง บังคับ 
ขูเ่ขญ็ ใช้อทิธพิลคกุคำม ใส่ร้ำยด้วยควำมเทจ็ หรอื
จูงใจให้เข้ำใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด  
ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตัง้แต่หนึง่ปีถึงสบิปีหรอืปรบั
ต้ังแต่สองหมื่นบำทถึงสองแสนบำท หรือท้ังจ�ำ
และปรบั และให้ศำลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของ
ผู้นั้นก�ำหนดยี่สิบปี
	 นอกจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2562	 
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>> วิทยา ผิวผ่อง

ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้ง	 
วธิกีารเลอืกตัง้และบทลงโทษทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว	 
ยังมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับจ�านวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่บัญญัติไว้ในกฎหมายจัดต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจ�านวน	 5	 ฉบับ	 คือ	
พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล	พระราชบญัญตัเิทศบาล	พระราชบญัญติั 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา	 โดยมี	 2	 ฉบับ	 ที่ได้แก้ไขเกี่ยวกับจ�านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่น	 คือ	 พระราชบัญญัติสภา
ต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 (ฉบับท่ี	 7)	
พ.ศ.	 2562	 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2562	
ซึ่งสรุปจ�านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ดังนี้
 1. สมา ชิกสภาองค ์ ก ารบริ หาร 
ส่วนต�าบล พระราชบัญญัติสภาต�าบลและ 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 
ก�าหนดให้สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลประกอบ
ด้วยสมาชิก	 เขตเลือกต้ังละ	 1	 คน	 โดยถือ 
เขตหมู ่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง	 เว้นแต่องค์การ
บริหารส่วนต�าบลใดมีเขตเลือกต้ังไม่ถึง	 6	 เขต
เลือกตั้ง	 ให้ประกอบด้วยสมาชิก	 จ�านวน	 6	 คน	
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ในกรณีทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล 
ใดมี	 1	 เขตเลือกต้ัง	 ให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลนั้น	 ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบล	6	คน	
	 (2)	 ในกรณีทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบล 
ใดมี	 2	 เขตเลือกต้ัง	 ให้สภาองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลนั้น	 ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขตเลือกตั้งละ	3	คน
	 (3)	 ในกรณท่ีีองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
ใดมี	 3	 เขตเลือกตั้ง	 ให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลนั้น	 ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขตเลือกตั้งละ	2	คน
	 (4)	 ในกรณท่ีีองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
ใดมี	 4	 เขตเลือกตั้ง	 ให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลนั้น	 ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขตเลือกตั้งละ	 1	 คน	 เว้นแต่
เขตเลือกตั้งใดมีจ�านวนราษฎรมากท่ีสุดสองเขต
เลือกตั้งแรก	 ให้เขตเลือกต้ังนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 
อีกเขตเลือกตั้งละ	1	คน	
	 (5)	 ในกรณท่ีีองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
ใดมี	 5	 เขตเลือกตั้ง	 ให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลนั้น	 ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเขตเลือกตั้งละ	 1	 คน	 เว้นแต่ 
เขตเลือกตั้งใดมีจ�านวนราษฎรมากท่ีสุด	 ให้เขต
เลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก	1	คน
 2. สมาชิกสภาเทศบาล	 เป็นไปตาม
กฎหมายเดมิ	โดยก�าหนดให้สภาเทศบาลประกอบ
ด้วยสมาชิกสภาเทศบาล	 ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นตามจ�านวน	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 สภาเทศบาลต�าบล	 ประกอบด้วย
สมาชิกจ�านวน	12	คน	
	 (2)	 สภาเทศบาลเมือง	 ประกอบด้วย
สมาชิกจ�านวน	18	คน	
	 (3)	 สภาเทศบาลนคร	 ประกอบด้วย
สมาชิกจ�านวน	24	คน
 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	 เป็นไปตามกฎหมายเดิม	 โดยก�าหนด
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>> การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ

ให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	 ให้ถือเกณฑ์จ�านวนราษฎรแต่ละจังหวัด
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศ 
ในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง	ดังนี้
	 (1)	 จงัหวดัใดมรีาษฎรไม่เกนิ	500,000	
คน	 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้	24	คน	
	 (2)	 จงัหวดัใดมรีาษฎรเกนิ	500,000	คน 
แต่ไม่เกิน	1,000,000	คน	ให้มกีารเลอืกต้ังสมาชกิ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้	30	คน	
	 (3)	 จงัหวดัใดมรีาษฎรเกนิ	 1,000,000	 
คน	แต่ไม่เกิน	 1,500,000	 คน	 ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัได้	36	คน	
	 (4)	 จังหวัดใดมีราษฎรเกิน	1,500,000	 
คน	 แต่ไม่เกิน	 2,000,000	 คน	 ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดัได้	42	คน	
	 (5)	 จังหวัดใดมีราษฎรเกิน	2,000,000	
คน	 ขึ้นไป	 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้	48	คน
 4. สมาชิกสภากรุง เทพมหานคร
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562	ก�าหนด 
ให้สภากรงุเทพมหานคร	ประกอบด้วย	สมาชกิสภา 
กรุงเทพมหานครจ�านวนเขตละ	1	คน	ซึ่งเลือกตั้ง 
ขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังในแต่ละเขต	 แต่
เขตใดมีราษฎรเกิน	 150,000	 คน	 ให้มีสมาชิก
สภากรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นทุก	 150,000	 คน	
ต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	1	คน	 เศษของ	
150,000	คน	ถ้าเกนิ	75,000	คน	ให้มสีมาชกิสภา 
กรงุเทพมหานครเพ่ิมขึน้อกี	1	คน	ตามหลกัเกณฑ์
ที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 เขตใดมีผู้ได ้
รับเลือกตั้งไม่ครบจ�านวน	 ถ้าในการจัดให้มี 

การเลอืกตัง้ใหม่ยงัไม่มผีูไ้ด้รบัเลอืกตัง้ครบจ�านวน
อีก	 ให้ถือว่าสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วย
จ�านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของ
สภากรุงเทพมหานคร	เว้นแต่จะมีจ�านวนสมาชิก
ไม่ถึงสองในสามของสภากรุงเทพมหานคร
 5. สมาชิกสภาเมืองพัทยา พระราช- 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562	ก�าหนดให้สภาเมอืงพทัยา
ประกอบด้วย	สมาชิกจ�านวน	24	คน	ซึ่งเลือกตั้ง
โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา

>> สรุป

 “จะเห็นได้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้งและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมสาระ
ส�าคัญ หลักเกณฑ์ กติกา และบทลงโทษหลาย
ประเด็นซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก ่
ผู ้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถ่ิน จึงขอให้เพ่ือนพ้องน้องพ่ี  
ท่ีประสงค์จะลงสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่นในครั้งนี้  
ได้ศกึษาอย่างรอบคอบและถีถ้่วน เพือ่จะได้เข้ามา 
พฒันาท้องถ่ินของตนเอง และพึงระมดัระวงัมใิห้ 
หลงประเด็นหรอือ้างว่าถกูกลัน่แกล้งจากผลของ 
หลักเกณฑ์และกติกาการเลือกตั้งที่เปล่ียนไป  
ส�าหรับประเด็นความเห็น ต่อการปรับปรุง 
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่าง
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... ซึ่งมีประเด็นที่น่าจะเป็นแนวทางไปสู่
การปฏริปูการปกครองท้องถิน่ ได้หรอืไม่อย่างไร 
ผู ้เขียนจะได้น�าเสนอบทวิเคราะห์ดังกล่าว 
ในโอกาสต่อไป...”
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   หาเสียงอยางไร
ไมผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ�น

บุณยเกียรติ รักชาติเจริญ
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	 ในปี	พ.ศ.	2563	น่าจะได้มีการเลือกตั้ง 

ระดับท ้องถิ่นเกิดขึ้นหลังจากไม ่ได ้จัดให ้มี 

การเลือกตั้งมาเป็นเวลาหลายปี	 นับตั้งแต่กลาง

ปี	 2557	 เป็นต้นมา	 ซึ่งการเลือกตั้งท้องถิ่น 

ทีผ่่านมาน้ันเป็นการเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัิ 

ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	โดยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการ 

จดัให้มกีารเลอืกต้ังนับต้ังแต่วนัที	่4	มนีาคม	2546	

ซ่ึงเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาให้พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหาร 

ท้องถิ่น	พ.ศ.	2545	มีผลบังคับใช้ในการเลือกตั้ง 

ท้องถิน่ทกุประเภท	ได้แก่	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	 

เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เมืองพัทยา	

และกรุงเทพมหานคร

	 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 เมื่อ 

วันที่ 	 6	 เมษายน	 2560	 โดยในหมวด	 14	 

การปกครองส่วนท้องถิ่นบัญญัติไว้ดังนี้	

	 “มาตรา	 252	 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้อง

มาจากการเลือกตั้ง

	 ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้ง

หรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือ 

ในกรณอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ	 

จะให้มาโดยวธิอีืน่กไ็ด้	แต่ต้องค�านงึถงึการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชนด้วย	ทั้งนี้	 ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง	 และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง

สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่	ให้เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายบัญญตั	ิซ่ึงต้องค�านึงถึงเจตนารมณ์

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม

แนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย”

	 ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ก�าหนดท่ีมา

ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่น 

เช่นเดยีวกนักบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 

พุทธศักราช	 2540	 และรัฐธรรมนูญแห ่ง 

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2550	 คือ 

ให้มาจากการเลือกตั้ง

>> การควบคุมหรือด�าเนินการจัดให้มี 
 การเลือกตั้งท้องถิ่น

	 รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ในมาตรา	 224	

มาตรา	225	มาตรา	226	ดังนี้

	 “มาตรา	 224	 ให ้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 จัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 การเลือก

สมาชิกวุฒิสภา	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน

และผูบ้รหิารท้องถ่ิน	และการออกเสยีงประชามต	ิ

	 (2)	 ควบคุมดูแลการเลือกตั้ งและ 

การเลอืกตาม	(1)	ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม	 

และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็น

ไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 เพื่อการนี้	 ให้มีอ�านาจ

สืบสวน	 หรือไต่สวนได้ตามที่จ�าเป็นหรือที่เห็น

สมควร

บุณยเกียรติ รักชำติเจริญ
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	 (3)	 เมื่อผลการสืบสวนหรือไต ่สวน 
ตาม	 (2)	 หรือเมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีมีเหตุ 
อนัควรสงสยัว่า	การเลอืกต้ังหรือการเลอืกตาม	(1)	
มไิด้เป็นไปโดยสจุริตหรอืเทีย่งธรรม	หรอืการออก
เสียงประชามติ	 เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	
ให้มีอ�านาจสั่งระงับ	 ยับยั้ง	 แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกการเลือกตั้ง	 หรือการเลือก	 หรือ 
การออกเสียงประชามติ	 และสั่งให้ด�าเนินการ
เลือกตั้ง	 เลือก	 หรือออกเสียงประชามติใหม	่ 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย	หรือทุกหน่วย
	 (4)	 สัง่ระงบัการใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตาม	 
(1)	ไว้เป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลาไม่เกนิหนึง่ปี	 
เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้น้ันกระท�าการ 
หรอืรูเ้หน็กบัการกระท�าของบคุคลอืน่	ทีม่ลีกัษณะ 
เป็นการทจุรติ	หรอืท�าให้การเลอืกตัง้หรอืการเลือก 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
	 (5)	 ดแูลการด�าเนนิงานของพรรคการเมอืง
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
	 (6)	 หน้าทีแ่ละอ�านาจอืน่ตามรฐัธรรมนญู 
หรือกฎหมาย	ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม	(2)	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้
กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนด�าเนินการ	 หรือ 
มอบหมายให้คณะบุคคลด�าเนินการภายใต้การ 
ก�ากบัของกรรมการการเลือกตั้ง	 ตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
ก็ได้
	 การใช้อ�านาจตาม	 (3)	 ให้กรรมการ
การเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท�า 
ความผิดมอี�านาจกระท�าได้ส�าหรบัหน่วยเลอืกตัง้ 
หรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท�าความผิด	 
ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

	 มาตรา	225	ก่อนประกาศผลการเลอืกตัง้ 
หรือการเลือก	 ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า	 
การเลอืกตัง้หรอืการเลอืกนัน้มไิด้เป็นไปโดยสจุริต
หรือเที่ยงธรรม	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอ�านาจสั่งให้มีการเลือกต้ังหรือการเลือกใหม ่
ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น	ถ้าผู้กระท�า
การนั้นเป ็นผู ้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู ้สมัคร 
รับเลือก	 แล้วแต่กรณี	 หรือรู้เห็นกับการกระท�า
ของบุคคลอื่น	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู ้นั้นไว้เป็น 
การชั่วคราวตามมาตรา	224	(4)	

>> ค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด

	 มาตรา	 226	 เมื่อมีการด�าเนินการ
ตามมาตรา	 225	 หรือภายหลังการประกาศผล 
การเลอืกตัง้	หรอืการเลอืกแล้ว	มหีลกัฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก 
ผูใ้ดกระท�าการทุจรติในการเลอืกต้ังหรอืการเลอืก 
หรือรู ้ เห็นกับการกระท�าของบุคคลอื่น	 ให ้ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�ารอ้งตอ่ศาลฎีกา 
เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
	 การพจิารณาของศาลฎกีาตามวรรคหนึง่	 
ให ้น� าส� านวนการสืบสวนหรือไต ่สวนของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป ็นหลักในการ
พิจารณา	 และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม	
ให้ศาลมีอ�านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง	 และพยาน
หลักฐานเพิ่มเติมได้
	 ในกรณีท่ีศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคล
ตามวรรคหนึ่งกระท�าความผิดตามท่ีถูกร้อง	 ให้
ศาลฎีกา	สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	หรือ
เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้เป็นเวลาสบิปี	ทัง้นี้	 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

>> หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
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การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	
	 เมื่ อศาลฎีกา มีค� าสั่ ง รับค� าร ้อง ไว ้
พิจารณาแล้ว	 ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกวุฒิสภา	 ให้ผู้นั้นหยุด
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่า 
ผู ้ น้ันมิได้กระท�าความผิด	 และเมื่อศาลฎีกา 
มคี�าพพิากษาว่าผู้นัน้กระท�าความผดิ	ให้สมาชกิภาพ 
ของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	หรือสมาชกิวฒุสิภา
ผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
	 มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคส่ี 
เป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่ของสภา 
ผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี	
	 ให้น�ามาตราน้ีไปใช้บังคับแก่การเลอืกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นด้วย 
โดยอนโุลม	แต่ให้อ�านาจของศาลฎกีาเป็นอ�านาจ
ของศาลอุทธรณ์	 และให้ค�าสั่งหรือค�าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด	
	 การพจิารณาพพิากษาของศาลฎกีาหรือ
ศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้	 ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก�าหนดให้
ใช้ระบบไต่สวนและให้ด�าเนินการโดยรวดเร็ว”
	 พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2545	 
ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร	ประกอบกบั 
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการ 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในหลายเรือ่ง 
ด้วยกัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ดังนั้น	 
กฎหมายเลอืกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิาร 
ท้องถิ่น	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ
แนวทางเช่นเดียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร
	 ต่อมาได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตัิ 
การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
พ.ศ.	 2562	 โดยมีผลบังคับใช ้เมื่อวันที่ 	 17	
เมษายน	2562	ในกฎหมายเลอืกต้ังท้องถ่ินฉบับนี้ 
มีหลายเรื่องด้วยกัน	 ในที่นี้จะขอกล่าวเจาะจง
เฉพาะเรื่องการหาเสียงเลือกต้ังเท่านั้น	 ซึ่งถือว่า
เป็นเรื่องส�าคัญท่ีผู ้สมัครรับเลือกตั้งตลอดจน 
ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะได้ศึกษาและรับทราบไว้เป็น
แนวทางในการท�างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

>> วิธีหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

	 ในการเลอืกตัง้นัน้เปรยีบเทยีบได้กบัการ
แข่งขนักฬีาต้องมผีูแ้พ้และผูช้นะ	ต้องมกีฎเกณฑ์	 
กตกิา	มกีรรมการไว้คอยควบคมุไม่ให้ผูแ้ข่งขนัท�าผดิ 
กติกา	ดังนั้น	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 
ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุน
ฝ่ายใดก็ตามจ�าเป็นต้องรู้กฎ	 กติกา	 เพื่อท่ีจะไม่
กระท�าผิดหรือละเมิดกฎ	 กติกาดังกล่าว	 ซ่ึงตาม 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บรหิารท้องถ่ิน	พ.ศ.	2562	ได้ก�าหนดไว้ดงันี้
 1. ระยะเวลาในการหาเสียง
	 “มาตรา	 64	 เพ่ือประโยชน์แห่งความ
เที่ยงธรรมและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ให้
ผู้สมัคร	 หาเสียงเลือกตั้งได้ภายในก�าหนดเวลา	 
ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งอันเนื่อง
มาจากครบวาระหรือครบอายุ	 ให้กระท�าได  ้
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือ
ครบอายุจนถึงเวลา	18.00	นาฬิกา	ของวันก่อน
วันเลือกตั้ง
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	 (2)	 ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่อง
มาจากมีการยุบสภาหรือถือว่ามีการยุบสภา	 ให้
กระท�าได้	 ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันท่ีถือว่ามี 
การยบุสภาจนถงึเวลา	18.00	นาฬิกา	ของวนัก่อน 
วันเลือกตั้ง
	 (3)	 ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่อง
มาจากต�าแหน่งว่างอันมิใช่เพราะเหตุครบวาระ
หรือ	 ครบอายุ	 ให้กระท�าได้ตั้งแต่วันท่ีต�าแหน่ง
ว่างลงจนถึงเวลา	18.00	นาฬิกา	ของวันก่อนวัน
เลือกตั้ง
	 (4)	 ในกรณมีกีารสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่ 
ให้กระท�าได้ตัง้แต่วนัทีม่คี�าสัง่ให้มกีารเลอืกต้ังใหม่ 
จนถึงเวลา	18.00	นาฬิกา	ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้
	 (5)	 ในกรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียง 
ลงคะแนนใหม่	 ผู ้ใดจะหาเสียงเลือกต้ังมิได้	 
เว้นแต่	 คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมีมติเป็น

อย่างอื่นโดยค�านึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม
	 มาตรา	70	ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการโฆษณา 
หาเสยีงเลอืกต้ังโดยวธิกีารใด	ๆ 	อนัเป็นคณุหรอืเป็น 
โทษแก่ผูส้มคัร	นบัตัง้แต่เวลา	18.00	นาฬิกา	ของ 
วันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง”
 2. ข้อห้ามในการหาเสียง
	 “มาตรา	 65	 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใด
กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น	
ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร	 หรือการ
ชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 ด้วยวิธีการ	 
ดังต่อไปนี้
	 (1)	 จัดท�าให้	 เสนอให้	 สัญญาว่าจะให ้
หรอืจดัเตรียมเพือ่จะให้	ทรพัย์สนิ	หรอืผลประโยชน์ 
อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

>> หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

 กรณีศึกษาตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นซึ่งเดิมตรงกับมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ให้ทรัพย์สิน
แก่บุคคล
 พยานปากเดียวก็สามารถท�าให้ศาลเชื่อได้
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 3) 2596/2551	 แม้มีพยานผู้รับเงินเพียงปากเดียว	 ได้รับเงินเป็น
ธนบัตรฉบับละ	100	บาท	10	ฉบับ	และได้น�าธนบัตรฉบับละ	1,000	บาท	1	ฉบับ	มาเป็นหลักฐาน
ก็ตาม	แต่พยานมีวุฒิการศึกษา	ป.6	เป็นพนักงานท�าความสะอาดห้องน�้า	มีพี่น้องอยู่บ้านเดียวกัน	 
10	คน	เมื่อพิจารณาสถานะ	วัยวุฒิ	อาชีพ	และรายได้ของพยานแล้ว	ก็ไม่เป็นพิรุธ
 ผลคดี ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
 การแจ้งเหตุก่อนทราบผลการเลือกตั้งท�าให้มีน�้าหนักน่าเชื่อถือ
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 4) 2136/2551	พยานผูร้้องได้ไปให้ถ้อยค�าพร้อมมอบเสือ้ทีไ่ด้รบัแจก
ให้แก่คณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน	ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง	ผลการเลือกตั้งจะออก
มาเป็นอย่างไรก็ไม่มีผู้ใดทราบได้	 จึงไม่น่าท่ีจะเป็นการวางแผนสร้างเรื่องใส่ร้ายผู้คัดค้านทั้งแปด
ตั้งแต่แรก	ทั้ง	ๆ	ที่ยังไม่ทราบว่าฝ่ายผู้คัดค้านทั้งแปดจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่
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	 เสือ้ดังกล่าวมตีราสญัลกัษณ์ของกลุม่และมกีารระบุหมายเลขของผูค้ดัค้านท่ี	1	และสมาชิก 
ในกลุ่มอย่างชัดแจ้ง	 หากนาย	 น.	 ผู้ประสานงานในกลุ่มของผู้คัดค้านท่ี	 1	 แจกจ่ายเสื้อด้วย 
ความละเอียดรอบคอบดังที่กล่าวอ้างจริง	 โดยมิได้แจกให้แก่บุคคลอื่น	 แล้วเหตุใดเสื้อดังกล่าว 
จึงอยู่ในความครอบครองของพยานผู้ร้องได้	 อีกทั้งผู้คัดค้านท้ังแปดก็ไม่มีพยานมาพิสูจน์หักล้าง 
ให้เหน็ได้ว่าพยานผูร้้องข้างต้นได้เสือ้มาจาก	นาย	ถ.	นาย	ส.	ซึง่เป็นผูร้้องเรยีน	หรอืได้มาโดยมชิอบ 
ด้วยประการใด	 ข้อกล่าวอ้างของผู้คัดค้านทั้งแปดจึงฟังไม่ข้ึน	 เช่ือว่า	 นาย	 น.	 หรือทีมงานของ 
ผู้คัดค้านท่ี	 1	 แจกเสื้อให้แก่พยานผู้ร้องเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวลงคะแนนให้แก่ 
ผู้คัดค้านทั้งแปด
 ผลคดี	ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิและเลือกตั้งใหม่
 แม้เพยีงจดัเตรียมว่าจะให้เงนิ กเ็ป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 วรรคหนึง่ (1) แห่งพระราชบญัญตั ิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว
 (ศาลอทุธรณ์ภาค 7) 1884/2551	เมือ่เปรยีบเทยีบตวัเลขทีป่รากฏบนธนบตัรของกลาง 
แต่ละกลุ่มกับกระดาษจดตัวเลขปรากฏว่าตรงกับตัวเลขในกระดาษที่ไม่มีการขีดทับไว้	 และ 
เมื่อพิจารณาส�าเนาธนบัตรประกอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ปรากฏว่าตัวเลขในวงกลม 
บนธนบัตรตรงกับจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านเลขท่ี	 8	 หลังท่ีมีเลขท่ีหลังเครื่องหมาย	 /	 (ทับ) 
ตรงกับหมายเลขในกระดาษจดตัวเลขของ	 นาย	 ส.	 ทุกหลัง	 ซ่ึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะเป็นเรื่องบังเอิญ	 
แต่เป็นพฤติการณ์ที่ส่อให้เห็นว่าเป็นการตั้งใจท�าข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองหมายว่าธนบัตรชุดใดเตรียมไว ้
ส�าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านหลังใด	 ยิ่งไปกว่านั้น	 การพบ	 นาย	 ส.	 ที่หมู่บ้านหมู่ที่	 7	 ซึ่งอยู่ 
ในเขตเลือกต้ังที	่7	และบ้านเลขทีใ่นหมูบ้่านดังกล่าวล้วนเป็นเลขที	่8	/	ตามด้วยตวัเลขเรียงล�าดบัไป 
พยานหลักฐานของผู้ร้องจึงมีความเชื่อมโยงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า	 นาย	 ส.	 มิได้เตรียมเงินไว้ 
เพื่อซ้ือสลากกินรวบตามที่อ้างเป็นข้อแก้ตัว	 แต่เป็นการเตรียมไว้แจกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เพื่อจูงใจให้ใช้สิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่	นาย	ส.	สนับสนุน	การกระท�าของ	นาย	ส.	 
จึงเป็นการฝ่าฝืน	พ.ร.บ.	การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ	มาตรา	57	วรรคหนึ่ง	 (1)	 เมื่อตามค�าร้องมีค�าขอ 
เพียงให้ศาลมีค�าสั่งให้เลือกต้ังใหม่	 และปรากฏหลักฐานเพียงพอให้ศาลมีค�าสั่งดังกล่าวได้แล้ว	
ปัญหาที่ว่าผู้คัดค้านทั้งสามเป็นผู้ก่อ	สนับสนุน	หรือรู้เห็นเป็นใจ	หรือมีส่วนร่วมกระท�ากับ	นาย	ส.	 
หรือไม่	ย่อมไม่เป็นสาระส�าคัญ	จึงไม่จ�าต้องวินิจฉัยต่อไป
 ผลคดี	ศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่
 แจกหนังสือพิมพ์ กับแจกวีซีดี
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 7) 2069/2551	 ด้านหลังของหนังสือพิมพ์มีภาพของผู้คัดค้านกับ 
ทีมงาน	 ข้อความอวยพรปีใหม่ของผู้คัดค้าน	 ประวัติส่วนตัว	 การท�างานของผู้คัดค้าน	 วิสัยทัศน	์ 
รวมท้ังข้อความว่า	“เรืองฤทธิ	์	อบุลไทร	ผูส้มคัรเป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าทราย”	ปรากฏ
อย่างชัดเจนเต็มหน้าหนังสือพิมพ์	 ชวนให้น่าสนใจมากกว่าข่าวสารอีกหลากหลายในหนังสือพิมพ	์ 
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และยังเป็นการสื่อความหมายให้ผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์เข้าใจได้ว่าผู้คัดค้านจะสมัครเป็นนายก 
องค์การบริหารส่วนต�าบลในการเลือกต้ังคร้ังต่อไป	 ทั้งการแจกและวางหนังสือพิมพ์ในงานศพ 
ไม่ใช่เรื่องที่ท�ากันเป็นปกติในสังคม	 การกระท�าดังกล่าว	 ส่อให้เห็นเจตนาของผู้กระท�าว่าต้องการ 
ให้มผู้ีสนใจเร่ืองทีผู้่คดัค้านจะสมคัรเป็นนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	จงึฟังได้ว่าเป็นการกระท�า
เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน
 ผลคดี	ศาลสั่งยกค�าร้อง	ฃ
	 แต่	 (ศาลฎีกา) 7949/2551	 การแจกจ่ายแผ่นวีซีดีเปรียบเสมือนการแจกจ่ายแผ่นพับ
โฆษณาหาเสียง	มิใช่เป็นการแจกจ่ายทรัพย์สินเพื่อซื้อเสียง
 เหตุผลที่ยกค�าร้อง
	 แต่การแจกหนงัสอืพมิพ์ได้ท�าเพยีงวนัเดยีว	ก่อนการเลอืกตัง้หลายเดอืน	โดยไม่ปรากฏว่า
หนังสือพิมพ์ที่แจกมีจ�านวนมากน้อยเพียงใด	 ทั้งหนังสือพิมพ์ก็ไม่ใช่ของมีราคาสูง	 เชื่อว่าการแจก
หนังสือพิมพ์ไม่อาจจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้คัดค้านได้เป็นจ�านวนมาก
	 ดังนั้น	การกระท�าดังกล่าวแม้เป็นการฝ่าฝืนมาตรา	57	วรรคหนึ่ง	 (1)	แต่ก็มิได้เป็นเหตุ
ส�าคัญที่ท�าให้ผู้คัดค้านได้รับเลือกตั้งตามมาตรา	97	วรรคหนึ่ง

	 (2)	 ให้	เสนอให้	หรือสัญญาว่าจะให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรง	
หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน	สมาคม	มูลนิธิ	วัดหรือศาสนสถานอื่น	สถานศึกษา	สถานสงเคราะห์	หรือ	
สถาบันอื่นใด

 กรณีศึกษาตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นซึ่งเดิมตรงกับมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ให้ทรัพย์สิน
แก่ชุมชน
 หากไม่ได้ให้เป็นการส่วนตัว ก็ไม่เป็นการซื้อเสียง
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 5) 1735/2551	 การท่ีผู้คัดค้านมอบแต่ซองเปล่า	 ก็เพ่ือให้เห็นว่า 
มีการจ่ายเงิน	 10,000	 บาท	 ซึ่งเป็นการกระท�าในหน้าที่ของนายกเทศมนตรีซึ่งได้ตกลงจัด 
งบประมาณให้แก่ชมรมทหารผ่านศึกตามที่มีการขอมา	 และข้อเท็จจริงยังไม่ได้ความว่าผู้คัดค้าน
อาศัยการมอบเงินนั้นเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเลือกผู้คัดค้าน	 และไม่ว่าผู้คัดค้านจะให้	 นาย	ณ.	 
จ่ายเงิน	5,000	บาท	แก่ประธานชมรมทหารผ่านศึกภายในเวลาหกสิบวันหรือไม่ก็ตาม	ก็ไม่ถือว่า	 
เป็นการมอบเงินให้	 เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 เพราะการมอบเงินจ�านวน	 5,000	 บาท	 เป็นผล 
สืบเน่ืองมาจากเทศบาลตกลงจะให้แก่ชมรมทหารผ่านศึกไว้นานแล้ว	 และก็เป็นเวลาก่อนหน้า 
หกสบิวนัก่อนวนัครบวาระการด�ารงต�าแหน่งจนถงึวนัเลอืกตัง้	กรณจึีงฟังไม่ได้ว่า	นาย	ณ.	บรจิาคเงนิ 
ให้ชมรมทหารผ่านศึกแทนผู้คัดค้านเป็นการส่วนตัว	
 ผลคดี	ศาลสั่งยกค�าร้อง



วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  39

	 (3)	 ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง	ๆ
 
 กรณีศึกษาตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นซึ่งเดิมตรงกับมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัตกิารเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผูบ้รหิารท้องถิน่ พ.ศ. 2545 จัดให้มมีหรสพ
หรือการรื่นเริง
 บางกรณีแม้ไม่เป็นมหรสพแต่ก็ถือเป็นการรื่นเริงได้
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 1) 3437/2551	การที่ผู้คัดค้านทั้งแปดปล่อยให้	นาย	ว.	น�ารถยนต์ 
ทีบ่รรทุกวงแคนประยกุต์ซึง่มกีารตกีลอง	เป่าแคน	ดดีพณิ	และตฉีาบผ่านเครือ่งขยายเสยีงแล่นน�าหน้า 
ขบวนรถยนต์ของผู้คัดค้านทั้งแปดไปเป็นเวลาถึง	 2	 ชั่วโมงเศษ	 และแม้ผู้ร้องจะไม่ได้กล่าวมา 
ในค�าร้องและไม่มีพยานหลักฐานใดที่จะให้รับฟังได้ว่า	 ผู้คัดค้านทั้งแปดว่าจ้างหรือรู้เห็นเป็นใจ 
ในการน�าวงแคนประยกุต์มาร่วมขบวนกต็าม	การกระท�าของ	นาย	ว.	ดงักล่าว	กเ็ป็นการจงูใจผูม้สีทิธ ิ
เลือกต้ังให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู ้คัดค้านทั้งแปดแล้ว	 แม้การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งน้ัน	 
ไม่อาจถือเป็นการจัดให้มีมหรสพดังที่ผู้คัดค้านทั้งแปดอ้าง	 แต่การกระท�าดังกล่าวย่อมถือได้ว่า 
เป็นการรื่นเริงต่าง	ๆ 	ตาม	พ.ร.บ.	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2545		
มาตรา	 57	 วรรคหน่ึง	 (3)	 เมื่อผู้คัดค้านทั้งแปดไม่ห้ามปรามท้ังท่ีสามารถกระท�าได้ดังวินิจฉัย 
แล้วนั้น	 ถือได้ว่าผู้คัดค้านท้ังแปดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�าดังกล่าว	 อันเป็นเหตุให้เพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้านทั้งแปดด้วย
 ผลคดี	ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิและเลือกตั้งใหม่

	 (4)	 เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด	
	 (5)	 หลอกลวง	บงัคบั	ขูเ่ขญ็	ใช้อทิธพิลคกุคาม	ใส่ร้ายด้วยความเทจ็	หรือจงูใจให้เข้าใจผดิ	 
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด

 กรณีศึกษาตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นซึ่งเดิมตรงกับมาตรา 57 วรรคหนึ่ง (5) แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หาเสียง 
ด้วยวิธีหลอกลวง/ใส่ร้าย
 ปราศรัยหาเสียงในเรื่องที่ไม่สามารถท�าได้จริง ถือเป็นการหลอกลวง
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 4) 2206/2554	 ผู้คัดค้านปราศรัยหาเสียงว่าหากได้รับเลือกตั้ง	 
ผู้คัดค้านจะก่อสร้างอาคารที่ท�าการเทศบาลต�าบลนาด่านใหม่	 จะสร้างมหาวิทยาลัยชุมชน	 ฯลฯ	 
โดยทุกโครงการสามารถด�าเนินการได้ทันที	 ไม่ต้องรองบประมาณของทางราชการ	 ...เมื่อการเข้า
ปฏบิตัหิน้าทีข่องนายกเทศมนตร	ีจะต้องให้ผูร้้องรบัรองผลการเลอืกตัง้เสยีก่อน	ทัง้การด�าเนนิการ 
ตามโครงการต่าง	 ๆ	 จะต้องมีการเสนอโครงการและงบประมาณ	 โดยได้รับความเห็นชอบจาก

>> บุณยเกียรติ รักชำติเจริญ



>>  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63)40

>> หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

สภาเทศบาล	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

พ.ศ.	2541	จงึจะด�าเนินการตามโครงการได้	ค�าปราศรัยหาเสยีงของผูค้ดัค้านจงึไม่สามารถด�าเนินการ 

ได้จรงิ	การกระท�าของผูค้ดัค้านนบัได้ว่าเป็นการหาเสยีงโดยหลอกลวงหรอืจงูใจให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

ให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตน

 ผลคดี	ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิและเลือกตั้งใหม่

 ใส่ร้ายผูส้มคัรอืน่ว่าเกีย่วข้องกบัการซือ้เสยีงทีไ่ม่เป็นความจรงิถือว่าฝ่าฝืนมาตรา 57 

วรรคหนึ่ง (5)

 (ศาลอุทธรณ์ภาค 5) ลต 8/2554	 ค�าพูดของ	 นาย	 ท.	 มีเจตนาให้ผู้ที่รับฟังเข้าใจว่า 

นาย	ป.	รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการที่	นาย	ด.	จะซื้อเสียงด้วย	แต่เมื่อไม่ปรากฏว่า	นาย	ป.	หรือ 

นาย	ด.	ซื้อเสียง	การที่	นาย	ท.	พูดดังกล่าว	จึงเป็นการใส่ร้ายให้เข้าใจผิดในเรื่องการหาเสียงของ	 

นาย	 ป.	 เพื่อจูงใจให้ราษฎรที่บริเวณร้านขายก๋วยเตี๋ยวลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านและ 

ให้งดเว้นการลงคะแนนเลอืกต้ังให้แก่	นาย	ป.	อนัเป็นการฝ่าฝืน	พ.ร.บ.	การเลอืกตัง้ท้องถิน่ฯ	มาตรา	57	 

วรรคหนึ่ง	(5)	แต่ค�าพูดของ	นาย	ท.	มิได้ให้เหตุผลหรือแสดงหลักฐานอื่นให้ผู้รับฟังเห็นหรือเชื่อว่า 

นาย	ด.	จะซื้อเสียงให้	นาย	ป.	และการพูดของ	นาย	ท.	 ได้พูดกับราษฎรประมาณ	3	ถึง	4	คน	 

แต่ผู้คัดค้านได้คะแนนล�าดับที	่1	โดยได้คะแนน	1,146	คะแนน	ล�าดบัที	่2	ได้คะแนน	1,066	คะแนน	

นาย	ป.	ได้ล�าดับที่	3	ได้คะแนน	1,009	คะแนน	ผู้คัดค้านได้คะแนนมากกว่าล�าดับที่	2		80	คะแนน	

และมากกว่า	นาย	ป.

 ผลคดี	ศาลสั่งยกค�าร้อง

 อนุมัติให้กู้ทั้งที่ฝ่าฝืนระเบียบราชการ เป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้อนุมัติ

 (ศาลอุทธรณ์ภาค 2) 1533/2551	 การพิจารณาค�าขอกู้ยืมเงินที่ไม่ได้แนบหลักฐาน 

เกีย่วกบัเงนิสมทบงบประมาณซึง่ไม่เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ	คณะกรรมการบรหิาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในฐานะผู้พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบ	ควรจะคืนเรื่องเพื่อให้กลับไป

ด�าเนนิการให้เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยฯ	เสยีก่อน	แต่กลบัปรากฏว่า	ผูค้ดัค้านในฐานะ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลได้พิจารณา 

และมมีตอินมุตัใิห้ประชาคมหมูบ้่านหมูท่ี	่11	กูย้มืเงินได้ก่อนผูค้ดัค้านจะครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง

เพียง	 9	 วัน	 จึงฟังได้ว่าผู้คัดค้านกระท�าการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้คัดค้าน	

โดยจูงใจให้เข้าใจผิดว่าผู้คัดค้านเป็นผู้อนุมัติเงินกู้จ�านวน	100,000		บาท	โดยหาได้เป็นการกระท�า

โดยมเีจตนาปฏิบตัติามระเบยีบของทางราชการตามทีผู่ค้ดัค้านอ้างไม่	แต่ต้องด้วยข้อห้ามและถือว่า

เป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืน	พ.ร.บ.	การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ	มาตรา	57	วรรคหนึ่ง	(5)	และวรรคสอง	

 ผลคดี	ศาลสั่งเลือกตั้งใหม่
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 กรณใีช้รปูถ่ายสวมชุดครยุปรญิญาโท จดัท�าป้ายโฆษณาการหาเสยีงเลือกต้ัง ในขณะที่ 
ยังไม่ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโท
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 1) 5560/2552	ก่อนวันเลือกตั้งผู้คัดค้านจัดท�าป้ายโฆษณาหาเสียง
เลอืกตัง้และแผ่นพบัโฆษณาหาเสียงใต้ภาพถ่ายของผูค้ดัค้านมข้ีอความและลงประวตัด้ิานการศกึษา
ระบุว่า	ปริญญาโท	มหาวิทยาลัย	ก	และสวมชุดครุยปริญญาโท	มหาวิทยาลัย	ก	ซึ่งตามจริงแล้ว	 
ผู้คัดค้านอยู่ระหว่างการศึกษายังไม่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทอันเป็นการหลอกลวงหรือ 
จูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเข้าใจผิดว่าผู้คัดค้านส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	 เม่ือข้อเท็จจริง 
ได้ความว่ามกีารกระท�าฝ่าฝืน	มาตรา	57	วรรคหนึง่	(5)	เกีย่วข้องกบัผูคั้ดค้านอนัมผีลให้การเลอืกตัง้ 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 จึงเป็นเหตุท่ีจะมีค�าสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้คัดค้าน	
และมีค�าสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ผ.	ใหม่	แทนผู้คัดค้าน
 ผลคดี	เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

>> บุณยเกียรติ รักชำติเจริญ

	 ห ้ามมิ ให ้สมาชิกสภาท ้องถิ่นและ 
ผู้บริหารท้องถ่ินผู้ใดกระท�าการตามวรรคหนึ่ง	
เว้นแต่	 เป็นการกระท�าตามหน้าที่และอ�านาจที่
มีกฎหมายบัญญัติไว้	 ในกรณีที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	อนุมติัโครงการหรอืกจิกรรม
ใหม่ที่มีลักษณะตามวรรคหน่ึงภายในเก้าสิบวัน
ก่อนวนัครบวาระการด�ารงต�าแหน่งหรือก่อนการ
ลาออกจากต�าแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น	 แล้ว
แต่กรณี	 ให้ถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
ผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือปลัดองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่น้ันกระท�าการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม 
วรรคหนึ่ง	 เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว
มีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติ	
หรือภัยพิบัติสาธารณะ	 หรือเป็นโครงการ	 หรือ
กิจกรรมต่อเนื่องที่กระท�าเป็นปกติอยู่แล้ว	 หรือ
เป็นโครงการที่ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี	
	 การประกาศนโยบายหรอืการด�าเนนิการ 
ตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าท่ี 
และอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย

วิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม	 (1)	
หรือ	 (2)	 เว้นแต่เป็นการโฆษณาหาเสียงเกี่ยวกับ
นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
มเีหตอุนัควรสงสยัว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใด	 
ด�าเนินการใดอันมีลักษณะต้องห้ามตามวรรค
หนึง่หรอืวรรคสอง	ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
พจิารณาและวนิจิฉยั	เมือ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
วินิจฉัยว่าการด�าเนินการนั้นมีลักษณะเป็นการ
ต้องห้ามดังกล่าว	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นด�าเนินการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป
	 ความผิดตาม	 (1)	 หรือ	 (2)	 ให้ถือว่า
เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจส่งเรื่องให้
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจได้”	
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>> หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

	 (1)	 ก่อนวนัเลอืกตัง้	หรอืในวนัเลอืกตัง้ 
แล้วแต่กรณ	ีให้หน่วยงานของรฐัท่ีจะจัดยานพาหนะ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ต้องแจ้งเรือ่งให้ผูอ้�านวยการเลอืกต้ังประจ�าจงัหวดั 
ทราบก่อนด�าเนินการ
	 (2)	 ห้ามมใิห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดยานพาหนะ	 เพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
	 (3)	 ในกรณีหน่วยงานของรัฐท่ีจะจัด 
ยานพาหนะตามระเบียบนี้ 	 ต ้องด�าเนินการ 
ปิดประกาศ	หรือแผ่นป้ายท่ียานพาหนะให้ชัดเจน
ว่าเป็นยานพาหนะของหน่วยงานใด	 และจัดไว้
ส�าหรับรับและส่งผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพื่อไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
	 (4)	 ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐท่ีจะจัด
ยานพาหนะตามระเบยีบนี	้กระท�าการใดเพือ่จงูใจ
หรอืควบคมุให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปลงคะแนน	หรอื
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด

 3. การจัดยานพาหนะ น�าผู ้มีสิทธิ 
เลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง
	 “มาตรา	 67	 ห ้ามมิให ้ผู ้สมัครจัด 
ยานพาหนะน�าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง 
เพ่ือการเลือกตัง้	หรอืน�ากลบัจากทีเ่ลอืกตัง้	หรอืจดั
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียง 
ลงคะแนน	 โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้าง
ซึ่งต้องเสียตามปกติ
	 ห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการตามวรรคหนึ่ง 
เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู ้มีสิทธิเลือกต้ังไป 
ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัคร 
ผู้ใด	 บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่การที่ 
หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออ�านวย
ความสะดวกแก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ทั้งนี้	 ตามที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด”
	 ในกรณกีารจดัยานพาหนะโดยหน่วยงาน 
ของรฐั	คณะกรรมการการเลอืกต้ังได้ออกระเบยีบ 
ว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	
2563	โดยมีสาระส�าคัญคือ

 กรณีศึกษาตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นซึ่งเดิมตรงกับมาตรา 57 วรรคสาม  
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 
 การแจกสิ่งของนอกอ�านาจหน้าที่ ไม่ได้รับยกเว้น
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 5) ลต 4/2554	 สิ่งของท่ีน�ามาแจกจัดซื้อโดยองค์การปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	แม้จะถอืเป็นการด�าเนนิการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอ�านาจหน้าท่ีของท้องถ่ิน 
ด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมาตรา	 57	 วรรคสาม	
ก็ตาม	 แต่จากพฤติการณ์ของผู้คัดค้านที่	 2	 ที่กระท�าการแจกแผ่นปลิวโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
โดยผูคั้ดค้านที	่2	ได้ใส่ถงุพลาสติกใสทีบ่รรจุสิง่ของมอบให้แก่ผูส้งูอายุและผูพ้กิารด้วยนัน้	ย่อมไม่อยู ่
ในบังคับที่ผู้คัดค้านทั้งสองจะสามารถกระท�าได้
 ผลคดี	ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
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>> บุณยเกียรติ รักชำติเจริญ

	 นอกจากข้อห้ามในการหาเสียง	ตลอดจน 
การก�าหนดข้อปฏิบัติในการจัดยานพาหนะ 
น�าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง	 การห้ามมิให้ 
ผูใ้ดซึง่มไิด้มสีญัชาตไิทยช่วยเหลอืในการหาเสยีง 
เลือกตั้ง	 และกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐช่วยเหลือ 
ในการหาเสียงเลือกตั้ งแก ่ผู ้ สมัคร	 ตามที่ 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 ได้ก�าหนดไว้	
ยังมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการ 
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน	พ.ศ.	2563	ท่ีก�าหนดแนวทางการหาเสยีง 
ทั้งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 และแนวทางอื่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 

 4. ผู ้มิได้มีสัญชาติไทยช่วยเหลือใน
การหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร
	 “มาตรา	 68	 ห้ามมิให้ผู ้ใดซึ่งมิได้มี
สัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกต้ัง	
หรอืกระท�าการใด	ๆ 	เพ่ือประโยชน์แก่การเลอืกต้ัง 
โดยประการทีอ่าจเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัร	
ทั้งน้ี	 เว้นแต่การกระท�านั้นเป็นการช่วยราชการ
ตามที่ทางราชการร้องขอ	 หรือเป็นการประกอบ
อาชีพตามปกติ	โดยสุจริตของผู้นั้น”
 5. เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเหลือในการ
หาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร
	 “มาตรา	 69	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้ต�าแหน่งหน้าทีก่ระท�าการใด	ๆ 	อนัเป็นคณุหรอื	 
เป็นโทษแก่ผู้สมัคร	 เว้นแต่เป็นการกระท�าตาม
หน้าที่และอ�านาจ”

 กรณีศึกษาตามข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นเดิมตรงกับมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 พาคนไปลงคะแนน
 (ศาลอุทธรณ์ภาค 2) 2628/2551	นาย	ช.	บตุรผูค้ดัค้าน	ยมืรถยนต์กระบะของผูค้ดัค้าน 
ไปใช้	ต่อมา	นาย	ช.	ขับรถยนต์กระบะคันดังกล่าวพาผู้โดยสาร	6	ถึง	7	คนไปยังที่เลือกตั้ง	ผู้คัดค้าน 
ก็ได้เตือน	นาย	ช.	ว่าการกระท�าเช่นนี้อาจผิดกฎหมาย	แต่ผู้คัดค้านก็ไม่ได้ห้ามปราม	นาย	ช.	ไม่ให้
กระท�าการดังกล่าว	 กลับปล่อยให้	 นาย	 ช.	 ขับรถกระบะไปส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อไป	 จนกระท่ัง 
ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จก็น�ากลับจากที่เลือกตั้ง	 พฤติการณ์เช่นนี้ท�าให้เช่ือว่าผู้คัดค้านด�าเนินการ 
ทุกทางเท่าที่มีโอกาสด้วยการพร้อมใจให้ผู้อื่นกระท�าการเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิ 
เลือกต้ังในการเดินทางไปยังที่เลือกตั้ง	 แล้วน�ากลับจากท่ีเลือกตั้งโดยไม่เก็บค่าโดยสารหรือจ่าย 
ค่าจ้าง	และการที่ผู้คัดค้านขับรถยนต์กระบะน�า	นาย	ก.	และ	นาย	ว.	 ไปยังที่เลือกตั้งและพูดให้
บคุคลทัง้สองลงคะแนนเลอืกต้ังให้แก่ผูค้ดัค้าน	แล้วน�ากลบัจากทีเ่ลอืกตัง้โดยไม่เก็บค่าโดยสารหรอื 
จ่ายค่าจ้างนั้น	 เป็นการจัดยานพาหนะน�าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังท่ีเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งและ 
น�ากลับจากที่เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตน	 อันเป็นการฝ่าฝืน	
พ.ร.บ.	การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ	มาตรา	58	วรรคหนึ่งและวรรคสอง	
 ผลคดี	ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิและเลือกตั้งใหม่
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อีกหลายประการ	 เช่น	 การแต่งต้ังผู้ช่วยหาเสียง	
การปิดประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้และ 
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง	 และ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง	 สรุปได้
ดังนี้
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม 
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 วธิกีารหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
	 “ข้อ	8	ในการหาเสียงเลอืกต้ังโดยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนิกส์	ผู้สมัคร	พรรคการเมือง	หรือ	 
ผูใ้ด		แล้วแต่กรณ	ี	สามารถใช้วธีิการหาเสยีงเลือกตัง้ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง	 หรือมอบ	 หรือ
ว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลด�าเนินการแทนได้	 
ด้วยวิธีการ	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 เว็บไซต์		
	 (2)	 โซเชียลมีเดีย	
	 (3)	 ยูทูป			
	 (4)	 แอปพลิเคชัน
	 (5)	 อีเมล์		
	 (6)	 เอสเอ็มเอส		
	 (7)	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท	
	 ข้อ	 9	 การหาเสียงเลือกต้ังตามข้อ	 8	 
ผู้สมัคร	 พรรคการเมือง	 หรือผู้ใด	 แล้วแต่กรณี		
สามารถระบุชื่อ	 รูปถ่าย	 หมายเลขประจ�าของ
ตัวผู้สมัคร	ชื่อของพรรคการเมือง	สัญลักษณ์ของ	
พรรคการเมือง	 สัญลักษณ์	 นโยบายของผู้สมัคร		
คติพจน์	 ค�าขวัญ	 ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับ
ตัวผู้สมัคร	 พร้อมระบุชื่อตัว	 ชื่อสกุล	 ที่อยู่ของ 
ผู้ว่าจ้าง	 ผู้ผลิต	 จ�านวน	 และวันเดือนปีที่ผลิตไว้
บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนด้วย

	 ในกรณีการน�าข้อมูลเกี่ยวกับพรรค 
การเมืองตามวรรคหน่ึง	 หรือการน�า	 ภาพบุคคล
เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง	 จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น	 และ 
ไม่ขัดต่อมาตรา	 34	 แห่งพระราชบัญญัติการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
พ.ศ.	 2562	 และอาจน�าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการ
หาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้”
 การแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกต้ังโดย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
	 “ข้อ	10	ในการหาเสียงเลือกตั้งโดย 
วธีิการทางอเิลก็ทรอนกิส์		ให้ผูส้มคัร		พรรคการเมอืง		 
แล้วแต่กรณี	 แจ้งวิธีการ	 รายละเอียด	 ช่องทาง		
ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ	 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์		รวมท้ังหลกัฐานอืน่ท่ีเกีย่วข้อง
ตามแบบที่ก�าหนดท้ายระเบียบ	 ให้ผู้อ�านวยการ	
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทราบก่อนด�าเนินการ
หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
	 เพือ่ประโยชน์ในการแจ้งวิธกีารหาเสยีง 
เลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้	 
คณะกรรมการอาจก�าหนดวิธีการแจ ้งทาง
อเิลก็ทรอนกิส์หรือวธิกีารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ
ประกาศ	ก�าหนด	ส่วนที่	3	การหาเสียงเลือกตั้ง
โดยบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง	
		 ข้อ	11	ในการหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ให้บุคคลท่ีมิได้เป็นผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด		 
แสดงชื่อและชื่อสกุล	 หรือชื่อนิติบุคคล	 หรือ
อาจแสดงชื่อย่อ	 สัญลักษณ์	 หรือเครื่องหมายใด 
ที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลท่ีด�าเนินการได้	 

>> หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
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สื่อที่ผลิตขึ้นเ พ่ือใช ้ในการหาเสียงเลือกตั้ ง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 ต้องระบุชื่อและ 
ชือ่สกลุ	หรอืชือ่นิติบคุคลของผูจั้ดท�าการแสดงตน 
และระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง	อาจ 
กระท�าในรูปแบบตัวอักษร	ภาพ	หรือเสียงก็ได้
	 ข้อ	 12	 บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมีรายการ 
ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้	 รวมแล้ว 
เกนิกว่าห้าพนับาท	ให้ผูน้ัน้แจ้งค่าใช้จ่ายดงักล่าว 
ต่อผูส้มคัรทราบ	ทัง้นี	้ให้ผูส้มคัรแจ้งให้ผูอ้�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทราบ	 เพื่อรวมเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	
	 (1)	 ค่าจ ้างจัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
	 ค่าตอบแทนในการด�าเนินการ	ไม่ว่าด้วย
วิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์	โซเชียลมีเดีย
	 (2)	 อีเมล์	 โปรแกรมค้นหา	 หรือสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์อื่น	 รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกต้ัง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
	 การแจ้งตามวรรคหนึง่	ให้แจ้งรายละเอยีด 
ตามแบบที่ก�าหนดท้ายระเบียบ
	 ข้อ	 13	 ในกรณีที่ผู ้สมัครผู้ใดยินยอม
หรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ัง	 
โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ของบคุคลทีม่ไิด้เป็น
ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง	 ให้นับรวมรายการใช้
จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครนั้นด้วย”
 การด�าเนินการเกี่ยวกับการหาเสียง 
เลือกตั้ ง โดยวิธีการทางอิ เล็กทรอนิกส ์ที ่
ไม่ถูกต้อง
 “ข้อ	14	เมื่อมีความปรากฏต่อคณะ
กรรมการว่า	 ผู้สมัคร	 พรรคการเมือง	 หรือผู้ใด	 

แล้วแต่กรณี	 มีการกระท�าที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
หรือเป็นการต้องห้าม	ตามข้อ	22	หรือข้อ	23	(4)	
ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 หรือ	
ลบข้อมูล	 และให้เลขาธิการแจ้งค�าส่ังให้ผู้สมัคร	
พรรคการเมอืง	หรอืผู้ใด	แล้วแต่กรณ	ีท่ีกระท�าการ 
ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ	เพื่อปฏิบัติ 
ตามค�าสั่งนั้นโดยเร็ว	 กรณีการด�าเนินการตาม
วรรคหนึ่ง	 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่ง	 ด�าเนินการแทนก็ได้		 
เมื่อกรรมการท่ีได้รับมอบหมายออกค�าสั่งตาม 
วรรคหนึง่แล้ว	ให้เลขาธกิารรายงาน	ต่อคณะกรรมการ 
เพื่อทราบโดยเร็ว
	 เมื่อผู ้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดได้รับรายงานหรือพบเหตุการณ์หาเสียง
เลอืกตัง้	โดยวธิกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์ท่ีไม่ถูกต้อง	
ให้รายงานต่อเลขาธิการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง	เพื่อ
ด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง
	 กรณีผู้สมัคร	 พรรคการเมือง	 หรือผู้ใด		
แล้วแต่กรณ	ีไม่แก้ไข	เปลีย่นแปลง	หรอืลบข้อมลู	
ภายในเวลาทีก่�าหนด	ให้เลขาธกิารแจ้งหน่วยงาน
ของรฐัท่ีเก่ียวข้องพจิารณาด�าเนนิการตามอ�านาจ
หน้าท่ี	 และผู้ให้บริการเพื่อพิจารณาด�าเนินการ		
หากมีค่าใช้จ่าย	ให้ผู้สมัครนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
	 ในกรณีที่ผู้สมัคร	 พรรคการเมือง	 หรือ
ผู้ใดไม่ด�าเนินการแก้ไข	 เปล่ียนแปลง	 หรือลบ
ข้อมูล	ตามวรรคสี่	คณะกรรมการอาจน�ามาเป็น
เหตุด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน	
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้”
 ผู้ช่วยหาเสียง
	 “ข้อ	15	ผู ้สมัครที่ประสงค์จะมีผู ้ช่วย
หาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง	 

>> บุณยเกียรติ รักชำติเจริญ
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ในเขตเลอืกตัง้	ให้ผูส้มคัรแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบั 
ผู ้ช่วยหาเสียง	 หน้าที่และค่าตอบแทนผู ้ช่วย 
หาเสียง	 รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบ 
ทีก่�าหนดท้ายระเบยีบ	ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ัง 
ประจ�าจังหวัด	 ทราบก่อนวันด�าเนินการ	 ทั้งนี้	
ให้ผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดเก็บ
รวบรวมเอกสารทีผู้่สมคัรแจ้งมานัน้ไว้ทีส่�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
	 การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียง
ตามวรรคหนึ่ง	 ผู ้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า		
สิ่งของ	 เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม	 ส�าหรับผู้ช่วย
หาเสียง	 และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้
แก่ผู้ช่วยหาเสียง	 ที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียง 
เลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่า
	 ในกรณีผู ้สมัครไม ่แจ ้งรายละเอียด 
เก่ียวกับผู้ช่วยหาเสียง	 หน้าที่และค่าตอบแทน 
ผู ้ช่วยหาเสียง	 จะด�าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง 
ด้วยวิธีการนี้มิได้
	 กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียง 
ในการเลอืกตัง้นัน้	ให้ผู้สมคัรด�าเนินการแจ้งไม่เกนิ 
สามคร้ัง	 คร้ังละไม่เกินหนึ่งในสามของจ�านวน 
ผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น
	 ข้อ	 16	 ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วย 
หาเสียงของผู้สมัครตามหมวดนี้	 เข้าช่วยเหลือใน
การหาเสียงเลือกตั้ง	ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้น
ให้ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดทราบ
โดยเร็ว”
 การปิดประกาศเกีย่วกับการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
	 “ข้อ	17	ให้ผู ้สมัครที่ประสงค์จัดท�า 
และปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
หรือจัดท�าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งด�าเนินการ	ดังนี้	

	 (1)	 จัดท�าและปิดประกาศเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง	 มีขนาดความกว้างไม่เกิน	
30	 เซนติเมตร	 และมีขนาดความยาวไม่เกิน	 42		
เซนติเมตร
	 (2)	 จัดท�าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 
การหาเสียงเลือกตั้ง	 มีขนาดความกว้างไม่เกิน	
130	 เซนติเมตร	 และมีขนาดความยาวไม่เกิน	
245	เซนติเมตร	
	 ข้อ	 18	 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง 
เลอืกตัง้	และแผ่นป้ายเก่ียวกับการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
ตามข้อ	17	ผูส้มคัรสามารระบชุือ่	รปูถ่าย	หมายเลข 
ประจ�าตัวของผู ้สมัคร	 ช่ือของพรรคการเมือง	
สญัลกัษณ์ของพรรคการเมอืง	สญัลกัษณ์	นโยบาย
ของผูส้มคัร	คตพิจน์	ค�าขวญั	ข้อมลูประวตั	ิเฉพาะ
ที่เก่ียวกับตัวผู้สมัคร	 พร้อมระบุช่ือตัว	 ช่ือสกุล	 
ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง	 ผู้ผลิต	 จ�านวน	และวันเดือนปี	 
ที่ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนของประกาศ 
เกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้และแผ่นป้ายเกีย่วกบั 
การหาเสียงเลือกตั้ง
	 ในกรณีการน�าข้อมูลเกี่ยวกับพรรค 
การเมืองตามวรรคหนึ่ง	 หรือการน�าภาพบุคคล
เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง	 จะต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
และไม่ขัดต่อมาตรา	 34	 แห่งพระราชบัญญัต ิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหาร
ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 และอาจน�าภาพผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ินในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเดียวกัน	
มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้	
	 ข้อ	19	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และ 
อ�านาจ	ในการประกาศก�าหนดเกีย่วกบัการหาเสยีง 
เลือกตั้งในเรื่อง	ดังต่อไปนี้

>> หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
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	 (1)	 จ� านวนของประกาศเกี่ ยว กับ 
การหาเสียงเลือกต้ัง	 และแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 
การหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท�าได้
	 (2)	 หลักเกณฑ์	 วิธีการปิดประกาศ 
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง	 และติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง	
	 (3)	 สถานที่ ป ิ ดประกาศ เ กี่ ยวกับ
การหาเสียงเลือกต้ัง	 และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 
การหาเสียงเลือกตั้ ง	 จ�านวนของประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังที่ผู ้สมัครจัดท�า 
ได ้ไม ่เกินห้าเท ่าของจ�านวนหน่วยเลือกตั้ง	 
และจ�านวนแผ่นป้ายเกีย่วกบัการหาเสยีงเลือกต้ัง 
ที่ผู ้สมัครจัดท�าได้ไม่เกินสามเท่าของจ�านวน
หน ่วยเลือกตั้ งของแต ่ละองค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น
	 ในกรณีการเลือกตั้ ง เทศบาลนคร		
กรุงเทพมหานคร	 และเมืองพัทยา	 จ�านวน
ของประกาศ	 เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ที่ผู ้สมัครจัดท�าได้ไม ่เกินสิบเท่าของจ�านวน
หน่วยเลือกตั้ง	 และจ�านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับ 
การหาเสียงเลือกตั้งที่ผู ้สมัครจัดท�าได้ไม่เกิน 
ห้าเท่าของจ�านวนหน่วยเลอืกต้ังของแต่ละองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 ทั้งน้ี	 ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
จะต้องไม่เกินจ�านวนที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้ง	
ประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนด	
	 ก่อนประกาศก�าหนดสถานทีปิ่ดประกาศ 
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้าย 
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง	 ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประสานหรือหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
พ้ืนที	่และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เมือ่ออกประกาศ
ดังกล่าวแล้ว	 ให้แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ	

และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน	 โดยสถานท่ี
ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง	 และ
สถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ต้องค�านึงถึงความเหมาะสม	 ความเป็นระเบียบ 
เรยีบร้อย	ความสะอาด	ความปลอดภยั	ความมัน่คง 
แข็งแรง	 มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิด 
อันตรายแก ่ประชาชนหรือต ่อยานพาหนะ	 
รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการ	 หรือประชาชน	 และจะต้อง 
ไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร
	 ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ
ก�าหนดเกีย่วกบั	การเลอืกตัง้ตามวรรคหนึง่ไว้แล้ว		
ให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะครบอายุของ 
สภาท้องถิ่นนั้น	
	 ข้อ	20	 การปิดประกาศเกี่ยวกับการ 
หาเสียงเลือกต้ังหรือติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการ 
หาเสยีง	เลอืกตัง้	ผูส้มคัรสามารถกระท�าได้เฉพาะ
สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก�าหนด
	 ข้อ	21	 กรณีที่ผู ้สมัครป ิดประกาศ 
เก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้าย
เก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม ่ถูกต้องตาม
หมวดนี้	 ให้หัวหน้าหน่วยงาน	 หัวหน้าพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน	 เจ้าพนักงานท้องถ่ิน	 มีอ�านาจสั่ง
ผู ้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 
ที่ก�าหนด	 และหากไม่ด�าเนินการแก้ไขภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด	ให้ผูม้อี�านาจข้างต้นมอี�านาจ 
รือ้ถอน	ท�าลาย	ปลดออก	ปกปิด	หรอืลบข้อความ	
ภาพ	หรอืรปูรอยดงักล่าว	หรอืสัง่ให้หน่วยงานอ่ืน 
ด�าเนินการ	 โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น	 
และคณะกรรมการอาจน�ามาเป็นเหตุในการ
สืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการ

>> บุณยเกียรติ รักชำติเจริญ
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การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน		การไต่สวน		และ
การวินิจฉัยชี้ขาดได้”
 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสยีงเลอืกต้ัง 
	 “ข้อ	22	ห้ามผู้สมัครด�าเนินการ	 หรือ
ยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู ้ใดด�าเนินการ 
น�าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการ
หาเสียงเลือกตั้ง
	 ข้อ	23	 ห้ามผู ้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง		
หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียง
เลือกตั้ง	ในลักษณะ	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 แจกจ่ายเอกสารเก่ียวกบัการหาเสยีง 
เลือกตั้งโดยวิธีการวาง	หรือโปรยในที่สาธารณะ
	 (2)	 แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เก่ียวกับ
การหาเสยีงเลอืกตัง้ทีม่ไิด้มกีารระบชุือ่ตัว	ชือ่สกลุ			 
ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง	 ผู้ผลิต	 จ�านวน	และวันเดือนปี 
ที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

>> หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

	 (3)	 ใช้พาหนะต่าง	 ๆ	 ในการหาเสียง 
เลือกต้ัง	 หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณา 
หาเสียงเลือกตั้ง	 ท่ีมิได ้แจ ้งรายละเอียดให  ้
ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทราบ 
ตามแบบที่ก�าหนดท้ายระเบียบ
	 (4)	 หาเสยีงเลอืกตัง้โดยใช้ถ้อยค�าทีร่นุแรง	 
หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
	 (5)	 ช ่ วยเหลือ เงิน 	 ทรัพย ์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้ให้แก่ 
ผู้ใดตามปกติ	ประเพณีต่าง	ๆ	
	 (6)	 หาเสียงเลือกตั้ งโดยน�า ช่ือของ
พรรคการเมือง	 สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง		
คตพิจน์	ค�าขวญั	หรอืภาพบุคคล	โดยมไิด้มีหนงัสอื
ให้ความยนิยอมจากบุคคลหรอืพรรคการเมอืงนัน้ 
	 (7)	 จงใจไม ่ปฏิ บัติ ให ้ เป ็น ไปตาม 
ระเบียบนี้”
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>> บุณยเกียรติ รักชำติเจริญ

บรรณานุกรม

	 1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560
	 2.	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562
	 3.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดยานพาหนะโดยหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2563	 
ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	137	ตอนที่	9	ก	วันที่	30	มกราคม	2563
	 4.	 หนังสือสรุปค�าสั่งศาลอุทธรณ์คดีเลือกตั้งท่ีน่าสนใจ	 เล่ม	 1	 จัดพิมพ์โดยส�านักวินิจฉัย 
และคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ปีที่พิมพ์	2556
	 5.	 สรปุค�าสัง่ศาลอทุธรณ์คดเีลือกตัง้	(เอกสารบรรยาย)	นายสมพล	พงษ์พพิฒัน์	ผูอ้�านวยการ
ส�านักวินิจฉัยและคดี
	 6.	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว ่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม 
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2563
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    คาใชจายในการเลือกตั้ง 
  สมาชิกสภาทองถิ�น 
หร�อผูบร�หารทองถิ�น

โรจนา ศรีอังกูร



วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  53

	 ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ของผูส้มคัร	คอื	
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้สมัครได้ใช้จ่ายไปเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งจนถึง
วนัเลอืกตัง้	ซึง่รวมถงึการโฆษณาหาเสยีงเลอืกตัง้ 
ของผูส้มัครด้วย	ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น	2	ลกัษณะ	 
คือ	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารจัดการ	 และ 
ค่าใช ้จ ่ายเพื่อแนะน�าตัวให้ผู ้ มีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง
	 ปัจจุบันการหาเสียงเลือกต้ังถือเป็น
กจิกรรมหน่ึงของการเลอืกตัง้ทีใ่ช้เงนิจ�านวนมาก	
เช่น	 ในการเลือกต้ังของประเทศสหรัฐอเมริกา	 
การรณรงค์หาเสยีงเป็นกจิกรรมก่อนการลงคะแนน 
เลือกตั้งท่ีทั้งผู ้สมัครและผู ้ที่ให้การสนับสนุน
ผู ้สมัครพยายามใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 เพื่อกระตุ้น
ให้ประชาชนออกมาลงคะแนนเสียงให้	 โดย
เงินที่ใช้จ ่ายส่วนมากจะเป็นการโฆษณาทาง
โทรทัศน์	 เพราะเป็นวิธีการที่ผู ้สมัครสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้ง่ายกว่าวิธีอื่น	 ๆ	 นอกจากนี้
ผู้สมัครยังต้องเดินทางไปหาเสียงตามรัฐต่าง	 ๆ	
ทั่วประเทศ	 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก	 
ซึง่กลยทุธ์หาเสยีงเลอืกตัง้ของอเมรกิานัน้	แตกต่าง 
กับไทยมาก	 มีการวางแผนและการเตรียมงาน 
ในลกัษณะคล้ายการท�าการตลาด	อกีทัง้กฎหมาย 
เลือกตั้งก็ต่างกัน	 โดยสามารถมีมหรสพหรือ
คอนเสิร์ตได้	 และท�าโพลล์หรือปราศรัยหาเสียง

ได้จนถึงในวันเลือกตั้ง	 ท�าให้ประชาชนตื่นตัว 
ค่อนข้างมาก1	 และเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ต 
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	 จึงท�าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และผูส้นบัสนนุน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืในการหาเสยีง 
เลือกตั้ง	และระดมเงินทุน	
	 ส�าหรับประเทศไทย	 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังมีทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	และในการเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	
การก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย	ถือเป็น 
มาตรการหนึ่งในการควบคุมการเลือกตั้งให้ 
เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม	 เพื่อให้ผู้สมัคร
ทกุคนใช้จ่ายในการเลอืกตัง้เป็นไปอย่างเท่าเทียม 
กัน	 รวมทั้งเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินของ 
ผูส้มคัรเพือ่ให้ผูส้มคัรได้ใช้จ่ายเงนิในการหาเสยีง 
เลือกตั้งอยู ่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันและอยู ่
ภายใต้กรอบวงเงินตามที่ได้ก�าหนดไว้	 ซึ่งสิ่งที่จะ
ท�าให้ทราบได้ว่าผู้สมัครได้ใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกตั้งมีจ�านวนเท่าใด	 และใช้จ่ายอะไรบ้าง	
คือการจัดท�าบัญชีรายรับและรายจ่ายในการ
เลือกตั้ง	 ซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ก�าลังจะเกิดขึ้นนี้	 ผู้สมัคร
จะต้องยืน่บัญชีรายรบัและรายจ่ายในการเลอืกตัง้ 
ต่อผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัภายใน	
90	 วันนับจากวันเลือกตั้ง	 โดยการจัดท�าบัญชี

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น >>

โรจนำ ศรีอังกูร

1 ช�ำนำญ จันทร์เรือง. “ควำมรู้เบื้องต้น “เลือกตั้ง” ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ”,
  https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/637340 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2563)
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>> ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

รายรบัรายจ่ายในการเลอืกต้ัง	สิง่ส�าคัญอย่างหน่ึง 
ที่จะต้องทราบและเข้าใจ	 คือ	 รายรับรายจ่าย 
ในการเลือกตัง้ได้แก่อะไรบ้าง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในส่วนของรายจ่ายที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การเลือกตัง้	เพ่ือผูส้มคัรจะได้น�ารายการมาลงบญัชี 
ได้อย่างถูกต้อง	 โดยการใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ของผู้สมัครนั้นต้องมีทั้งแหล่งที่มาของเงินซึ่งเป็น
รายรับ	 ว่ามาจากเงินหรือทรัพย์สินของผู้สมัคร 
และค่าใช้จ่ายหรอืรายจ่ายของผูส้มัครว่าได้ใช้จ่าย
อะไรบ้าง	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนดหรือไม่	 หรือค่าใช้จ่ายนั้นมาจากการที่
บุคคลอื่นได้จ่ายแทนหรือให้ยืมทรัพย์สินมาใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้งหรือยกให้โดยไม่คิดค่า
ตอบแทน	ซึง่การให้ยมืหรอืยกให้ดงักล่าว	ผูส้มคัร 
ก็จะต ้องน�ามาคิดค�านวณเป็นค ่าใช ้จ ่ายใน 
การเลือกตั้งด้วย	โดยผู้สมัครจะต้องน�าทั้งรายรับ
และรายจ่ายดังกล่าวมาจัดท�าบัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้ง	ซึ่งภายหลังจากที่ผู้สมัคร
ได้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
ดังกล่าวแล้ว	 ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�า 
จงัหวัดจะจัดท�าประกาศบัญชรีายรบัและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัคร	 และปิดประกาศ 
เผยแพร่ให้ประชาชนทัว่ไปได้ทราบ	และเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 หรือผู้สมัครด้วย
กันเอง	 ได้ร่วมกันตรวจสอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่	 ซึ่งหากตรวจสอบแล้ว 
พบว่าไม่ถกูต้องหรือเป็นเทจ็กส็ามารถยืน่ค�าร้องต่อ 
ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าจงัหวดัได้ภายใน	
180	 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง	 ทั้งนี	้
บทความต่อไปน้ีจะพดูถงึกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ัง
เป็นสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	ดังนี้	
  

1. ประเภทของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

	 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งถูกก�าหนดให้
เป็นรายการ	 และระยะเวลาการเริ่มนับค่าใช้จ่าย 
ซึ่งกฎหมายก�าหนดให้เป็นหน้าที่และอ�านาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะก�าหนด
รายการค่าใช้จ่าย	 และการเริ่มนับรายการใช้จ่าย 
ที่น�ารายการใช้จ่ายมารวมค�านวณเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร	 แบ่งออกเป็น	
12	ประเภท	ดังนี้
	 (1)	 ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง	
ได้แก่	 ค่าสมัครรับเลือกตั้ง	 และค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง
	 (2)	 ค่าจ้างแรงงาน	ได้แก่	ค่าจ้างผู้ช่วย 
หาเสียง	 ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง	 
ค่าจ้าง	 แจกใบปลิว	 แผ่นพับ	 รวมท้ังค่าจ้าง
แรงงานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 และ
ไม่มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระท�าความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง	
	 (3)	 ค่าจ้างท�าของ	 ได้แก่	 ค่าจ้างท�า 
เสือ้แจก็เกต็	หมวก	และเสือ้ยดื	หรอือืน่	ๆ 	ส�าหรบั
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น	และผู้ช่วยหาเสียง	
	 (4)	 ค่าโฆษณาในสือ่ต่าง	ๆ 	ได้แก่	ค่าสือ่ 
สิ่งพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ	
รวมถึง	 ค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระท�าเพื่อการ
หาเสียงเลือกตั้ง
	 (5)	 ค่าจัดท�าป้าย	 เอกสาร	 สิ่งพิมพ์ 
ต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง
	 (6)	 ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 หรือค่าบริการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ได้แก่	 เว็บไซต์	 โซเชียลมีเดีย 
ยูทูป	 แอปพลิเคชัน	 อีเมล์	 เอสเอ็มเอส	 สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท
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	 (7)	 ค่าจดัซือ้หรอืเช่าวัสดุ	และอปุกรณ์
ส�าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
	 (8)	 ค่าเช่าสถานที	่และค่าตกแต่งสถานท่ี 
ได้แก่	ค่าเช่าส�านกังานเพ่ือเป็นศูนย์รณรงค์หาเสยีง 
เลือกตั้ง	ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง
	 (9)	 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 ได้แก	่
ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์	 เรือยนต์หรือ 
ยานพาหนะอื่น	ๆ	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	ค่าเช่าที่พัก	 
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
	 (10)	ค่าสาธารณูปโภค	 ได้แก่	ค่าไฟฟ้า	
ค่าน�า้ประปา	ค่าโทรศัพท์	ค่าบรกิารทางไปรษณย์ี 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	
	 (11)	ค่าใช้จ่ายส�าหรับผู ้ช่วยหาเสียง	
ได้แก่	ค่าอบรม	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
	 (12)	ค่าใช้จ่ายอืน่	ๆ 	ทีไ่ด้รบัอนุญาตจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

2. ระยะเวลาในการน�ารายการใช้จ่าย 
 มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

	 ในเรือ่งระยะเวลาการน�ารายการใช้จ่าย 
มารวมค�านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้	แบ่งเป็น 
2	กรณี	ดังนี้
	 (1)	 การเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการ
ครบวาระให้ค�านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปต้ังแต่	
180	วัน	ก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
	 (2)	 การเลอืกต้ังแทนต�าแหน่งทีว่่าง	ให้
ค�านวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ต�าแหน่ง
ว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
	 นอกจาก	 2	 กรณีดังกล่าวแล้ว	 ส�าหรับ
การเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหาร 
ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 มีผลใช้บังคับ	 การค�านวณ 

ค่าใช้จ่ายให้ค�านวณค่าใช้จ่ายทีใ่ช้จ่ายไปตัง้แต่วนัที่ 
คณะกรรมการการเลอืกต้ังประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ 
จนถึงวันเลือกตั้ง

3. การก�าหนดจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายใน 
 การเลือกตัง้

	 จ�านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	 
ถือเป็นกรอบวงเงินท่ีก�าหนดให้ผู ้สมัครจะต้อง 
ใช้จ่ายในการเลอืกต้ังได้ไม่เกนิจ�านวนทีก่�าหนดไว้	 
โดยผู ้ที่ มีหน ้าที่ ในการก�าหนดจ�านวนเ งิน 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 คือ	
ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดั	ซึง่จะต้อง 
ประกาศก�าหนดจ�านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ 
ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง	 โดยหลักเกณฑ์ 
ในการก�าหนดจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้อง 
ค�านึงถึงขนาดพื้นที่	 และลักษณะทางภูมิศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จ�านวนผู้มีสิทธ ิ
เลือกตั้ง	 จ�านวนหน่วยเลือกตั้ง	 ซึ่งจะมีผลใช้ได้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการก�าหนดใหม่
	 ส�าหรับการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลัง
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 มีผลใช้บังคับ	 
ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดจะต้อง 
ประกาศก�าหนดจ�านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ 
ของผู ้สมัครก่อนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
	 นอกจากนี้	 ยังก�าหนดห้ามมิให้ผู้สมัคร 
ใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกินจ�านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ท่ีก�าหนด	 โดยจ�านวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให ้
รวมถึงบรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้จ่ายหรือรับว่า 
จะจ่ายแทน	 และทรัพย์สินท่ีบุคคลอื่นได้น�ามา 
ให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน		 	
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4. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายใน 
 การเลือกตัง้

	 เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบการใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครระดับท้องถิ่น	 ซึ่งมี 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นจ�านวนมาก	 กฎหมายจึง
ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินการไว้ว่า	 นับต้ังแต่
วันที่ผู้สมัครได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง	 เช่น	
การถ่ายรูป	การขอใบรับรองแพทย์	 การจ่ายเงิน
ค่าสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือการจัดท�าป้ายหาเสียง 
หรือบัตรแนะน�าตัว	 ผู้สมัครจะต้องเก็บหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ใบเสร็จรับเงิน	 
ใบส�าคัญรับเงิน	 หรือเอกสารอื่น	 ๆ	 ที่แสดงถึง
รายจ่ายของผู้สมัครไว้เพื่อประกอบการยื่นบัญชี
รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง	 ประกอบกับ
ผู ้สมัครมีหน้าที่จะต้องจัดท�าบัญชีรายรับและ 
รายจ่ายในการเลอืกตัง้ตามแบบทีค่ณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ได้ก�าหนดไว้ในระเบยีบคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 โดยจะต้อง
ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายพร้อมทั้งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องดังกล่าวต่อผู้อ�านวยการการเลือกต้ัง 
ประจ�าจังหวัด	ภายใน	90	วัน	นับจากวันเลือกตั้ง 
เพ่ือให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
ท�าการปิดประกาศและให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ 
ค่าใช้จ่าย	 รายรับและรายจ่าย	 ซึ่งหากผู้สมัคร
ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
ดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง	 หรือ 
ผูส้มัครใช้จ่ายในการเลอืกต้ังเกินจ�านวนค่าใช้จ่าย 
ที่ผู ้ อ� านวยการการเลือกต้ังประจ�า จังหวัด
ประกาศก�าหนด	 ผู ้มีสิทธิ เลือกตั้ง	 ผู ้สมัคร 
รับเลือกตั้ง	 ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ�าเภอ 
ในเขตเ ลือกตั้ ง น้ัน	 สามารถยื่นค� าร ้องให ้ 
ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดสอบหา 

ข้อเท็จจริงได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อย 
แปดสิบวัน	นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

5. บทก�าหนดโทษ

	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	ได้
ก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้สมัครท่ีกระท�าการฝ่าฝืน
กฎหมายไว้	ดังนี้
	 1.	 กรณีผู้สมัครใช้จ่ายเกินจ�านวนเงิน 
ค่าใช้จ่ายท่ีก�าหนด	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	 
1	ปี	-	5	ปี	หรอืปรบัตัง้แต่	20,000	-	100,000	บาท 
หรือปรับเป็นจ�านวน	3	เท่าของจ�านวนเงินที่เกิน
จ�านวนค่าใช้จ่าย	 ในการเลือกตั้งที่ผู้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศก�าหนด	 
แล้วแต่จ�านวนใดจะมากกว่ากนั	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนด	
10	ปี
	 2.	 ถ้าผู้สมัครไม่ยื่นบัญชีรายรับและ 
รายจ่ายในการเลอืกตัง้ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	
หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน	ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน	 2	 ปี	 หรือ
ปรับไม่เกิน	40,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก�าหนด	5	ปี
	 3.	 กรณีผู ้สมัครยื่นบัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นเท็จ	 ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่	1	ปี	ถึง	5	ปี	และปรับตั้งแต่	20,000	-	
100,000	บาท	และให้ศาลสัง่เพกิถอนสิทธเิลอืกต้ัง 
มีก�าหนด	10	ปี
	 ทั้งนี้	 กรณีที่ศาลมีค�าส่ังให้เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้สมัคร	 และเป็นเหตุให้ต้องม ี
การเลอืกตัง้ใหม่	ผูส้มคัรผูน้ัน้ต้องรบัผดิในค่าใช้จ่าย 
ส�าหรับการเลือกตั้งใหม่ท่ีเกิดข้ึน	 โดยจ�านวน 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวศาลจะพิจารณาจากหลักฐาน 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอต่อศาล
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6. การเตรียมการของผู ้ที่ จะสมัคร 
 รับเลือกตั้ง

	 ในการเลือกตั้งครั้งแรกที่จะเกิดขึ้น	 

ภายหลงัจากทีพ่ระราชบัญญัติการเลอืกต้ังสมาชกิ

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2562	 

มีผลใช้บังคับ	 และเป็นไปตามบทเฉพาะกาล

มาตรา	142	การค�านวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง	 ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย

ในการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งก็คือ	 ผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งมักไม่ให ้ความส�าคัญกับการเก็บ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง	 

ท�าให้เมื่อถึงเวลาที่ต ้องยื่นบัญชีรายรับและ 

รายจ่ายในการเลือกตั้ง	 จึงไม่มีเอกสารหลักฐาน

มาประกอบ	 และอาจเป็นสาเหตุที่ท�าให้ผู้สมัคร 

หลงลืมค่าใช้จ ่ายบางรายการไป	 ซึ่งการยื่น 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องก็จะท�าให้ผู้สมัคร 

ต้องรับโทษตามกฎหมายและเป็นสาเหตุหนึ่ง 

ในการร้องคัดค้านการเลือกต้ังได้	 ดังนั้น	 ผู้ท่ีจะ

สมคัรรบัเลือกตัง้จะต้องเกบ็รายละเอยีดเกีย่วกบั 

ค่าใช้จ ่ายในการเลือกตั้งที่เกิดข้ึนต้ังแต่วันที่

ประกาศให้มีการเลือกตั้ง	ที่พอจะใช้เป็นแนวทาง

พอสังเขป	ดังนี้

	 1.	 ค่าใช้จ่ายในการยืน่สมคัรรบัเลอืกต้ัง 

ประกอบด้วย

	 (1)	 ค่าสมัครรับเลือกตั้ง	ซึ่งจ�านวนเงิน

เป็นเท่าใดขึ้นอยู ่กับการสมัครรับเลือกตั้งเป็น 

ผูบ้รหิารหรอืสมาชกิสภาท้องถิน่	และเป็นองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด

	 (2)	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 อาทิเช่น	 ค่าถ่าย

เอกสาร	ค่าถ่ายรูป	ค่าเดินทาง

	 2.	 ค่าจ้างหรือแรงงาน	ประกอบด้วย

	 (1)	 ค่าจ้างแรงงาน	 ส่วนใหญ่จะเป็น

ค่าจ้างแรงงานช่ัวคราวรายวันในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์	 เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร	

เช่น	 การแจกใบปลิว	 แผ่นพับ	 ค่าจ้างปิดป้าย

โฆษณาหาเสียง

	 (2)	 ค่าจ้าง	 ได้แก่	 ค่าจ้างพนักงาน 

ปฏิบัติหน ้า ท่ีประจ�าส�านักงานของผู ้สมัคร 

รับเลือกตั้ง	 และค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงที่ท�างาน

ลักษณะเป็นประจ�าทุกวันในช่วงการเลือกตั้ง

	 (3)	 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับทีมงาน

หาเสียงใน	(2)	เช่น	ค่าเสื้อทีม	หมวก	ค่าอาหาร	

เครื่องดื่ม	ค่าน�้ามัน	เป็นต้น

	 (4)	 ค่าจัดท�าโฆษณา	 เช่น	 ค่าจ้างผลิต

โปสเตอร์	แผ่นพบั	ใบย�า้เบอร์	คทัเอาท์	การผลติส่ือ	 

online	ค่าผลิตสปอตโฆษณา	

	 (5)	 ค่าเช่ารถแห่	 ค่าติดตั้งเวทีหาเสียง	

ค่าเครื่องเสียง

	 (6)	 ค่าเช่าอาคาร	 เพื่อใช้เป็นท่ีท�าการ

ชั่วคราวระหว่างท�าการรณรงค์หาเสียง

	 (7)	 ค ่าน�้ า	 ค ่าไฟฟ ้า	 ค ่าโทรศัพท ์	 

ค่าไปรษณีย์	

	 เมื่อมีค่าใช้จ่าย	 กฎหมาย	 ระเบียบ 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ต้องการให้ผู้สมัคร 

ยื่นบัญชีรายรับรายจ ่ายในการเลือกตั้ง	 ซึ่ง 

ค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินจ�านวนเงินท่ีผู้อ�านวยการ

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประกาศ	 ผู ้สมัคร 

รบัเลอืกตัง้จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องตรวจสอบค่าใช้จ่าย 

อยู่เป็นประจ�าเพ่ือไม่ให้เกินจ�านวนที่ก�าหนด	 

และพร้อมจะยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายดังกล่าว 

ในเวลาที่ก�าหนดด้วย

>> โรจนำ ศรีอังกูร
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	 มข้ีอสงัเกตบางประการเกีย่วกบัการจดัท�า 

บัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัคร	

คือ	 การถ่ายภาพ	 สิ่งของหรือกิจกรรม	 รวมทั้ง

รูปถ่ายของทีมงานไว้เป็นหลักฐาน	 กรณีมีผู้ร้อง 
คัดค้านว ่าการหาเสียงของผู ้สมัครมีการให้ 
ประโยชน์แก่ผู ้อื่นเพื่อจูงใจในการลงคะแนน 
เลือกตั้ง	 หรือแม้กระทั่งเสื้อทีม	 หมวกที่ให้ไว้แก่
ทมีงาน	เหล่านีต้้องมหีลกัฐานจ�านวนทีส่ัง่จ้างหรอื
ผลิตและแจกผู้ใดบ้าง	ในขณะเดียวกัน	โปสเตอร์	
คัทเอาท์	 จ�าเป็นต้องระบุแหล่งที่ผลิต	 จ�านวน 
ที่ผลิต	และผลิตเมื่อใด	เพื่อใช้เป็นหลักฐานกันตัว
ผู้สมัครด้วย
	 ส�าหรับการหาเสยีงทางสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 
ต้องให้ผู้ที่รู้เรื่องนี้ได้บันทึก	วัน	เดือน	ปีที่	online	
และต้องห้ามเพิม่ข้อมลูใหม่ในการ	online	เพิม่เตมิ 
หรือเรื่องใหม่ในเวลาต้องห้ามโฆษณาด้วย
	 มกีรณทีีผู้่สมคัรรบัเลอืกต้ังบางรายอาศยั
กฎระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเพื่อประโยชน ์
แก่ตนเองในการเลือกตั้ง	เช่น	การให้ค่าตอบแทน 
แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นจ�านวนมากจนผิดปกติ	
คนละ	300	–	500	บาท	เพื่อปิดโปสเตอร์	ซึ่งเป็น 
ลักษณะของการซื้อเสียงเลือกตั้ง	 โดยกรณ ี
ดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ใบแดง 
และด�าเนินคดีแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งไปแล้ว

	 นอกจากนี้	 การด�าเนินคดีต่อผู ้สมัคร 
รบัเลอืกตัง้เกีย่วกบัค่าใช้จ่ายเลอืกตัง้	คอื	การไม่ยืน่ 
ภายในเวลาทีก่�าหนด	เพราะมหีลายกรณทีีผู่ส้มคัร
รบัเลอืกตัง้อ้างว่า	“เข้าใจว่าผูส้มคัรทีเ่ป็นหวัหน้า
ทีมเป็นผู้ด�าเนินการให้”	เป็นต้น
	 สุดท้ายขอฝากถึงผู้ที่ประสงค์จะสมัคร
รบัเลอืกตัง้ว่า	หากตัง้ใจจะสมคัรต้องเรยีนรูเ้ข้าใจ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ท่านจะอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้
หรือเช่ือตามค�าบอกเล่าของคนอื่นในสิ่งท่ีผิด	 ๆ	
เพราะเมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้รับเลือกตั้งเข้าไป
ท�าหน้าทีผู่บ้รหิารท้องถิน่หรือสมาชกิสภาท้องถิน่ 
ล้วนต้องท�างานกบักฎหมาย	รวมทัง้เป็นผูอ้อกกฎ
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ๆ	 
ซึ่งกฎข้อบังคับนั้นมีผลต่อประชาชนในท้องถ่ิน
ด้วย	 ดังนั้น	 ขอให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องมี 
ความรู้ความเข้าใจในกฎกติกาของการเลือกต้ัง	
และเป็นตวัแทนของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

โรจนา ศรีอังกูร
นิติกรช�านาญการ

ส�านักกิจการพรรคการเมือง
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     บทบาทหนาที่การจัดทำบร�การสาธารณะ
   ขององคกรปกครองสวนทองถิ�น
ในบร�บทสมัยใหม

ศาสตราจารย วุฒิสาร ตันไชย 
และ

นางสาววิลาวัณย หงษนคร
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1. บทน�า

	 นับเป็นเวลาสองทศวรรษภายหลังจาก
การประกาศใช้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	2540	ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้กลายเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าบริการ
สาธารณะให้แก ่ประชาชนในระดับท้องถิ่น	
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติหมวดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเป็นการเฉพาะ	 และก่อให้เกิด
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่อย่างเป็นระบบและเป็นรปูธรรม	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งมีการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงาน
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 แม้ว่าในช่วงระยะเวลา 
ทีผ่่านมา	การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมิได้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้	
เพราะประสบกับความชะงักงันและความล่าช้า	 
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยงัคงเป็นหน่วยงาน 
หลักในการจัดท�าบริการสาธารณะให ้แก ่
ประชาชนในระดับท้องถิ่น	 เพราะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด	
จึงรู้ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ดีที่สุด	 และสามารถดูแลและจัดท�าบริการ
สาธารณะที่ตอบสนองต่อความจ�าเป็นและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดีที่สุด		

	 สถานการณ ์ระดับโลกและระดับ
ประเทศมีพลวัตและการเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ต่อเนื่องรวดเร็ว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จึงเผชิญกับความท้าทายใหม่หลายประการใน
การจดัท�าบรกิารสาธารณะ	ประกอบกับกฎหมาย
หลายฉบับท่ีก�าหนดให้หน้าท่ีอ�านาจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการปรับปรุงแก้ไข	
จึงส่งผลต่อการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด้วยเหตุนี้	 ในช่วงปี
แห่งการเลือกตั้งท้องถิ่น	 บทความนี้จึงมุ่งเตรียม
ความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏบัิต ิ
ภารกจิหน้าทีใ่นการจดัท�าบรกิารสาธารณะของตน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	ภายหลงั
การเลือกตั้ง	โดยบทความนี้จะฉายภาพให้เห็นถึง
หน้าท่ีอ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และน�าเสนอบริบท 
สมัยใหม่ทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค�านึงถึงในการ
จัดท�าบริการสาธารณะ	ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
เพือ่การพฒันาบทบาทหน้าทีใ่นการจดัท�าบรกิาร
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งจะ
เป็นเสมือนการชี้แนะทิศทางในการจัดท�าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป		

บทบาทหน้าท่ีการจดัท�าบรกิารสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ >>

1 เลขำธิกำรสถำบันพระปกเกล้ำ 
2 นักวิชำกำรผู้ช�ำนำญกำร วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น สถำบันพระปกเกล้ำ 

ศำสตรำจำรย์ วุฒิสำร ตันไชย1 และ
นำงสำววิลำวัณย์ หงษ์นคร2



>>  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63)62

2. กฎหมาย: แหล่งทีม่าหน้าทีอ่�านาจของ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

	 หน้าที่อ�านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ถกูบญัญัตไิว้ในกฎหมายอย่างชดัเจน	โดย
สามารถจ�าแนกกฎหมายทีบั่ญญัติให้หน้าท่ีอ�านาจ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ออกเป็น	3	กลุม่	คือ	
กลุ่มท่ีหน่ึง	 รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่	กลุม่ทีส่อง	กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	และกลุ่มทีส่าม	กฎหมายเฉพาะเรือ่ง
ที่ให้หน้าที่อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กลุ่มท่ีหนึ่ง รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
	 รัฐธรรมนูญซึ่งเป ็นกฎหมายแม่บท
ได้ก�าหนดหน้าที่อ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ในบทบัญญัติหมวดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ซึ่งรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 เป็น
รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีการบัญญั ติหมวด 
การปกครองส่วนท้องถ่ินขึ้นมาเป็นการเฉพาะ	
(หมวด	9	การปกครองส่วนท้องถิ่น	มาตรา	282	-	 
290	 รวม	 9	 มาตรา)	 และก�าหนดหน้าที่อ�านาจ 
ในการจดัท�าบริการสาธารณะด้านการบ�ารงุรกัษา
ศิลปะ	 จารีต	 ประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 หรือ 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและด้านการส่งเสริม 
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 ต่อมา	 รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2550	 
ยังคงบัญญัติให้มีหมวดการปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นการเฉพาะ	(หมวด	14	การปกครองส่วนท้องถิน่	 
มาตรา	 281	 -	 290	 รวม	 10	 มาตรา)	 และคง
สาระส�าคัญในส่วนหน้าที่อ�านาจในการจัดท�า
บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ไว้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	 ขณะที	่

รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	2560	ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจบุนั	ได้บญัญตัหิมวดการปกครองส่วนท้องถิน่

ไว้เป็นการเฉพาะเช่นเดมิ	(หมวด	14	การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	มาตรา	249	-	254	รวม	6	มาตรา)	

แต่มกีารก�าหนดหน้าท่ีอ�านาจในการจดัท�าบรกิาร

สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทีแ่ตกต่างออกไปจากรัฐธรรมนญู	พ.ศ.	2540	และ	

พ.ศ.	2550	รวมทั้ง	ยังมีการบัญญัติหมวดหน้าที่

ของรัฐขึ้นมาเป็นการเฉพาะ	 ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมหีน้าท่ีตามบทบัญญตัใินหมวดน้ีด้วย	

โดยรายละเอียดจะกล่าวต่อไป	

	 ผลพวงจากรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2540	

น�าไปสู่การตราพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและ 

ขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	พ.ศ.	2542	กฎหมายฉบับนีไ้ด้ก�าหนด

หน้าที่อ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท	

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาล	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบล	เมืองพัทยา	กรุงเทพมหานคร)	

อย่างชัดเจน	โดยก�าหนดไว้ในหมวด	2	การก�าหนด

อ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ	มาตรา	16	-	22	รวม	6	มาตรา		

	 นอกจากนี้	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยังมีภารกิจหน้าที่ตามการถ่ายโอนภารกิจในการ

จัดท�าบริการสาธารณะของหน่วยงานราชการ 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	โดยมีการก�าหนดภารกจิไว้ในแผนการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

พ.ศ.	 2543	 แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

(ฉบับที่	1)	พ.ศ.	2544	แผนการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 2)	 

พ.ศ.	 2551	 และแผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน 
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การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
 กลุ่มท่ีสอง กฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 กฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
รวม	5	ฉบับ	ได้แก่	 (1)	พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	พ.ศ.	2540	แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 
(ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2562	 (2)	 พระราชบัญญัติ
เทศบาล	พ.ศ.	2496	แก้ไขเพิม่เตมิถงึ	(ฉบบัที	่14)	 
พ.ศ.	 2562	 (3)	 พระราชบัญญัติสภาต�าบลและ 
องค์การบรหิารส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	แก้ไขเพิม่เตมิ 
ถึง	 (ฉบับที่	 7)	พ.ศ.	 2562	 (4)	พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา	 พ.ศ.	 2542	
แก้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	 2562	 และ	
(5)	 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร	 พ.ศ.	 2528	 แก้ไขเพิ่มเติมถึง	
(ฉบบัที	่6)	พ.ศ.	2562	ทัง้นี	้กฎหมายจดัต้ังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งห้าฉบับได้ก�าหนดหน้าที่
อ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน	ดังนี้	
 • หน้ำที่อ�ำนำจขององค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวัด	ปรากฏอยูใ่นหมวด	4	มาตรา	45	-	57	
รวม	13	มาตรา
 • หน้ำที่อ�ำนำจของเทศบำล	 ปรากฏ 
อยู่ในส่วนที่	 3	 โดยมีการจ�าแนกหน้าที่อ�านาจ 
ของเทศบาลแต่ละประเภท	 ได้แก่	 หน้าที่อ�านาจ
ของเทศบาลต�าบล	มาตรา	49	-	51	รวม	3	มาตรา	
หน้าที่อ�านาจของเทศบาลเมือง	มาตรา	52	-	54	
รวม	3	มาตรา	และหน้าทีอ่�านาจของเทศบาลนคร	
มาตรา	55	-	57	รวม	3	มาตรา
 • หน้ำที่อ�ำนำจขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบล	ปรากฏอยู่ในส่วนที่	3	มาตรา	66	-	73	
รวม	8	มาตรา	

 • หน้ำทีอ่�ำนำจของเมอืงพทัยำ	ปรากฏ
อยู่ในหมวด	4	มาตรา	62	-	69	รวม	8	มาตรา	
 • หน้ำที่อ�ำนำจของกรุงเทพมหำนคร  
ปรากฏอยู่ในหมวด	 5	 มาตรา	 89	 -	 96	 รวม	 8	
มาตรา	
 กลุ่มท่ีสาม กฎหมายเฉพาะเรื่องท่ีให้
หน้าที่อ�านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 นอกจากรฐัธรรมนญู	กฎหมายทีเ่กีย่วกบั 
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน	 และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีก�าหนดหน้าท่ีอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตรงแล้ว	 ยังมีกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล�าดับรอง
เฉพาะเรื่องอีกหลายฉบับที่ก�าหนดหน้าที่อ�านาจ
ในการจัดท�าบริการสาธารณะในเรื่องนั้น	 ๆ	 ให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยกตัวอย่างเช่น	
 • พระรำชบัญญตักิำรผงัเมอืง พ.ศ. 2562 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อ�านาจ 
ในการวางและจัดท�าผังเมืองรวม	 (มาตรา	 23)	 
การวางและจดัท�าผงัเมอืงเฉพาะ	(มาตรา	41)	ฯลฯ	
 • พระรำชบัญญัติ ควบคุมอำคำร  
พ.ศ. 2522	 แก ้ไขเพิ่มเติมถึง	 (ฉบับที่ 	 5)	 
พ.ศ.	 2558	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าท่ีอ�านาจในการจัดให้มีแบบแปลนอาคาร
ต่าง	ๆ 	ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องให้จ�าหน่ายหรือ
ให้แก่ประชาชนได้	(มาตรา	13	(4))	ฯลฯ
 • พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข  
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2560  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อ�านาจ
ในการเก็บ	ขน	หรือก�าจัดสิ่งปฏิกูล	หรือมูลฝอย	
(มาตรา	18)	ฯลฯ
 • พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำด
และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 
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พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ยกเว้นองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั)	มหีน้าทีอ่�านาจในการเกบ็	ขน	 
และก�าจดัสิง่ปฏกิลู	และมลูฝอย	(มาตรา	34/1)	ฯลฯ

3. หน้าที่อ�านาจในการจัดท�าบริการ 
 สาธารณะขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น

	 	 รัฐธรรมนูญ	 กฎหมายที่เกี่ยวกับการ 
กระจายอ�านาจให้แก่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได ้บัญญัติหน้าที่อ�านาจในการจัดท�าบริการ
สาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยตรง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
 3.1 หน้าที่อ�านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 
	 รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2560	กับหมวดการ
ปกครองส่วนท้องถิน่มบีทบญัญตัทิีข่ยายขอบเขต
หน้าที่อ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และมีบทบัญญัติ 
ที่ขยายรูปแบบในการจัดท�าบริการสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หลากหลาย
มากขึ้น	กล่าวคือ	
 • กำรจัดท�ำ “บริกำรสำธำรณะ” และ  
“กิจกรรมสำธำรณะ” (มำตรำ 250 วรรคหนึ่ง)  
รัฐธรรมนูญฉบับน้ีขยายหน้าที่อ�านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท�า	“กิจกรรมสาธารณะ”	 
เพ่ิมเตมิจากเดมิท่ีท�าได้เพียงแต่	“บริการสาธารณะ”	 
ทัง้นี	้การจดัท�า	“กจิกรรมสาธารณะ”	หรอื	กจิกรรม 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นต้อง
เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • กำรเปิดโอกำสให้เอกชนเข้ำมำแข่งขัน
ในกำรจัดท�ำบริกำรสำธำรณะ (Contestability) 
(มำตรำ 250 วรรคสำม)	 รัฐธรรมนูญฉบับนี ้
เปิดโอกาสให้	“เอกชน”	ซึ่งหมายถึง	ภาคประชา
สงัคมและองค์กรชมุชน	ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ
จัดท�าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่
เป็นหน้าท่ีอ�านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน 
ท้องถิ่นมากกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด�าเนินการเอง	 โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของ
เอกชนสามารถกระท�าได้ใน	 2	 ลักษณะ	 คือ	 (1)	
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายให้เอกชน
ด�าเนินการแทน	 และ	 (2)	 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินร่วมด�าเนนิการกบัเอกชน	ท้ังนี	้“เป้าหมาย
หลักในการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน
ในการจัดท�าบริการสาธารณะมี	 3	 ประการ	 คือ	
(1)	 เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ	 คุณภาพ	 และ
ผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อปัญหาและความ 
ต้องการของประชาชน	(2)	เพือ่ให้เกดิการบรูณาการ 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภาคประชา 
สงัคม	และชุมชน	ซ่ึงเป็นการหนนุเสรมิประสทิธภิาพ 
การจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ิน		และ	(3)	เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	ชุมชน	และ
พลเมือง”	(ทีมงานโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ,	2557,	น.	2)	
	 นอกจากนี้	 ยังมีบทบัญญัติในหมวดอื่น
ทีม่สีาระส�าคญัเกีย่วกบัหน้าท่ีอ�านาจในการจดัท�า
บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	
กล่าวคือ
 • หมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 
75	 รัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้มีการแก้ไขสาระส�าคัญ
ในส่วนของข้อยกเว้นการประกอบกิจการของรัฐ 
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ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน	 โดยแก้ไข
ให้	“รัฐ”	ซึ่งหมายรวมถึง	“องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน”	 สามารถประกอบกิจการที่มีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกับเอกชนได้ในกรณีการจัดท�า
บริการสาธารณะ
 • หมวด 5 หน้ำท่ีของรฐั มำตรำ 51 - 63  
รวม 13 มำตรำ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มหีน้าทีต่ามบทบญัญัติในหมวดน้ีด้วยเช่นเดียวกนั	
เพราะค�าว่า	“รฐั”	หมายรวมถงึ	“องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”	 ด้วย	 “ซึ่งหน้าที่ของรัฐแบ่งออก
เป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	(1)	หน้าที่พื้นฐานของรัฐ	และ	 
(2)	 หน้าที่ของรัฐในการท�าให้สิทธิของประชาชน
เป็นสิ่งที่จับต้องได้”	 (วัชราภรณ์	 จุ ้ยล�าเพ็ญ,	
2560,	น.	1)	
	 (1)	 หน้าทีพ่ืน้ฐานของรฐั	ประกอบด้วย	
	 	 (1.1)	พิทักษ์รักษาไว ้ซึ่งสถาบัน 
พระมหากษตัรย์ิ	เอกราช	อธปิไตย	บรูณภาพแห่ง
อาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย
ความมั่นคงแห่งชาติ	 และความสงบเรียบร้อย
ของประชาชน	
	 	 (1.2)	ดูแลให้มีการปฏิบัติตามและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
	 (2)	 หน้าที่ของรัฐในการท�าให้สิทธิของ
ประชาชนเป็นสิ่งที่จับต้องได้	 มี	 10	 ประการ	
ประกอบด้วย	
	 	 (2.1)	ด�าเนินการให้เด็กทกุคนได้รับ 
การศึกษาเป็นเวลาสบิสองปี	เด็กเลก็ได้รับการดูแล 
และพฒันาก่อนเข้ารบัการศกึษา	ประชาชนได้รบั 
การศกึษาตามความต้องการในระบบต่าง	ๆ 	ส่งเสรมิ 
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ได้รับการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการศกึษา	และจดัตัง้ 
กองทุนในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	

	 	 (2.2)	ด�าเนนิการให้ประชาชนได้รบั
บริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง	 
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	 ส่งเสริม 
สนบัสนนุการพฒันาภมูปัิญญาด้านแพทย์แผนไทย	 
รวมทัง้พฒันาการบรกิารสาธารณสขุให้มคีณุภาพ
และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
	 	 (2.3)	จั ดหรื อด� า เนิ นการ ให ้ มี
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารง
ชวีติของประชาชนอย่างทัว่ถงึตามหลกัการพฒันา
อย่างยัง่ยนื	และดแูลมใิห้มกีารเรยีกเกบ็ค่าบริการ
จนเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร	
	 	 (2.4)	อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 และส่งเสริม 
ภมิูปัญญาท้องถิน่	ศลิปะ	วฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีม 
และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและ
ของชาติ	 จัดให้มีพื้นที่สาธารณะส�าหรับกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง	อนุรักษ์	 คุ้มครอง	บ�ารุงรักษา	ฟื้นฟู	
บรหิารจดัการ	และใช้หรอืจัดให้มกีารใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ	
	 	 (2.5)	ด�าเนินการให้มีการศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน	 และจัด 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย	 
รวมทั้งชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง	
	 	 (2.6)	เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะ	 และท�าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลหรือข่าวสารได้โดยสะดวก	
	 	 (2.7)	รักษาไว้ซึ่งคลื่นความถ่ีและ
สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรของดาวเทียมอันเป็น
สมบัติของชาติ	 และจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
คลื่นความถี่	
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	 	 (2.8)	จดัให้มมีาตรการหรอืกลไกที่
มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
ด้านต่าง	ๆ	
	 	 (2.9)	รักษาวินัยการเงินการคลัง
อย่างเคร่งครัด	 และจัดระบบภาษีให้เกิดความ 
เป็นธรรมแก่สังคม	และ	
	 	 (2.10)	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 และ
ให้ความรู ้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดขึ้น
จากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน	 จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด	 และจัดให้มีกลไก
การส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์	
ให้ความรู้	ต่อต้าน	หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐ	
 3.2 หน้าท่ีอ�านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายทีเ่ก่ียวกับการกระจาย 
อ�านาจ 
	 พระราชบญัญตักิ�าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 อนุวัตขึ้นตามรัฐธรรมนูญ	
พ.ศ.	 2540	 กฎหมายฉบับนี้ได้ก�าหนดหน้าที่
อ�านาจในการจดัท�าบรกิารสาธารณะให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวด	 2	 การก�าหนด
อ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ	มาตรา	16	-	22	รวม	6	มาตรา	ทั้งนี้	
เพื่อให้มีทิศทางและแนวทางการกระจายอ�านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจน	 จึงได้
มีการจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2543	 และแผน
ปฏิบัติการก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 1)	 
พ.ศ.	2544	ตามทีพ่ระราชบัญญัติฉบบัน้ีก�าหนดไว้	 

ต่อมา	เมือ่มีการประกาศใช้รฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2550	 
และแผนฯ	ฉบับแรกได้บังคบัใช้จนครบระยะเวลา 
แล้ว	 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง	 ในการกระจาย 
อ�านาจสู ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 จึงได้มี
การจัดท�าแผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551	และ 
แผนปฏบัิตกิารก�าหนดข้ันตอนการกระจายอ�านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 2)	
พ.ศ.	2551
	 เนือ้หาสาระส�าคญัของแผนการกระจาย
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังสอง
ฉบับ	 คือ	 การก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการจัดท�าบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และระหว่างองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ด้วยกนัเอง	โดยให้ด�าเนนิการ
ถ่ายโอนภารกิจการจัดท�าบริการสาธารณะที่รัฐ
ด�าเนินการอยู่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความพร้อม	 หลักเกณฑ์การพิจารณาภารกิจการ
จัดท�าบรกิารสาธารณะของรฐัท่ีต้องถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มี	3	ประการ	ได้แก่	
“(1)	เป็นภารกิจซ�้าซ้อน	ซึ่งหมายถึง	ภารกิจการ
จัดท�าบริการสาธารณะท่ีกฎหมายก�าหนดให้รัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีอ�านาจ
ในเรื่องเดียวกัน	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้มีการด�าเนินการตามภารกิจนั้นแล้ว	 (2)	 เป็น 
ภารกจิท่ีรัฐจดัท�าในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
ซึ่งหมายถึง	 ภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
ที่กฎหมายก�าหนดให้รัฐและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อ�านาจ	 แต่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินยังไม่ได้ด�าเนินการ	หรอืไม่เคยด�าเนินการ 
ตามภารกิจนั้น	 และ	 (3)	 เป็นภารกิจท่ีรัฐจัดท�า
ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งหมายถึง	ภารกิจ
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การจดัท�าบรกิารสาธารณะทีร่ฐัด�าเนนิการในเขต
พืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และมผีลกระทบ
เกิดข้ึนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วย”	
(แผนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551,	2551)	
	 ภารกจิการจดัท�าบรกิารสาธารณะของรฐั 
ที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ก�าหนดไว้	6	ด้าน	ดังนี้		
 • ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	ประกอบด้วย	
การก่อสร้างและบ�ารุงรักษาถนนและสะพาน,	 
สถานขีนส่ง,	วศิวกรรมจราจรทางบก,	การดแูลรกัษา 
ทางน�า้,	การก่อสร้างและดแูลสถานขีนส่งทางน�า้,	 
การคมนาคมและการสัญจรทางน�้า,	 แหล่งน�้า
อุปโภค/บริโภคและแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร,	
ผงัเมอืงรวมจงัหวดัและผงัเมอืงรวมในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น,	 การควบคุมอาคาร	 และ 
การขุดดินและถมดิน
 • ด ้ ำนงำนส ่ ง เ สริ ม คุณภำพชี วิ ต 
ประกอบด้วย	 การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์,	 การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,	 การควบคุมหอพักเอกชน,	
การจัดการศึกษาในระบบที่เป็นการจัดการขั้น
พื้นฐาน,	การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา,	ห้องสมุด,	 
การบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย,	 การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	 และ
การรักษาพยาบาล
 • ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย	 ประกอบด้วย	
ได้แก่	การชั่งตวงวัด,	การคุ้มครองผู้บริโภค,	การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย,	 การจัดท�าทะเบียนสัตว์
พาหนะ,	 ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัว
ประชาชน,	 ทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อ
บุคคล,	การรับจดทะเบียนรถยนต์,	สถานบริการ,	

โรงแรม,	การพนนั,	การเร่ียไร,	การขายทอดตลาด
และการค้าของเก่า,		สถานประกอบกจิการสถานี
น�้ามันเชื้อเพลิง,	 สุราและยาสูบ,	 การออกใบสั่ง 
การกระท�าผิดตามกฎหมายจราจร,	 อ�านาจ 
เปรยีบเทยีบปรบั	และการควบคมุแรงงานต่างด้าว
 • ด้ำนกำรวำงแผน	 การส่งเสริมการ
ลงทนุ	พาณชิยกรรม	และการท่องเทีย่ว	ประกอบ
ด้วย	 การส่งเสริมการลงทุน,	 การดูแลโรงงาน,	
การก�าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและเผยแพร่
มาตรฐานอตุสาหกรรม,	การส่งเสริมการท่องเทีย่ว	
และงานทะเบียนพาณิชย์
 • ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและกำรอนรุกัษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม	 ประกอบด้วย		
ได้แก่	 การคุ้มครองดูแลและการบ�ารุงรักษาป่า	
และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 • ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน	 ประกอบด้วย	 การดูแล
บ�ารุงรักษาโบราณสถาน
	 นอกจากนี้	 แผนการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก�าหนด
รูปแบบการจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้	5	ลักษณะด้วยกัน	ได้แก่	 
	 (1)	 องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น 
ด�าเนินการเอง
		 (2)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ 
ซื้อบริการจากภาคเอกชน	 หน่วยงานของรัฐ	 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	
	 (3)	 องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น 
ด�าเนนิการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่
ในลักษณะความร่วมมือหรือรูปแบบสหการ	
	 (4)	 องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น 
ด�าเนินการร่วมกับรัฐ	และ	

>> ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย และ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร  
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	 (5)	 องค ์กรปกครองส ่ วนท ้องถิ่ น 
มอบหมายให้เอกชนด�าเนินการแทน
 3.3 หน้าที่อ�านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายจดัต้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 3.3.1 หน้าที่อ�านาจที่ต้องท�า และ
หน้าที่อ�านาจที่อาจจะจัดท�า
	 หน ้าที่อ� านาจในการจัดท�าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
ระบุในกฎหมายจดัตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทั้งห้าฉบับสามารถแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 
“(1)	หน้าที่อ�านาจที่ต้องจัดท�า	หมายถึง	ภารกิจ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดท�าหรือ 
จดัให้มข้ึีนภายในพ้ืนทีร่บัผดิชอบของตนเอง	และ	 
(2)	หน้าทีอ่�านาจทีอ่าจจะจดัท�า	หมายถงึ	ภารกจิ 
ที่กฎหมายเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่สามารถจดัท�าได้หากมศัีกยภาพเพยีงพอ”	
(นครินทร์	เมฆไตรรัตน์	และคณะ,	2552,	น.	33)
 3.3.2 หน้าที่อ�านาจใหม่  
	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 ที่ผ่านมา	 กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งห้าฉบับได้มี
การปรับปรุงแก้ไข	 สาระส�าคัญประการหนึ่ง	 คือ	
การบัญญัติหน้าที่อ�านาจเพิ่มเติมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 “โดยเพ่ิมหน้าที่อ�านาจ
ด้านการจัดการศึกษาและการจัดการจราจรให้
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การ
บริหารส่วนต�าบล	และกรุงเทพมหานคร	ส�าหรับ
เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครยังมีหน้าที่
อ�านาจในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต�ารวจ
เพิ่มเติมด้วย
 • หน้ำที่อ�ำนำจด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
แต่เดิมหน้าที่อ�านาจด้านการจัดการศึกษามิได้
บัญญัติไว ้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน	หากแต่บัญญตัไิว้ในมาตรา	16	(9)	และ 
มาตรา	17	 (6)	แห่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2542	แต่ในกฎหมาย
จัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ฉบบัใหม่บญัญตัิ
หน้าทีอ่�านาจด้านการจดัการศกึษาให้แก่องค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดั	เทศบาลต�าบล	องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล	 และกรุงเทพมหานคร	 โดยส�าหรับ
เทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท�า
 • หน้ำท่ีอ�ำนำจด้ำนกำรจัดกำรจรำจร 
เป็นหน้าท่ีอ�านาจใหม่ท่ีบัญญัติเพิ่มเติมให้แก่
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัด	 เทศบาลเมือง	
เทศบาลต�าบล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และ
กรุงเทพมหานคร	 ยกเว้นเมืองพัทยาที่มีหน้าที่
อ�านาจด้านการจัดการจราจรอยู่แล้วตามมาตรา	
62	 (6)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา	พ.ศ.	2442	แก้ไขเพิ่มเติมถึง	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2552	โดยส�าหรับเทศบาลเมือง	
เทศบาลต�าบล	 และองค์การบริหารส่วนต�าบล
บัญญัติให้เป็นหน้าที่ที่ต้องท�า
 • หน้ำที่อ�ำนำจในกำรส่งเสริมและ
สนบัสนนุสถำนตี�ำรวจ	กฎหมายจดัตัง้เมอืงพทัยา
และกรุงเทพมหานครได้บัญญัติหน้าท่ีอ�านาจ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต�ารวจให้แก่
เมอืงพทัยาและกรงุเทพมหานครด้วย”	(วทิยาลยั
พฒันาการปกครองท้องถิน่	สถาบนัพระปกเกล้า,	
2562,	น.	24	-	25)	
 3.3.3 รู ปแบบการจั ดท� าบริ ก า ร
สาธารณะ 
	 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินในหมวดหน้าท่ีอ�านาจได้ระบุสาระส�าคัญ
เก่ียวกับรูปแบบการจัดท�าบริการสาธารณะของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกเหนือจากที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด�าเนินการเอง
ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐาน	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้ด�ำเนินกำรเอง ให้บริกำรแก่ภำคส่วนอื่น ๆ  และ
เรียกเก็บค่ำบริกำร	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
(มาตรา	48)	กรุงเทพมหานคร	(มาตรา	92)	และ
เมืองพัทยา	(มาตรา	64)	อาจให้บริการแก่เอกชน	
ส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือ
ราชการส่วนท้องถิน่อืน่และเรยีกเกบ็ค่าบรกิารได้
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน
ด�ำเนนิกำร	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	(มาตรา	73)	 
และเมืองพัทยา	(มาตรา	68)	อาจร่วมกับองค์กร
ปกครองส ่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระท�ากิจการ 
ร่วมกันได้				
 • สหกำร3	กิจการที่อยู่ในหน้าที่อ�านาจ
ของเทศบาล	 (มาตรา	 58)	 กรุงเทพมหานคร	
(มาตรา	 95)	 และเมืองพัทยา	 (มาตรา	 69)	 อาจ
ด�าเนินการร่วมกับส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
รฐัวสิาหกจิ	หรอืราชการส่วนท้องถิน่อืน่จัดต้ังเป็น
องค์การเรียกว่า	สหการ	ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล	
และมีคณะกรรมการบริหาร
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้ 
เอกชนด�ำเนนิกำรแทน	องค์การบริหารส่วนจงัหวดั	 
(มาตรา	49)	กรุงเทพมหานคร	(มาตรา	96)	และ

เมอืงพทัยา	(มาตรา	68)	อาจมอบให้เอกชนกระท�า 
กิจการซ่ึงอยู่ในหน้าท่ีอ�านาจของตน	 และเรียก
เก็บค่าธรรมเนียม	ค่าบริการหรือค่าตอบแทนได้
 • กิจกำรพำณิชย์ 4	 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	 (มาตรา	 50)	 และเมืองพัทยา	 
(มาตรา	 64)	 สามารถด�าเนินกิจการท่ีมีลักษณะ
เป็นการพาณิชย์
 •	บรษิทัจ�ากดัหรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั	
เทศบาล	 (มาตรา	 57)	 และกรุงเทพมหานคร	
(มาตรา	94)	อาจท�าการร่วมกบับคุคลอืน่โดยก่อตัง้ 
บรษิทัจ�ากดั	หรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ�ากดั	เพือ่กจิการ
ค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภค	 และต้องถือหุ ้น 
เป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละ	50	
 • กิจกำรนอกเขต	 เทศบาล	 (มาตรา	
57	ทวิ)	องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (มาตรา	73)	
กรุงเทพมหานคร	 (มาตรา	 93)	 และเมืองพัทยา	 
(มาตรา	65)	สามารถท�ากจิการนอกเขตพืน้ทีข่องตน
	 เมื่อประมวลหน้าที่อ�านาจในการจัดท�า
บรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ�านาจให ้แก ่องค ์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2542	 และกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 สามารถสรุปหน้าท่ี
อ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้	ดังตารางต่อไปนี้	

>> ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย และ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร  

3 “สหกำร คือ องค์กรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคลที่เกิดจำกกำรร่วมมือกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่ง 
ขึ้นไปหรือระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับนิติบุคคลมหำชนอื่น มีควำมเป็นอิสระจำกหน่วยกำรปกครองเดิม 
เพื่อจัดท�ำบริกำรสำธำรณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอย่ำงที่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีกำรจัดองค์กรและแสวงหำรำยได้จำกแหล่งต่ำง ๆ ในนำมของสหกำรเอง” (วิทยำลัยพัฒนำกำรปกครองท้องถิ่น 
สถำบันพระปกเกล้ำ, 2550, น. 18) 

4 “กิจกำรพำณิชย์ คือ กิจกำรท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเพื่อด�ำเนินงำนบริกำรสำธำรณะส�ำหรับกำรหำ 
รำยได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกิจกำรพำณิชย์สำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะได้โดยไม่จ�ำกัดประเภท 
บรกิำรและด�ำเนนิงำนแข่งขนักบัเอกชนได้ แต่กำรแสวงหำผลก�ำไรของกจิกำรพำณชิย์ต้องค�ำนงึถงึประโยชน์สำธำรณะ
ที่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น” (วุฒิสำร ตันไชย และคณะ, 2558, น. 212) 
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ตารางแสดงหน้าที่อ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
อ�านาจและหน้าที่ อบจ. กทม.

 เมือง 
เทศบาล อบต.

 

   พัทยา

การจัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางบก	ทางน�้า	และทางระบายน�้า

(ส�าหรับ	อบจ.ในกรณีที่เชื่อมต่อระหว่าง	อปท.)		 ü ü ü ü ü
การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน�้า	 ü ü   

การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร	 ü ü ü ü ü
การจราจร		 ü ü ü ü ü
การจัดให้มีและควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือ	ท่าข้าม	และที่จอดรถ	 	 ü ü ü ü
การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง	 ü ü   

การสาธารณูปโภค	และการก่อสร้างอื่น	ๆ	 	 ü ü ü ü
การจัดให้มีน�้าสะอาดหรือประปา	 	 	 ü ü 

การจัดให้มีน�้าเพื่อการอุปโภค	บริโภค	และการเกษตร		 	 	 	 	 ü
การจัดให้มีและบ�ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง	 	 	 	 ü ü
การสาธารณูปการ	 	 ü ü ü ü
การจัดให้มีและบ�ารุงส้วมสาธารณะ		 	 	 	 ü 

การส่งเสริม	การฝึก	และประกอบอาชีพ	 	 ü ü ü ü
การบ�ารุงและส่งเสริมการท�ามาหากินของราษฎร	 	 	 	 ü ü
การจัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์	 	 	 	 	 ü
การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว	 	 	 	 	 ü
การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน	 ü ü ü ü ü
การควบคุม	/	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ü ü ü ü ü
การจัดการศึกษา	 ü ü ü ü ü
การสังคมสงเคราะห์	และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	สตรี	คนชรา	

ü ü ü ü ü
และผู้ด้อยโอกาส	

การจัดให้มีและบ�ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก		 	 	 	 ü 

การส่งเสริมการบ�ารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ü ü ü ü ü

และวัฒนธรรมอันดี	

การส่งเสริมศาสนา	และวัฒนธรรม	 	 	 	 	 ü
การจัดให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม	 	 	 	 ü ü
การจัดตั้งและบ�ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา	 	 	 	 ü 

การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ	 ü ü   

การส่งเสริมกีฬา	 ü ü ü ü ü

>> บทบาทหน้าที่การจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ 
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การจัดให้มีและบ�ารุงสถานที่ส�าหรับการกีฬาและพลศึกษา		 	 	 	 ü ü
การจัดให้มีและบ�ารุงสถานที่ประชุม		 	 	 	 	 ü
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด	/	แหล่งเสื่อมโทรม	 	

ü ü ü ü
และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย	

การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ		 	 	 ü  ü
การจัดให้มีและบ�ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 	 ü ü ü ü
การจัดให้มีและบ�ารุงสวนสาธารณะ	สวนสัตว์		 	 	 	

ü ü
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 ü ü ü ü ü
การดูแลรักษา	/	การรักษาความสะอาดของถนน	ทางน�้า	ทางเดิน		

ü ü ü ü ü
และที่สาธารณะ	

การก�าจัดมูลฝอย	สิ่งปฏิกูล	และน�้าเสีย		

(ส�าหรับ	อบจ.เป็นการก�าจัดมูลฝอย	และสิ่งปฏิกูลรวม		 ü ü ü ü ü
การจัดตั้งและดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียรวม)	

การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง	ๆ	 ü ü   

การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		 	 ü   

การจัดการ	การคุ้มครอง	ดูแล	บ�ารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้	
ü ü ü ü ü

ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ		 	 ü   

การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	และการรักษาพยาบาล	 	 ü ü ü ü
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ		 ü ü  ü ü
การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด	และการรักษาพยาบาล		 ü ü   

การจัดให้มีและบ�ารุงโรงพยาบาล		 	 	 	 ü 

การจัดให้มีและบ�ารุงสถานที่ท�าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้		 	 	 	 ü 

การจัดท�ากิจการซึ่งจ�าเป็นเพื่อการสาธารณสุข	 	 	 	 ü 

การควบคุมความปลอดภัย	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	สุขลักษณะ		 	

และการอนามัยในโรงมหรสพ	ร้านจ�าหน่ายอาหาร	สถานบริการ		 	 ü ü ü ü
และสาธารณสถานอื่น	ๆ	

การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน	 	 ü ü ü ü
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์	 	 ü ü ü ü
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์	/	โรงฆ่าสัตว์	 	 ü ü ü ü

 
อ�านาจและหน้าที่ อบจ. กทม.

 เมือง 
เทศบาล อบต.

 

   พัทยา

>> ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย และ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร  
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4. บริบทสมัยใหม่ที่องค ์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่นควรค�านึงในการจัดท�า 
 บริการสาธารณะ 

	 นับจากน้ีไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ�าเป็นต้องปฏบิตัภิารกิจหน้าทีใ่นเชงิรกุ	โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการจัดท�าบริการสาธารณะให้สอดคล้อง 
และเท่าทันต่อพลวัตและความเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 ดังนั้น	 ในการ
จัดท�าบริการสาธารณะในพื้นที่ของตน	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ�าเป็นต้องตระหนักถึง 
สภาวการณ์ใหม่	ๆ 	ทัง้ในระดับโลกและระดับประเทศ 
อย่างรอบด้านทั้งทางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	
สงัคม	วฒันธรรม	สิง่แวดล้อม	เทคโนโลย	ีและอ่ืน	ๆ 	 
บริบทแวดล้อมเหล่านี้จะเปรียบเสมือนกรอบ
หรือทิศทางในการจัดท�าบริการสาธารณะของ

 
อ�านาจและหน้าที่ อบจ. กทม.

 เมือง 
เทศบาล อบต.

 

   พัทยา

การรักษาความสงบเรียบร้อย	การส่งเสริม	และสนับสนุน

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		 ü ü ü ü ü
(ส�าหรับ	อบจ.เป็นการจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด)  

การผังเมือง	 	 ü ü ü ü
การควบคุมการก่อสร้าง	/	การควบคุมอาคาร	 	 ü ü ü ü
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ü ü ü ü ü
การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง	 	 	 	 ü 

การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 ü ü   

เทศพาณิชย์	/	กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์	 	 ü  ü ü
การจัดให้มีการด�าเนินกิจการโรงรับจ�าน�าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น		 	 	 	 ü 

การส่งเสริมประชาธิปไตย	ความเสมอภาค	และสิทธิเสรีภาพของประชาชน	 ü ü ü ü ü
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น	 ü ü ü ü ü
การส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต�ารวจ	 	 ü ü  

ที่มา:	(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น	สถาบันพระปกเกล้า,	2561,	น.	5	-	9)

>> บทบาทหน้าที่การจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น	ทั้งนี้	บรบิทสมัยใหม่
ในระดบัโลกและระดบัประเทศทีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ควรค�านงึถงึมอียูม่ากมายหลากหลาย	
หากแต่บทความนีข้อน�าเสนอบรบิทส�าคญัทีส่่งผล
โดยตรงต่อการจดัท�าบรกิารสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 4.1 เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรแสดง
บทบาทเป็นภาคีหุ้นส่วนกับรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศให้บรรลุ	 “เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน	
(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)”	 
ซึง่องค์การสหประชาชาตไิด้ประกาศให้เป็นพนัธกิจ 
ร่วมของประเทศสมาชิกตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2558	จนถึง
ปี	พ.ศ.	2573	ครอบคลุมระยะเวลา	15	ปี
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ท่ีว่า	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว”	รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศท่ีว่า	 “ประเทศชาติมั่นคง	 
ประชาชนมคีวามสขุ	เศรษฐกิจพฒันา	อย่างต่อเนือ่ง	 
สังคมเป็นธรรม	 ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”	
โดยพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
	 การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของ
ยทุธศาสตร์ชาตจิะมุง่เน้นการสร้างสมดลุระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ในรปูแบบ	“ประชารฐั”	ยทุธศาสตร์ชาติ	ประกอบ
ด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	
	 (1)	 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	
	 (2)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน	
	 (3)	 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
	 (4)	 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม	
	 (5)	 ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และ	
	 (6)	 ยทุธศาสตร์ด้านการปรบัสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 4.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 จัดท�าข้ึนตาม
บญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2560	โดยมเีป้าหมาย 
เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย	มีความ
สามัคคี	 สังคมมีความสงบสุข	 เป็นธรรม	 และ 
มีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า	
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ	ทั้งนี้	การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้อง
และเป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัยุทธศาสตร์ชาติ	
ปัจจุบัน	 มีการก�าหนดแผนการปฏิรูปประเทศ	

>> ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย และ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร  

	 “เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื”	มทีัง้หมด	 
17	ข้อ	ประกอบไปด้วยประเด็นการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
ในมติเิศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และการบริหาร 
จดัการ	ได้แก่	“(1)	ขจัดความยากจน	(2)	ขจัดความ
หิวโหย	 (3)	 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	 
(4)	การศึกษาทีเ่ท่าเทยีม	(5)	ความเท่าเทยีมทางเพศ	 
(6)	 การจัดการน�้าและสุขาภิบาล	 (7)	 พลังงาน
สะอาดท่ีทกุคนเข้าถงึได้	(8)	การจ้างงานทีม่คุีณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 (9)	 อุตสาหกรรม	
นวัตกรรม	 โครงสร้างพื้นฐาน	 (10)	 ลดความ 
เหลื่อมล�้า	 (11)	 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน	(12)	แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน	 
(13)	 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	 (14)	 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล	 (15)	 การใช้ประโยชน์
จากระบบนเิวศบนบก	(16)	สงัคมสงบสขุ	ยติุธรรม	
ไม่แบ่งแยก	 และ	 (17)	 ความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”	 (องค์การสหประชาชาติแห่ง
ประเทศไทย,	[ออนไลน์])	
	 “เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื”	ทัง้	17	ข้อ	 
มเีป้าประสงค์ร่วม	169	เป้าประสงค์และมตัีวช้ีวดั
ส�าหรับประเทศไทยรวม	241	ตัวชี้วัด	ซึ่งกระจาย
เป็นภารกิจของกระทรวงต่าง	ๆ	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท�า 
บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
จงึเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการด�าเนนิงานให้ตอบโจทย์ 
ต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัดเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุ	“เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
 4.2 ยทุธศาสตร์ชาต ิพ.ศ. 2561 - 2580 
	 ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	 
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งจะต้องน�าไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
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ทั้งหมด	13	ด้าน	ได้แก่	
	 (1)	 ด้านการมือง	
	 (2)	 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	
	 (3)	 ด้านกฎหมาย	
	 (4)	 ด้านกระบวนการยุติธรรม	
	 (5)	 ด้านเศรษฐกิจ	
	 (6)	 ด ้ านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	
	 (7)	 ด้านสาธารณสุข	
	 (8)	 ด้านสื่อสารมวลชน	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	
	 (9)	 ด้านสังคม	
	 (10)	 ด้านพลังงาน	
	 (11)	 ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ	
	 (12)	 ด้านการศึกษา	และ	
	 (13)	 ด้านกระบวนการยตุธิรรม	(ต�ารวจ)	
 4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
	 เป้าหมายรวมของการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	12	ประกอบด้วย
	 (1)	 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทย 
ที่สมบูรณ์	
	 (2)	 ความเหลือ่มล�า้ทางด้านรายได้และ
ความยากจนลดลง	
	 (3)	 ระบบเศรษฐกจิมคีวามเข้มแขง็และ
แข่งขันได้	
	 (4)	 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพ 
สิง่แวดล้อมสามารถสนบัสนนุการเตบิโตทีเ่ป็นมติร 
กบัสิง่แวดล้อม	มคีวามมัน่คงทางอาหาร	พลงังาน	
และน�้า	
	 (5)	 มคีวามมัน่คงในเอกราชและอธปิไตย	 
สังคมปลอดภัย	สามัคคี	สร้างภาพลักษณ์ดี	และ 

เพิม่ความเชือ่มัน่ของนานาชาตต่ิอประเทศไทย	และ 
	 (6)	 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 ทันสมัย	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	
กระจายอ�านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
	 จากเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น	 แผน
พฒันาฯ	ฉบับที	่12	จงึก�าหนดยทุธศาสตร์ทัง้หมด	
10	 ยุทธศาสตร์	 โดยมี	 6	 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีและอีก	 4	 ยุทธศาสตร์ 
ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน	ดังนี้	
	 (1)	 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์	
	 (2)	 ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม	
	 (3)	 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	
	 (4)	 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	
	 (5)	 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน	
	 (6)	 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน 
ภาครฐั	การป้องกันการทจุรติประพฤตมิิชอบ	และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	
	 (7)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	
	 (8)	 ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์	
เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม	
	 (9)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ	
	 (10)	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดท�าบริการ

>> บทบาทหน้าที่การจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ 
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สาธารณะในระดับท้องถิ่น	 จึงควรจัดท�าบริการ
สาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	แผนปฏริปูประเทศ	
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ 
เพือ่ส่งผลให้การพฒันาประเทศในภาพรวมบรรลุ
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 ทั้งนี้	 การพัฒนาในระดับ
ท้องถ่ินจะส่งผลต่อการพฒันาในระดับประเทศได้	 
การวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ�าเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาใน
ระดบัจงัหวดั	กลุม่จังหวดั	และประเทศตามล�าดับ

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาบทบาท 
 หน้าที่ในการจัดท�าบริการสาธารณะ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 	เป้าหมายในการจัดท�าบรกิารสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบท 
สมยัใหม่คงมไิด้มแีต่เพยีงการให้บริการประชาชน
ในชวิีตประจ�าวนัเท่านัน้	หากแต่เป้าหมายมคีวาม 
ซับซ้อนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น	กล่าวคือ	
	 (1)	 การจัดท�าบริการสาธารณะต้อง
สามารถตอบสนองต่อความต้องการในเชิง
ประเภทการบริการที่หลากหลายมากขึ้น	 ความ
ต้องการในเชิงคุณภาพและความรวดเร็วของการ
บรกิารทีส่งูมากขึน้	และการให้บริการทีค่รอบคลมุ
ความต้องการของประชาชนทุกกลุ ่มและทุก 
ช่วงวัยตั้งแต่ครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน	
	 (2)	 การจัดท�าบริการสาธารณะต้อง 
เข้าถึงประชาชนทุกคนเพื่อให้ประชาชนได้รับ
บรกิารสาธารณะอย่างเสมอภาคตามสทิธขิองตน
และได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน	
 (3)	 การด�าเนนิการจดัท�าบริการสาธารณะ 
ในเชงิรกุหรือการจดัท�าบรกิารสาธารณะทีค่าดการณ์ 
ว่าเป็นส่ิงจ�าเป็นในอนาคต	 อาทิ	 การจัดบริการ

สาธารณะที่รองรับสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ	์
การจัดการกับภัยพิบัติ	ฯลฯ	
	 (4)	 การจัดท�าบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ 
ค�านึงถึงการประหยัดต่อขนาด	 (Economy	 of	
scale)	
	 (5)	 การจัดท�าบริการสาธารณะต้อง
ช่วยลดความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นในสังคม	 เป็น
บริการสาธารณะที่มีดุลยภาพระหว่างการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม	 กล่าวคือ	 มี
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของปัจเจกบคุคล	ซึง่หมายถงึ	การพฒันาสขุภาวะ 
ทางกาย	ใจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	กบัการพัฒนา
คุณภาพสังคมโดยรวม	 ซ่ึงหมายถึง	 การพัฒนา
เพื่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ	 (Socio	
Economic	 Security)	 การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	
(Social	 Inclusion)	 การสร้างความเป็นปึกแผ่น
ทางสังคม	 (Social	 Cohesion)	 และการเสริม
พลังทางสังคม	 (Social	 Empowerment)	 และ
ที่ส�าคัญ	
	 (6)	 การจัดท�าบริการสาธารณะต้อง
ท�าให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้	 มีความ 
พอเพียง	และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน	หัวใจส�าคัญ 
ของการปกครองท้องถ่ิน	คอื	การส่งเสรมิสนบัสนนุ 
ให้ประชาชนในท้องถิน่สามารถปกครองตนเองได้ 
ตามเจตนารมณ์ของตน	 ประชาชนสามารถ 
พึ่งตนเองโดยการมีสติ	ปัญญา	และความเพียรใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นของตน	มีความเป็นอยู่ 
อย่างพอเพียง	 (มีความพอประมาณ	 มีเหตุผล	 
และภูมิคุ้มกัน)	และได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
	 ดงันัน้	เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
บรรลุเป้าหมายในการจัดท�าบริการสาธารณะ
ดังกล่าวข้างต้น	 ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในเชิง

>> ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย และ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร  
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หลักการ	กฎหมาย	และการพัฒนาศักยภาพของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามล�าดับ	ดังนี้	

 5.1 การให้ความเป็นอิสระ (Auto- 

nomy) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง

แท้จริงตามหลักการกระจายอ�านาจ 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรมอีสิระ 

ในการตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับการจัดท�า

บริการสาธารณะของตน	 เพราะองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัประชาชน 

มากทีสุ่ด	จงึรูแ้ละเข้าใจปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนดทีีสุ่ด	ประกอบกบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังรู้และเข้าใจบริบทและสภาพภูมิ

สังคมของพืน้ทีด่ทีีส่ดุ	ดงันัน้	“ควรมกีารพจิารณา

ปรบัเปลีย่นวิธกีารก�ากบัดูแลองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในปัจจุบันให้มีลักษณะเป็นการส่งเสริม

ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อย่างแท้จรงิ	โดยก�าหนดให้การก�ากบัดแูลองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นกระท�าได้เฉพาะเท่าที่ 

กฎหมายบญัญัติไว้	และเป็นการตรวจสอบความชอบ 

ด้วยกฎหมายเท่านั้น	 และควรพิจารณายกเลิก 

การก�ากบัดแูลก่อนการกระท�าขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่	เพือ่ให้การก�ากบัดูแลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่สอดคล้องกบัหลกัการกระจายอ�านาจ	 

อนัจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มคีวาม 

เป็นอสิระในการจดัท�าบรกิารสาธารณะตามอ�านาจ 

หน้าทีไ่ด้มากยิง่ขึน้”	(มาโนช	นามเดช,	2559,	น.	12)	

 5.2 การปรับปรุงแก ้ไขกฎหมายที ่

เกี่ยวกับหน้าที่อ�านาจขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

	 “กฎหมายควรบญัญตัใิห้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อ�านาจในการจัดท�าบริการ

สาธารณะทุกเรื่องที่เป็นภารกิจหน้าที่ที่รัฐเคย 

ด�าเนนิการในเขตพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

ยกเว ้นบริการสาธารณะที่กฎหมายห้ามท�า

เนื่องจากเป็นภารกิจหน้าที่โดยตรงท่ีอยู่ภายใต้

ความรับผิดชอบของรัฐ”	 (ตระกูล	 มีชัย,	 2559,	

น.	44)	ทั้งนี้	การก�าหนดหน้าที่อ�านาจขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่พงึใช้หลกัการ	“หน้าทีอ่�านาจ 

ตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”	

(General	Competence)	กล่าวคอื	หากภารกจิใด 

มีความจ�าเป็นและท้องถิ่นมีศักยภาพจัดท�า	 

ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการได ้

ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายอื่น	 ๆ	 เนื่องจาก

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

แตกต่างในแต่ละพื้นที่	และผันแปรตามห้วงเวลา	

การก�าหนดหรอืระบภุารกจิหน้าทีต่ามทีก่ฎหมาย

บัญญัติให้จัดท�าดังเช่นในปัจจุบัน	 จะท�าให้เกิด

ปัญหาในเชิงข้อกฎหมายได้ง่ายและท�าให้ต้อง 

มีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา

 5.3 การเพ่ิมขีดความสามารถของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจดัท�าบรกิาร

สาธารณะ  

	 “การจดัท�าบรกิารสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินควรยึดหลักประหยัดต่อ

ขนาด	(economy	of	scale)	โดยมีการก�าหนด

ความรับผิดชอบในการจัดท�าบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามศกัยภาพทาง 

การคลงัและขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 

บรกิารสาธารณะท่ีเป็นโครงการท่ีใช้งบประมาณสงู	 

ใช้ความรู้และเทคนิคระดับสูง	 ควรให้เป็นหน้าท่ี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่”	 

(ตระกลู	มชัีย,	2559,	น.	44)	ดงันัน้	เพือ่เสรมิสร้าง 

ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้

สามารถจัดท�าบริการสาธารณะให้ได้ตามหลัก

>> บทบาทหน้าที่การจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ 
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5 กำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) คือ กำรให้เอกชนด�ำเนินกำรลงทุน 
ที่ปกติแล้วจะด�ำเนินกำรโดยภำครัฐ 

ประหยัดต่อขนาด	 ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะ	 2	

แนวทาง	ดังนี้	

 5.3.1 การสร้างความร่วมมือระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันและระหว่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคส่วนต่าง ๆ 

	 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกันเองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ

ภาคส่วนต่าง	ๆ	อาจร่วมมือกันเพื่อจัดท�าบริการ

สาธารณะในเขต	จดัท�ากจิการนอกเขต	การลงทนุ 

เชิงพาณิชย์	และการลงทุนทางสังคม	ในลักษณะ 

สหการ	 การก่อต้ังบริษัทจ�ากัด	 การท�ากิจการ

พาณิชย์	 หรือการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและ

เอกชน	 (Public	 Private	 Partnership:	 PPP)5   

ซึ่งพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 

พ.ศ.	 2542	 กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	 และพระราชบัญญัติการให้เอกชน 

ร่วมลงทนุในกจิการของรฐั	พ.ศ.	2562	เปิดโอกาสให้ 

กระท�าได้	อย่างไรกต็าม	ยงัมลีกัษณะความร่วมมอื 

ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งแต่กฎหมายยังมิได้

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ

กระท�าได้	 คือ	 กิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจ 

ชุมชน	 (Social	 Enterprise)	 “ซ่ึงมีเป้าหมาย 

เพื่อมุ ่งหาผลก�าไรสูงสุดแก่ผู ้ถือหุ ้นเหมือนกับ

บริษัทเอกชน	แต่มุ่งด�าเนินกิจการเพื่อตอบโจทย์

เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของสมาชิก

หรือชุมชน	 โดยกิจการเพื่อสังคมต้องมีความ

สามารถในการพึ่งพาและเลี้ยงดูตนเองได้เพื่อ

ลดภาระทางงบประมาณของภาครัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพิ่มความคล่องตัวในการ 

จัดท�าบริการสาธารณะ	 โดยท่ีบุคลากรในกิจการ

เพื่อสังคมและผู ้ใช้บริการควรมีความสัมพันธ ์

ท่ีใกล้ชิดต่อกันและมส่ีวนร่วมในการก�าหนดทิศทาง 

ของกิจการ”	(วุฒิสาร	ตันไชย,		2559.	น.	38)	

 5.3.2 การควบรวมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

	 “การควบรวมองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ่ินขนาดเล็กเข้าด้วยกัน	 (Amalgamation)	

หรือการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กเข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดใหญ่	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ

ในการลงทุน	 หรือประสิทธิภาพในการบริหาร

จดัการบรกิารสาธารณะอย่างเตม็ที”่	(ตระกลู	มชียั,	 

2559,	น.	47)					

	 “การควบรวมองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้กลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก่อให้เกิด

ประโยชน์ส�าคัญ	 ได้แก่	 ประการแรก	 การบรรลุ

เรือ่งประสทิธภิาพ	(Efficiency)	องค์กรขนาดใหญ่

นั้นท�าให้สามารถประหยัดต้นทุนในการจัดท�า

บริการสาธารณะ	 และบรรลุเรื่องความประหยัด

ต่อขนาด	ประการท่ีสอง	ขนาดขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ขึ้นท�าให้มีทรัพยากรการเงิน

เพื่อใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน	 

ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นท่ี

ท้องถ่ิน	ประการทีส่าม	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขนาดใหญ่มีศักยภาพในการจัดท�าภารกิจการ

บริการสาธารณะท่ีหลากหลายมากข้ึน”	 (พบสุข	

ช�่าชอง,		2560.	น.	167)	

>> ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย และ นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร  



>>  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63)78

6. สรุป
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ 
อ�านาจในการจัดท�าบริการสาธารณะตาม
รัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 2560	 พระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2540	กฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และกฎหมายเฉพาะ
เรื่อง	 นอกจากน้ี	 ยังมีหน้าที่อ�านาจตามภารกิจ
ที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 หน้าที่อ�านาจในการ 
จัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่แบ่งเป็น	“หน้าทีอ่�านาจทีต้่องท�า”	และ	 
“หน้าทีอ่�านาจทีอ่าจจัดท�า”	ซึง่ครอบคลมุภารกจิ	
6	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 ด้านงาน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	 ด้าน 
การวางแผน	การส่งเสรมิการลงทนุ	พาณิชยกรรม	 
และการท่องเที่ยว	 ด้านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 
และด้านศิลปะ	 วัฒนธรรม	 จารีตประเพณี	 และ
ภมูปัิญญาท้องถิน่	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
สามารถจัดท�าบริการสาธารณะได้หลากหลาย 
รูปแบบ	 ทั้งด�าเนินการเอง	 ซื้อบริการจากภาค
เอกชน	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อืน่	ด�าเนนิการร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในลักษณะสหการ	หรือการก่อตั้ง
บรษิทัจ�ากดั	ด�าเนนิการร่วมกบัรฐั	และมอบหมาย
ให้เอกชนด�าเนินการแทน
	 ทัง้น้ี	ทศิทางการจดัท�าบรกิารสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับจากวันน้ีไป
ควรสอดคล้องเชือ่มโยงกบับรบิทในระดับโลกและ
ระดับประเทศที่มีพลวัตและเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ต่อเนือ่งรวดเรว็	อาท	ิเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	
(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	
ยุทธศาสตร์ชาติ	 พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	
เป็นต้น	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนด	 นอกจากนี้	 เพื่อ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกระดับ
การจัดท�าบริการสาธารณะให้ตอบโจทย์บริบท
สมัยใหม่	ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะในเชิงหลักการ	 
กฎหมาย	 และการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามล�าดับ	กล่าวคือ	
	 (1)	 การให้ความเป็นอสิระ	(Autonomy)	 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริงตาม
หลักการกระจายอ�านาจ	 โดยก�ากับดูแลเท่าที่
กฎหมายบัญญัติไว้	 ท�าการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายเท่านั้น	 และยกเลิกการก�ากับดูแล
ก่อนการกระท�า	
	 (2)	 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่อ�านาจ 
ในการจัดท�าบริการสาธารณะทุกเรื่อง	 ยกเว้น
บรกิารสาธารณะทีก่ฎหมายห้ามท�าตามหลกัการ	
“หน้ำท่ีอ�ำนำจตำมศักยภำพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น”	(General	Competence)	และ	
	 (3)	 การเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการจัดท�าบริการ
สาธารณะโดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยกันและระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	
และการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

>> บทบาทหน้าที่การจัดท�าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทสมัยใหม่ 
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สติธร ธนำนิธิโชติ

>> บทน�า

 การปกครองท้องถิน่	(Local	Government)	 
เป็นองค์ประกอบส�าคัญของระบบการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย	 เนื่องจากการปกครอง 
ท้องถิ่นในแง่ของการบริหารกิจการบ้านเมืองคือ	 
การออกแบบและจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 
(Local	 Government	Organizations)	 ขึ้นมา
เพื่อจัดท�าและด�าเนินภารกิจด้านการให้บริการ
สาธารณะต่างๆ	 อาทิ	 การศึกษา	 สวัสดิการ	 
การคมนาคมขนส่ง	 และการจัดการที่อยู่อาศัย	
ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจ�าวัน
และเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่ดีมีสุขในทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน	 การปกครอง
ท้องถิ่นจึงเป ็นการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ใช้งบประมาณสูงและเป็นแหล่งการจ้างงาน
ขนาดใหญ่	 (Pratchett,	 2000)	 อย่างไรก็ตาม	
การปกครองท้องถิ่นมิได้เป็นเพียงเร่ืองของการ
จัดบริการสาธารณะเท่านั้น	การปกครองท้องถิ่น 
ยงัเป็นการปกครองทีอ่ยูใ่กล้ชดิกบัประชาชนมาก
ทีสุ่ด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในอีกแง่มมุหนึง่
จึงมีบทบาทส�าคัญในการเป็นตัวแทนที่สะท้อน 
มมุมองและความห่วงกงัวลของประชาชนในท้องถิน่ 
นั้นๆ	 (Luhtakallio,	 2012;	 Newman,	 2014)	
ในแง่นี้	การปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นพื้นที่ของ
การมีส่วนร่วมและการแสดงออกทางการเมือง
ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของระบบการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย

	 ประเทศไทยมีความพยายามในการ 
ผลกัดนัการปฏรูิปและพฒันาการปกครองท้องถ่ิน 
ให้สามารถตอบโจทย์การบรหิารกจิการบ้านเมอืง
สมัยใหม่และการพัฒนาประชาธิปไตยมาอย่าง
ต่อเนื่อง	 การเปลี่ยนแปลงในแง่ของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองครั้งส�าคัญเกิดขึ้นต้ังแต่	 พ.ศ.	
2537	ในลกัษณะของการ	“คนืชีพองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล”	 ซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ิน 
ท่ีใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด	 โดยการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	 พ.ศ.	 2537	 จากนั้นใน	 พ.ศ.	 2538	
เกิดการรเิริม่ผลกัดนัให้มกีารแก้กฎหมายองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจนในท่ีสุดได้มีการประกาศ 
ใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
พ.ศ.	 2540	 ต่อมามีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2540	ซึง่เป็น
รัฐธรรมนูญที่ได้วางหลักการที่ให้ความส�าคัญกับ
ความเป็นอิสระ	(Autonomy)	ของการปกครอง
ท้องถ่ิน	ท้ังความเป็นอสิระในการก�าหนดนโยบาย	
การบริหารงานบุคคล	การเงินและการคลัง	และ
มีอ�านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยรัฐบาลเป็นเพียงผู้ท�า 
หน้าท่ีในการก�ากับดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เท่าที่จ�าเป็นภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น	
(วุฒิสาร	ตันไชย,	2553)	หลักการดังกล่าว	น�ามา
ซ่ึงการประกาศใช้แผนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่กับการเสริมพลัง
อ�านาจให้แก่ประชาชน >>
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	2543	และยัง 
เป็นหลักการที่รัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ	 มายึดถือ 
โดยการมีบทบัญญัติรับรองหลักความเป็นอิสระ
ดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว ้	 
ในแง่ของการเป็นพ้ืนที่ในการมีส่วนร่วมและการ
แสดงออกทางการเมือง	 รัฐธรรมนูญฉบับถาวร
ของไทยตั้งแต่ปี	 พุทธศักราช	 2540	 เป็นต้นมา	
ได้มกีารบัญญตัริบัรองในเรือ่งดังกล่าวไว้ในหมวด 
ทีว่่าด้วยสทิธ	ิเสรภีาพ	การมส่ีวนร่วม	แนวนโยบาย 
พ้ืนฐานแห่งรฐั	และหน้าทีข่องรฐั	(กรณรีฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2560)	 มา
โดยตลอด
	 บทความนี้มิได้มุ่งประเมินความส�าเร็จ 
ของการปฏิรปูและการพัฒนาการปกครองท้องถิน่ 
ในประเทศไทย	 แต่ให้ความสนใจกับการส�ารวจ
องค์ความรู ้และสถานการณ์การพัฒนาการ
ปกครองท้องถ่ินของประเทศต่างๆ	 ในปัจจุบัน
เพื่อชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายการพัฒนาและบทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ที่ท่ัวโลก 
ก�าลงัให้ความสนใจ	และพยายามเชือ่มโยงแนวโน้ม 
และทิศทางดังกล ่าวเข ้ากับพัฒนาการและ
ประสบการณ์ของประเทศไทยในช่วงยี่สิบกว่าปี
ที่ผ่านมา

>> เป ้าหมายการพัฒนาขององค ์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่คือการ 
 มุ่งสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

	 นักวิชาการและนักกิจกรรมสังคม 
ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันมานานแล้วว่า	 รากฐาน
ของการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นเริ่มต้นที่การ

ปกครองท้องถิ่น1  แต่ด้วยวิธีคิดแบบการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธผิลสงูสดุท�าให้ผูบ้รหิาร	สมาชกิสภา	 
และเจ้าหน้าท่ีระดับท้องถ่ินในช่วงหลายสิบปี 
ที่ผ ่านมา	 มุ ่งความสนใจไปที่การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
คนในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่	ในขณะที่การครุ่นคิด
หรอืตดัสนิใจบนปรชัญาพืน้ฐานของการปกครอง
ท้องถ่ินในมิติอื่นๆ	 โดยเฉพาะการหนุนเสริม
ให้การปกครองท้องถ่ินเป็นพื้นท่ีหรือเวทีใน
การสร้างค่านิยมประชาธิปไตยและความเป็น
พลเมือง	 รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคมบางคร้ังถูกมองข้าม
และบ่อยครั้งถูกให้ความส�าคัญไม่มากเท่าท่ีควร	
(Cochrane,	 2016;	 Jones,	 2014;	Michels,	
2012)	ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อสถาบัน
การเมืองและความไม่เช่ือมั่นศรัทธาต่อการมี 
ส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในระดับ
ท้องถ่ิน	(Leighninger,	2015;	McCarthy,	2015)

>> โจทย์ใหญ่ของท้องถิ่นไม่ใช่ปัญหา 
 โครงสร้างและอ�านาจหน้าที่อีกต่อไป

	 งานวิชาการช้ินใหม่ๆ	 มีข้อเสนอแนะ 
ทีส่อดคล้องกันว่าการมุง่ไปสูอ่นาคตท่ีก้าวหน้าของ 
การปกครองท้องถ่ินนัน้ต้องก้าวข้ามการอภปิราย
ถกเถียงเฉพาะเรื่องโครงสร้างและอ�านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การแสวงหา
แนวทางในการปลุกพลังของชุมชนท้องถิ่นและ
ดึงเอาความร่วมมือของทุกๆ	 เสียง	 (โดยเฉพาะ

>> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่กับการเสริมพลังอ�านาจให้แก่ประชาชน

1 ดู ตัวอย่ำงงำนภำษำไทย เช่น วุฒิสำร ตันไชย (2550) เอนก เหล่ำธรรมทัศน์ (2552) และภำษำต่ำงประเทศ เช่น 
Dahl and Tufte (1973) Mill (1991) และ Pearce (2001)
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เสียงของคนเล็กคนน้อยที่ไม่ค่อยถูกรับฟัง)	 เข้า
มาสู่กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม	 (de	 Graaf	 et	 al.,	 2015;	
Kinnunen,	2019)	กล่าวให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือ	แทนที่
นักวิชาการ	 นักปฏิรูป	 และนักพัฒนาด้านการ 
ปกครองท้องถิน่จะตัง้ค�าถามว่าการปกครองท้องถิน่ 
ควรมีการจัดโครงสร้างแบบใด	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	(แต่ละรูปแบบ)	ควรมีอ�านาจหน้าที่
และภารกิจอะไรบ้าง	 ค�าถามที่ต้องการค�าตอบ
เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ยุคใหม่มากกว่าคือ	 การปกครองท้องถิ่นจะช่วย
ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมได้อย่างไร	 การ
ปกครองท้องถิ่นจะช่วยพัฒนาให้เกิดพลเมือง 
ทีก่ระตือรอืร้นได้อย่างไร	และการปกครองท้องถิน่ 
จะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่คนแต่ละกลุ่มซึ่งมี
ความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไร	
	 การตั้ งค� าถามต ่อปรัชญาพื้นฐาน
ของการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่อง
ประชาธิปไตยและการสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคมดังกล่าวมีความส�าคัญเน่ืองจากการคิดใน
กรอบโครงสร้างและภารกิจหน้าทีน้ั่นท�าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องพึ่งพิงรัฐบาลกลาง
ในเรื่องทรัพยากรทางการบริหาร	 (โดยเฉพาะ
ทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยม
คอื	เงนิ)	ในช่วงเวลาทีรั่ฐบาลกลางเผชญิกบัปัญหา 
ทางเศรษฐกจิและจ�าเป็นต้องมกีารจ�ากดัการใช้จ่าย 
งบประมาณ	 การปรับลดงบประมาณที่จัดสรร 
ลงสู่ท้องถิน่จงึเป็นทางเลอืกแรกๆ	ส�าหรบัรฐับาล
กลางในการแก้ไขปัญหา	 โดยให้เหตุผลว่าการ
ปกครองท้องถ่ินไม่มศัีกยภาพเพยีงพอในการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกจิทีป่ระเทศก�าลงัเผชญิอยูไ่ด้	(Bailey	
and	Wood,	 2017;	 Rees	 and	Rose,	 2015)	

การมองการปกครองท้องถ่ินในกรอบโครงสร้าง
และภารกิจหน้าที่	 จึงเป็นการลดคุณค่าของการ
ปกครองท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ลงเหลือเพียงแค่การเป็นกิ่งก้านสาขาของการ 
บริหารรัฐกิจที่ถูกก�ากับและควบคุมโดยรัฐบาล
กลาง	 (เช่น	 ผ่านการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณ)	
เท่านั้น	 (Stewart,	 2014)	 ท้ังท่ีความมุ่งหมาย
ตามปรัชญาพื้นฐานของการปกครองท้องถ่ินใน
ระบอบประชาธปิไตยนัน้	ต้องการให้การปกครอง
ท้องถิน่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นพืน้ที่
รองรับการแพร่กระจายของอ�านาจทางการเมือง
ไปสู ่มือประชาชนผู ้เป็นเจ้าของอ�านาจในการ
ปกครองท่ีแท้จริง	 ซึ่งแน่นอนว่าอ�านาจดังกล่าว
ครอบคลุมในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพและทั่วถึงเป็นองค์ประกอบหลัก
ประการหนึ่ง	 แต่เป้าหมายที่ขาดไม่ได้อีกสอง
ประการของการปกครองท้องถิน่และเป็นทศิทาง
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาก็คือการพัฒนาค่านิยม
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง	รวมถึงการ
สร้างความเสมอภาคและความยตุธิรรมทางสงัคม
ให้เกิดขึ้นเป็นจริง	
	 ประสบการณ์ของสหราชอาณาจักร 
ในการปฏิรูปและพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเป็น
ตัวอย่างที่ช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดียิ่งว่าทิศทาง
การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยคุใหม่น้ัน
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาค่านิยม
ประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองเพื่อสร้าง
ความเสมอภาคและความยตุธิรรมทางสงัคม	ทัง้นี้	
จากการศกึษาพฒันาการของการปกครองท้องถ่ิน 
ในสหราชอาณาจักรของ	 อิเนส	 นิวแมน	 (Ines	 
Newman,	2014:	7-38)	โดยเริม่ต้นจากเบอร์มงิแฮม	 
(Birmingham)	 ในฐานะเมืองที่เคยได้ชื่อว่า 

>> สติธร ธนานิธิโชติ
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มกีารปกครองท้องถิน่ทีด่ทีีส่ดุในโลกในช่วงทศวรรษ 
ที่	 1870	 ถึง	 1880	 ไล่เรียงมาตามยุคสมัยต่างๆ	
จนถึง	 ค.ศ.	 2011	 อันเป็นปีที่สหราชอาณาจักร
ได้มีการออกพระราชบัญญัติท้องถิ่นนิยม	 ค.ศ.	
2011	(Localism	Act	2011)	ซึ่งเป็นกฎหมายที่ 
มจีดุมุง่หมายหลกัในการปฏริปูการปกครองท้องถิน่ 
ให้มีอิสระในการบริหารงานมากขึ้นแล้ว	 พบว่า	 
มมุมองและความเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองท้องถิน่ 
ในสหราชอาณาจักรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ยุคสมัยต่างๆ	 ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น	 5	 มุมมอง
ส�าคัญตามแต่ละยุคสมัย	ได้แก่
	 (1)	 ยุคการปฏิรูปในสมัยวิคตอเรีย	
(Victoria)	 มองท้องถิ่นในฐานะผู ้จัดระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อสร้างชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
	 (2)	 ยุครัฐสวัสดิการภายใต้แนวคิดทาง
เศรษฐกจิแบบเคนส์	(Keynesian	welfare	state)	
วางบทบาทของการปกครองท้องถิ่นไว้ในฐานะ 
ผู้จัดสวัสดิการให้แก่ประชาชน
	 (3)	 ยุคการพัฒนาภายใต้แนวคิดของ
พวกซ้ายใหม่	 (the	 urban	 new	 Left)	 มองว่า 
ท้องถิน่เป็นหน่วยปกครองทีม่หีน้าทีเ่ข้าไปแทรกแซง 
ในระบบเศรษฐกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
แรงงานและทุน
	 (4)	 ยุคแรงงานใหม่	 (New	Labor)	 ให้
ความส�าคัญกับการกระจายอ�านาจการปกครอง
ท้องถิ่นอย่างเข้มข้น	 มองว่าการปกครองท้องถิ่น
ต้องมีอ�านาจมาก	มคีวามยดืหยุน่สงู	และต้องเน้น
การท�างานในลักษณะหุ้นส่วน
	 (5)	 ยุคปัจจุบันภายใต้แนวทางตาม 
พระราชบัญญัติท้องถิ่นนิยม	ค.ศ.	2011	ซึ่งน�าไป
สูก่ารปรบัปรงุรปูแบบการบรหิารท้องถิน่ใหม่	จาก
ทีเ่คยยดึรูปแบบสภาท้องถิน่เป็นหลักมาสูร่ปูแบบ
ที่ให้ความส�าคัญกับผู้น�าชุมชนและการบริหาร 

ในรูปคณะกรรมการมากข้ึน	 (ตัวอย่างท่ีเป็น 
รปูธรรมในเรือ่งนี	้เช่น	การให้มกีารเลอืกตัง้นายก
เทศมนตรีโดยตรง	การให้ท้องถิ่นมีอ�านาจในการ
จัดให้มีการลงประชามติได้	เป็นต้น)
	 อย่างไรกต็าม	ในทศันะของ	อเินส	นวิแมน	 
ยงัไม่มมีมุมองใดท่ีเข้าถงึแก่นแท้ของการปกครอง
ท้องถิ่นในการสร้างประชาธิปไตยและความ
ยุติธรรมทางสังคมได้อย่างแท้จริง	 แม้แต่แนวคิด
ปัจจุบันภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ท้องถิ่นนิยม	ค.ศ.	2011	ซึ่งเน้นการปฏิรูปเพื่อให้
ท้องถ่ินของสหราชอาณาจักรมีโอกาสสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ	 และเป็นผู ้ลงมือด�าเนินการ
ในกิจกรรมที่มีความจ�าเป็นส�าหรับท้องถิ่นของ
ตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้นก็ตาม	 ดังที่	 อิเนส	 
นิวแมน	ได้น�าเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบของ 
การปรับลดภารกิจและการปรับเปลี่ยนมุมมอง 
ทีม่ต่ีอการปกครองท้องถิน่	(จากผูใ้ห้บรกิารโดยตรง 
เป็นผู้จัดการ/คณะกรรมการผู้ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลกิจการของชุมชนท้องถิ่น)	 ภายใต้แนวทาง
ของกฎหมายฉบับดังกล่าว	 และชี้ให้เห็นว่าการ
ปรับลดภารกิจด้านการให้บริการและใช้วิธีการ
ถ่ายโอนภารกิจท่ีตัดออกไปนั้นไปให้เอกชนเป็น
ผู้ด�าเนินการ	 (privatization)	 แม้จะท�าให้การ
จัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น	 แต่กลับสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้นใน
ท้องถ่ิน	 โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมท่ีเป็นผล
จากการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนกลายเป็น 
ผู ้มีอ� านาจเหนือกิจการของรัฐมากเกินไป	 
จนสามารถก�าหนดทิศทางของการจัดบริการ
สาธารณะให้เป็นไปเพื่อตอบสนองผลประโยชน์
ของภาคเอกชนมากกว ่าผลประโยชน ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นโดยส่วนรวม	 (Newman,	
2014:	39-57)
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>> มมุมองทีใ่ห้ความส�าคญักบัสทิธิพลเมอืง 
 และความยตุธิรรมทางสงัคมคอืค�าตอบ

	 ปัญหาความไม่เป็นธรรมดังกล่าว	 เกิด
จากการน�ากรอบคิดแบบการตลาดมาใช้กับ
การปกครองท้องถิ่น	 ท�าให้กิจกรรมของท้องถิ่น
ถูกมองในลักษณะเดียวกับการจัดสินค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค	
(ประชาชน)	ภายใต้ความสมัพันธ์แบบผูผ้ลติ-ผูซ้ื้อ-
ผู้ขาย	เช่นนี้	ท�าให้คนที่ร�่ารวยกว่า	คนที่มีโอกาส
ดีกว่าในการเข้าถึงทรัพยากร	 และคนที่มีอ�านาจ
มากกว่ามีเสียงที่ดังกว่าคนอื่นๆ	 ในการตัดสินใจ
เพือ่ก�าหนดทศิทางการพัฒนาท้องถ่ิน	(Newman,	
2014:	58-72)	ดงันัน้	เพือ่ก้าวข้ามมมุมองทีน่�าไป
สู่ความไม่เท่าเทียมกัน	อิเนส	นิวแมนได้น�าเสนอ 
กรอบคดิใหม่ในการพจิารณาการปกครองท้องถิน่	 
โดยการหลอมรวมหลักการในเรื่องสิทธิและ
ความยุติธรรมทางสังคมจัดท�าเป็นชุดค�าถาม 
ทีผู้่ก�าหนดนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ต้องน�าไปพจิารณาในกระบวนการจดัท�านโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น	 (Newman,	
2014:	73-98)	ดังนี้
	 (1)	 นโยบายทีก่�าหนดขึน้มานัน้วางอยูบ่น 
หลักการพื้นฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่
	 (2)	 เป็นนโยบายท่ีส่งเสริมให้เกิดพันธะ
ผูกพันร่วมกันของคนทุกกลุ่มในท้องถิ่นหรือไม่
	 (3)	 นโยบายนั้นให้ความส�าคัญในเรื่อง
สทิธแิละการสร้างความเป็นธรรมในสงัคมหรอืไม่
	 (4)	 นโยบายดังกล่าวน�าไปสูค่วามเข้าใจ 
อย่างลกึซึง้ในเรือ่งความเป็นพลเมอืงและประโยชน์ 
ส่วนรวมหรือไม่
	 (5)	 นโยบายดังกล่าวได้รับการยอมรับ
และยินยอมจากคนในท้องถิ่นให้น�าไปปฏิบัติ 
ใช่หรือไม่

	 (6)	 เมื่อนโยบายมีการน�าไปปฏิบัติใช ้
จะมีส่วนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา
ความไม่เป็นธรรมต่างๆ	ท่ีอาจเกดิข้ึนอกีในอนาคต 
ได้ง่ายขึ้นหรือไม่
	 (7)	 นโยบายได้ค�านึงถึงคนรุ่นต่อๆ	 ไป
อย่างเพียงพอท่ีจะสร้างความยั่งยืนให้เกิดข้ึนได้
หรือไม่
	 หากนโยบายต่างๆ	 ที่องค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถ่ินริ เริ่ม ข้ึนโดยผู ้ก�าหนดนโยบาย
พยายามตอบค�าถามท้ังเจ็ดประการข้างต้นอย่าง
ครบถ้วนก่อน	 จะท�าให้การน�านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติสามารถช่วยลดความไม่เท่าเทียมกัน	
ท�าให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวาง	 ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความเป็น 
พลเมือง	 ตลอดจนก่อผลลัพธ์ของการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนืได้	ดกีว่าการก�าหนดนโยบายภายใต้กรอบ
แนวคดิแบบการตลาดหรอืแบบการจดัสนิค้าและ
บริการที่เป็นอยู่	 (Newman,	 2014:	 99-100)	
อย่างไรก็ตาม	 การก�าหนดและปฏิบัติใช้นโยบาย
ใดๆ	 ก็ตามล้วนต้องการการตกลงร่วมกันของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ความ
ท้าทายท่ีส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยคุใหม่กค็อื	จะท�าอย่างไรให้ประชาชนในท้องถิน่ 
มีศักยภาพอย่างเพียงพอในการเข้ามีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดและด�าเนินนโยบายของท้องถ่ินได้
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน	 ท้ังในแง่ความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันระหว่างประชาชนกับ
ตัวแทนท่ีเข้าไปใช้อ�านาจในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 และในแง่ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันระหว่างประชาชนด้วยกันเองที่อาจมีความ
แตกต่างกันด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ	 สถานภาพ
ทางสังคม	 หรือระดับการศึกษา	 (Fung,	 2015;	
Lee,	2015;	Richardson	et	al.,	2019)	

>> สติธร ธนานิธิโชติ



>>  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63)88

	 อิเนส	 นิวแมน	 พยายามหาทางออก
ให้กับความท้าทายดังกล่าวโดยแสดงให้เห็นใน
เบื้องต้นว่าอย่างน้อยประชาธิปไตยในระดับ 
ท้องถิน่	(เช่น	ในสหราชอาณาจกัร)	นัน้	มกีารพฒันา 
ก้าวหน้าดีกว่าประชาธิปไตยระดับชาติหลาย
ประการ	 กล่าวคือ	 มีผลการศึกษาจ�านวนมาก
เกี่ยวกับประชาธิปไตยระดับชาติของสหราช
อาณาจักรตั้งแต่ทศวรรษที่	 1990	 เป็นต้นมา 
ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวโน้มของความ
ตกต�่าของระดับความสนใจที่ประชาชนมีต่อ
การเมืองระบบตัวแทนภายใต้การแข่งขันทาง 
การเมืองของพรรคการเมืองต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น 
ความสนใจที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
ที่พบว่าในปัจจุบันมีชาวสหราชอาณาจักรท่ีเป็น 
สมาชิกพรรคการเมืองสามพรรคใหญ่รวมกัน
ประมาณห้าแสนคนเท่านั้น	 จ�านวนดังกล่าว
น้อยกว่าการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในช่วง
ทศวรรษ	 1970	 ถึงสี่เท่า	 (Newman,	 2014:	
101-102)	นอกจากน้ี	ผลการส�ารวจความคดิเหน็ 
ต่อพรรคการเมืองในช่วงต้นทศวรรษที่	 2010	
พบว่า	ชาวสหราชอาณาจักรมากกว่าร้อยละ	40	
ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาล	 (ไม่ว่าจะมีพรรคการเมืองใด 
เป็นแกนน�า)	จะยดึผลประโยชน์ของชาตมิากกว่า
ผลประโยชน์ของพรรคตนเอง	 สัดส่วนความ
ไม่เช่ือม่ันดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการส�ารวจในป	ี 
1987	 ที่ประชาชนมีความเห็นเช่นนี้เพียงร้อยละ	 
10	 เท่านั้น	 (Civil	 Exchange,	 2012)	 แนวโน้ม
ดังกล่าวนับว่ามีความสอดคล้องกับผลส�ารวจใน 
ประเทศอืน่	ๆ 	อาท	ิผลการส�ารวจในสหรฐัอเมรกิา 
เมื่อปี	 2015	 พบว่ามีประชาชนเพียงร้อยละ	 8	 
เท่านั้นที่เชื่อมั่นต่อสภาคองเกรส	 และประชาชน 
ถงึร้อยละ	55	ทีรู่ส้กึว่าคนธรรมดา	ๆ 	อย่างพวกเขา 
สามารถแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ดีกว่า

นักการเมืองระดับชาติท่ีมาจากการเลือกตั้ง	 
(Pew	Research	Center,	2015)	
	 ในทางกลับกัน	 ผลการศึกษาเกี่ยวกับ 
ประชาธปิไตยระดบัท้องถ่ิน	(เช่น	ในสหราชอาณาจกัร)	 
จ�านวนมากยืนยันค่อนข้างจะสอดคล้องกัน
ถึงแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของการมีส่วนร่วมทาง 
การเมอืงของประชาชน	โดยเฉพาะการมส่ีวนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจสาธารณะในกิจการของ
ท้องถ่ิน	 และยังปรากฏหลักฐานอีกจ�านวนมาก
ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองท้องถ่ินเองก็มี
ความพยายามในการรเิริม่กระบวนการการมส่ีวน
ร่วมใหม่ๆ	อยูเ่สมอ	(Newman,	2014:	102-103)	
อาทิ	มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าในปี	2001	องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในสหราชอาณาจักรแต่ละแห่งมีโครงการ
สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชนโดยเฉลีย่	10.5	
โครงการ	 และมีประชาชนท่ีได้เข้าไปมีส่วนร่วม
รวมกนัทัง้หมดประมาณ	14	ล้านคน	หรอืมากกว่า
หนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมด	 (ประชากรของ 
สหราชอาณาจักรในปีดังกล่าวมีประมาณ	 59	 
ล้านคน)	(Barnes	et	al.,	2007:	28)	
	 อย่างไรกต็าม	การเตบิโตของประชาธปิไตย 
ระดับท้องถ่ินในหลายประเทศแม้แต่ในประเทศ
ประชาธิปไตยก้าวหน้าอย่างสหราชอาณาจักร 
ยังเป็นไปอย่างจ�ากัด	สาเหตุส�าคัญมาจากการถูก 
ครอบง�าโดยวธิคีดิแบบชนชัน้น�า	(elitist	model)	 
ภายใต้ระบบการเมืองท่ียึดตามแนวทางของ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน	 (representative	 
democracy)	และใช้ประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม	 
(participatory	 democracy)	 เป็นส่วนเสริม
เท่านั้น	ท�าให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินอยู่ภายใต้โครงสร้างที่สภาท้องถ่ินและ
การเมืองท้องถ่ินถูกท�าให้แยกขาดออกจากการ
อภิปรายพูดคุยกับประชาชนในท้องถ่ินเก่ียวกับ 
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สิ่งที่ควรด�าเนินการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 
(Newman,	2014:	104-107)	กล่าวให้ชัดยิ่งขึ้น 
กคื็อ	ภายใต้วธีิคดิแบบชนชัน้น�าของประชาธปิไตย
แบบตัวแทน	การตัดสินใจและด�าเนินการในเรื่อง
นโยบายของท้องถิ่นกลายเป็นเรื่องของผู้แทน 
ทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจผ่านการเลอืกต้ังจากประชาชน	 
การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
นโยบาย	 (ซึ่งถูกมองเป็นส่วนเสริม)	 จึงมีขึ้นเพื่อ
ให้ประชาชนได้เข้ามารับรู ้	 รับทราบ	 ร่วมให้
ข้อมูลเพื่อบอกถึงความต้องการหรือให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจ	 และให้ความร่วมมือ
กบันโยบายเท่านัน้	ซึง่การมส่ีวนร่วมในลกัษณะนี ้
ท�าให้การปกครองท้องถิ่นของสหราชอาณาจักร
ที่ผ่านมายังไม่ประสบความส�าเร็จในการสร้าง
ประชาชนที่มีความกระตือรือร้นในการเข้าไป 
มีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ	 ไม่ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชาชนโดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่า
ในสถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม	และในท้าย
ทีส่ดุ	ไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมทางสงัคมขึน้
มาได้	(Newman,	2014:	108-112)

>> บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 ยุคใหม่คือการเสริมพลังอ�านาจให้แก่ 
 ประชาชน

	 บทเรียนของสหราชอาณาจักร	 (และ
ประเทศอื่นๆ)	ที่กล่าวมาในส่วนก่อนหน้านี้แสดง
ให้เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ในเร่ืองการ
สร้างความเป็นธรรมทางสังคมนั้น	 จ�าเป็นต้อง 
มีการปรับโลกทัศน์ในการมองประชาธิปไตย
ระดับท้องถิ่นใหม่	โดยการน�าประชาธิปไตยแบบ 
มส่ีวนร่วมเข้ามาเป็นส่วนทีข่าดมไิด้	(ไม่ใช่ส่วนเสรมิ)	 
ของการปกครองท้องถิ่น	 หลายประเทศให้ความ

ส�าคญักบัเรือ่งนีโ้ดยมกีารบญัญตัเิกีย่วกบับทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสร้างการ 
มส่ีวนร่วมของประชาชนไว้ในรฐัธรรมนญูและ/หรอื 
กฎหมายเฉพาะ	 เช่น	 รัฐธรรมนูญของประเทศ
ตูนิเซีย	 มาตรา	 139	 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�านาจหน้าที่ใน
การน�ากลไกภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบ 
มส่ีวนร่วมและหลกัการในเรือ่งการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองแบบเปิดมาใช้เพื่อขยายการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนและภาคประชาสงัคมในการจดัท�า 
แผนและโครงการพัฒนาท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง	 
และเป็นช่องทางให้ประชาชนและภาคประชาสงัคม 
มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการติดตามตรวจสอบแผน	 
และโครงการพัฒนาท่ีร ่วมกันจัดท�า ข้ึนนั้น	 
(Tunisia's	 Constitution	 of	 2014,	 Article	
139)	 ประเทศโคลอมเบียมีการผ่านกฎหมาย
ที่มุ ่งส่งเสริมและปกป้องสิทธิการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านกลไก
เชิงสถาบันที่หลากหลายและครอบคลุมถึงกลไก
ตามอ�านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ด้วย	 (The	Presidency	of	 the	Republic	of	
Colombia,	2015)	อย่างไรก็ตาม	การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
สาธารณะในระดับท้องถิ่นจะมีความหมายและ
ปฏบัิตไิด้จรงิ	จ�าเป็นต้องอาศยับทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการเสริมพลังอ�านาจให้
แก่ประชาชน	ผ่าน	(1)	กลไกการท�างานแบบเปิด 
และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมประชาธิปไตย	 
(2)	 กิจกรรมการให้การศึกษาความเป็นพลเมือง
ในวถีิประชาธิปไตย	และ	(3)	เครอืข่ายการท�างาน 
ร่วมกับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
 (1) กลไกการท�างานแบบเปิดและการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมประชาธิปไตย
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การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการบริหารกิจการท้องถิ่นนับว่ามีพัฒนาการ
ทั้งในเรื่องรูปแบบและกระบวนการที่น่าสนใจ	 
และมตีวัแบบดีๆ 	เกดิข้ึนทัว่โลก	โดยแนวทางหนึง่ 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ทั่วโลก
ให้ความสนใจคือการน�าแนวคิด	 “นวัตกรรม
ประชาธิปไตย	 (democratic	 innovation)”	 
มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกลไกเชิงสถาบัน
ที่มุ ่งเพ่ิมการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้าง
ความผูกพันยึดมั่นในวิถีการปกครองในระบอบ 
ประชาธปิไตย	ผ่านการจดัท�ากระบวนการตดัสนิใจ 
เกี่ยวกับนโยบายที่เปิดให้ประชาชนทุกกลุ ่ม	 
สามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างเสมอภาค 
และมคีวามหมายในทกุขัน้ตอน	(Michels	and	De	 
Graaf,	2017)	ตวัอย่างในต่างประเทศทีม่กีารพดูถงึ 
และถือเป็นต้นแบบในการน�าไปประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง	 ได้แก่	 การจัดท�างบประมาณแบบ 
มีส่วนร่วม	(Participatory	Budgeting)	ของชาว
เมืองปอร์โต	 แองกลี	 (Porto	 Alegre)	 ประเทศ 
บราซลิ	ทีปั่จจบุนัมีการน�าไปประยกุต์ใช้โดยองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศต่างๆ	มากกว่า	
2,000	 แห่งท่ัวโลก	 (Schugurensky,	 2016)	 
ส่วนตัวอย่างในประเทศไทยน้ัน	 พบว่า	 ในช่วง 
สองทศวรรษทีผ่่านมา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ของไทยหลายแห่งได้มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้าไปมส่ีวนร่วมในการบรหิารกิจการของท้องถิน่
อย่างกว้างขวาง	หลายรปูแบบต้ังแต่การจัดท�าเวที
ประชาคมเพื่อขอค�าปรึกษาหารือหรือข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดท�านโยบายสาธารณะ	 ไปจนถึง
การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือองค์กรชุมชน 
เข้าท�าหน้าทีจ่ดักจิการสาธารณะของชุมชนกนัเอง
	 อย่างไรก็ตาม	 กระบวนการในลักษณะ
ดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิผลจ�าเป็น

ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ท้ังกลุ ่ม/
ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม	 ตัวแทนท่ีมา
จากการเลือกตั้ง	 รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ	 นอกจากนี้	 การใช้
กระบวนการปรกึษาหารอืสาธารณะเป็นเครือ่งมอื 
ในการแปรเปลี่ยนความต้องการของประชาชน
ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายไปสู่ข้อตกลงท่ี
วางอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกัน	จนสามารถน�าไป 
พฒันาเป็นนโยบายทีป่ฏิบตัใิห้เกดิผลเป็นจรงิได้นัน้	 
จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้	 และผู้เชี่ยวชาญ 
ทีม่คีวามเข้าใจในการจดักระบวนการ	และมคีวาม
ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการในแต่ 
ละครั้ง/ประเด็น		
	 ตวัอย่างการท�างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทยท่ีมีความเป็นเลิศใน
เรือ่งการมส่ีวนร่วมของประชาชนมจี�านวนอยูม่าก
พอสมควร	เช่น	การจัดท�าแผนพัฒนาต�าบลอย่าง 
มีส่วนร่วมของ	 อบต.สวนหม่อน	 จ.ขอนแก่น	 
สภาเมืองขอนแก่น	 ของเทศบาลนครขอนแก่น	
การมส่ีวนร่วมในการตรวจรบังานอย่างมคีณุภาพ
ของ	อบต.หนองหญ้าไซ	จ.สุพรรณบุรี	 โครงการ
ปฏิทินแจ้งบอกกล่าวภารกิจ	 เทศบาลเมืองสีค้ิว	
โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารายได	้
เทศบาลต�าบลเขาสามยอด	 จ.ลพบุรี	 โครงการ
ประชาคมต�าบลเวียงพางค�าสัญจร	 เทศบาล
ต�าบลเวียงพางค�า	 จ.เชียงราย	 โครงการถ่ายโอน
การรักษาความสะอาด	 เทศบาลต�าบลบางพระ	
จ.ชลบุรี	 โครงการสภาประชาคม	 อบจ.กระบี	่
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดักระบี	่โครงการพฒันา
เครือข่ายชุมชนท้องถ่ินร่วมขับเคลื่อนสู่ต�าบล 
สุขภาวะ	เทศบาลต�าบลปริก	จ.สงขลา	โครงการ
สร้างสุขภาพแบบการมีส่วนร่วมโดยกองทุน

>> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่กับการเสริมพลังอ�านาจให้แก่ประชาชน
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หลักประกันสุขภาพ	 เทศบาลนครภูเก็ต	 จ.ภูเก็ต	 
เป็นต้น	 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	 วีระศักดิ	์ 
เครือเทพ,	2548;	สถาบนัพระปกเกล้า	2553;	2554;	 
2562,	อรทัย	ก๊กผล,	2546;	อรทัย	ก๊กผล	และ
วิลาวัณย์	หงษ์นคร,	2558)
	 ข้อสังเกตทีน่่าสนใจและต้องน�ามากล่าว
เน้นย�้าอีกคร้ังก็คือว่าความส�าเร็จในการสร้าง
โอกาสการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบรหิาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
ในกรณีตัวอย่างที่หยิบยกมาข้างต้นนั้น	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยการปกครอง
ระดบัฐานรากท่ีสดุเองน่ันแหละทีม่บีทบาทส�าคัญ
ในการเปิดพื้นที่/สร้างเวทีการมีส่วนร่วมให้แก่
ประชาชน	 ที่ส�าคัญกว่านั้น	 ผลจากการเข้ามา 
มีส่วนร่วมของประชาชนจะถูกน�าไปสู่การปฏิบัติ
จนเกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นหรือไม่ 
ก็ขึ้นอยู ่กับความตระหนักถึงความส�าคัญและ
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อีกทางหนึ่งด้วย
 (2) กิจกรรมการให้การศึกษาความ
เป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย
	 การให้การศึกษาความเป็นพลเมืองใน
วิถีประชาธิปไตย	 (democratic	 citizenship	
education)	คือ	การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่ง
ท�าให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจทางการเมอืง	
มีความรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทหน้าที่และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม	รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของ 
บ้านเมอืง	และเชือ่ว่าตวัเองมคีวามสามารถทีจ่ะดแูล 
รักษาบ้านเมืองได้	 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
ตั้งแต่ผู้มีอ�านาจก�าหนดนโยบายด้านการศึกษา	 
สถาบนัการศกึษา	สถาบนัทางสงัคม/จารตีประเพณี 
อื่นๆ	 เช่น	 ครอบครัว	 องค์กรทางศาสนา	 ฯลฯ	

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่	 และ
สือ่มวลชน	ในการสร้างกระบวนการเรยีนรู้ร่วมกนั 
ในระดบัชุมชนท่ีมีความเช่ือมโยงกับขนบธรรมเนยีม 
ประเพณแีละภมิูปัญญาท้องถ่ิน	และเป็นการปลกูฝัง 
ค่านิยมในเรื่องการอดทนรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างและเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้อื่น	(ศุภณัฐ	เพิ่มพูนวิวัฒน์	และ	จารุวรรณ	
แก้วมะโน,	 2558;	 Crick,	 2017)	 ความร่วมมือ
ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ดีในระดับชุมชนท้องถิ่นที่
ประชาชนมีความใกล้ชิดกัน	มีรากฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมเหมือนๆ	กัน	และเผชิญกับปัญหา
อปุสรรคในการด�ารงชวีติร่วมกนัมาเป็นเวลานาน 
พอสมควร	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงเป็นหน่วย 
การปกครองที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นแกนกลาง
ในการสร้างความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในพืน้ที่	
รวมทั้งเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงผลประโยชน์ของ
ท้องถิ่นกับภาคส่วนอื่น	ๆ	นอกเขตพื้นที่ด้วย
	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
เข้าไปหนุนเสริมกิจกรรม	การให้การศึกษาความ
เป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยได้ในหลาย 
รปูแบบ	เช่น	การสนบัสนนุให้สถานศกึษาในพืน้ที่
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องการเมืองและ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 โดยมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
อืน่ๆ	เช่น	ข้อมลูจากหน่วยงานในท้องถิน่	และควร
มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูกนัระหว่างสถานศกึษาใน
พื้นที่ใกล้เคียง	 นอกจากนี้	 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินยังสามารถประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานของอื่นๆ	 ในจังหวัด	 เช่น	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่อืน่	ๆ 	และสือ่มวลชน	ให้เข้ามา 
สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในท้องถ่ิน	 
ไม่ว่าจะโดยการสนับสนุนข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม	 
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การเข้าไปบรรยายให้ความรูห้รอืเข้าไปร่วมอภปิราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและนักเรียน
	 การให้การศึกษาทางการเมืองที่ดีที่สุด
คอื	การฝึกปฏบิตั	ิทีผ่่านมาในโรงเรยีนก็มีกจิกรรม
ทีช่่วยวางรากฐานความเป็นประชาธปิไตยอยูบ้่าง
แล้ว	 เช่น	 การเลือกตั้งหัวหน้าชั้น	 การเลือกตั้ง
ประธานนักเรียน	 กิจกรรมลูกเสือ	 และกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ต่างๆ	 เป็นต้น	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี	้
เพื่อใช้กิจกรรมเหล่านี้เป็นเสมือน	“ห้องทดลอง”	
ให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะ
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	
ตัวอย่างที่ง่ายและสามารถอธิบายเชื่อมโยงกับ
ปรากฏการณ์ในสังคมการเมืองได้ชัดเจนที่สุด 
อันหนึ่งก็คือการเลือกตั้ง	 โรงเรียนสามารถใช้ 
การเลือกตั้งทุกระดับในโรงเรียนเป็นเวทีส�าหรับ
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งของไทย
ได้เป็นอย่างดี	เช่น	โดยการน�ารปูแบบการเลอืกต้ัง 
ผู้บริหารหรือสภาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้	 และ
ยังสามารถสอดแทรกความรู ้	 ข้อคิดเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมและทศันคติทีเ่หมาะสมในการเลอืกต้ัง
ให้แก่นักเรียนไปพร้อมกันด้วย	 เช่น	 การกระตุ้น
ให้นกัเรียนทีล่งสมคัรรบัเลอืกต้ังน�าเสนอนโยบาย
ในการท�างานมากกว่าการโฆษณาชวนเชื่อในสิ่ง
ที่เป็นไปไม่ได้	 การแนะน�าให้นักเรียนที่เป็นผู้ไป
ลงคะแนนให้ความส�าคัญกับการมีข้อมูลข่าวสาร
ที่เพียงพอเกี่ยวกับผู้สมัคร	 และการจัดเวทีให้
นักเรียนที่ลงสมัครกับนักเรียนที่มีสิทธิเลือกต้ัง
ได้มีโอกาสพบปะเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กัน	เป็นต้น	การด�าเนินการในส่วนนี้	หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าไปร่วมสร้าง	
“บรรยากาศ”	 ให้มีความสมจริงมากขึ้น	 เช่น	
การจัดหน่วยเลือกตั้ง	 คูหาเลือกตั้ง	 และการนับ

คะแนน	 โดยใช้อุปกรณ์จริง	 ก็จะช่วยให้เยาวชน
ในท้องถ่ินเกิดความสนใจอยากจะเรียนรู้ในเรื่อง
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานมากขึ้น
	 นอกจากการสร้างการเรียนรู้ในสถาน
ศึกษา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถ 
จดักจิกรรมการให้การศกึษาความเป็นพลเมอืงใน
วิถีประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนภายนอกโรงเรียน
ได้อีกทางหนึ่ง	เช่น	การจัดตั้งสภาเยาวชนประจ�า
ต�าบล	 การสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน 
ทีส่นใจศกึษาประเดน็ปัญหาท่ีอยูร่อบๆ	ตวั	เป็นต้น	
ในปัจจุบัน	 หน่วยงานต่างๆ	 ของประเทศไทย 
ได้มีการริเริ่มโครงการและหลักสูตรท่ีมุ่งส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองในหมู่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป	 ตลอดจนโครงการและหลักสูตรท่ีมุ่งสร้าง
ความตระหนักและเพิ่มศักยภาพของประชาชน 
และคนท�างานในระดบัพืน้ทีใ่นเรือ่งการมส่ีวนร่วม 
อยู่เป็นจ�านวนมาก	 เช่น	 โครงการจัดท�าคู ่มือ
กิจกรรมการเรียนรู ้ประชาธิปไตยส�าหรับครู
ผู ้สอนวิชาสังคมศึกษา	 โครงการลูกเสืออาสา	
กกต.	 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 และโครงการ
ค่ายเยาวชนเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตย	 ของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โครงการ
สร้างความเป็นพลเมือง	 (Project	 Citizen)	
และหลักสูตรหลักสูตรการให้บริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	 (People’s	
Audit)	 ของสถาบันพระปกเกล้า	 และโครงการ
โตไปไม่โกงที่ศูนย์สาธารณประโยชน์	 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมด�าเนินการกับ
กรุงเทพมหานคร	 เป็นต้น	 บทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่คอืการประสานความร่วมมอื
ไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อน�าเอากิจกรรม
และกระบวนการเรียนรู ้ซ่ึงมีอยู ่แล้วเหล่านี้มา 
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองและพัฒนาศักยภาพ

>> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่กับการเสริมพลังอ�านาจให้แก่ประชาชน
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ของบคุลากรในท้องถ่ินของตนเอง	รวมถงึการเป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนขยายผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่
 (3) เครือข ่ายการท�างานร ่วมกับ
ประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
	 ผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการ 
กระจายอ�านาจและการปกครองท ้องถิ่นมี 
ข้อเสนอที่ค่อนข้างจะตรงกันให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้าง
ศักยภาพเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เนื่องจาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นหน่วยงานทีใ่กล้ชดิ 
กับประชาชนมากที่สุด	 และผู ้บริหารท้องถ่ิน 
ยงัมทีีม่าบนพืน้ฐานการยอมรบัและความไว้วางใจ
ของชมุชนผ่านการเลอืกต้ังโดยตรงจากคนในพ้ืนที่	
ในขณะเดียวกัน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กลไกทางการบริหารที่สามารถเชื่อมประสาน
นโยบายและขอรับงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ	 จากรัฐบาลส่วนกลางได้	 (จรัส	
สุวรรณมาลา,	 2558;	 วุฒิสาร	 ตันไชย,	 2557;	
เอนก	เหล่าธรรมทัศน์,	2552)	ด้วยเหตุนี้	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเทศจึงได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารจัดการ
พื้นที่อย่างเต็มความสามารถ	 ภายใต้การส่งเสริม
และสนับสนุนของภาครัฐ	 และของชุมชนหรือ
ประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในลักษณะของการ
ท�างานเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน	
(Luhtakallio,	2012;	Montambeault,	2016)	 
นอกจากนี	้ผลจากการศึกษาในโครงการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการ 
มส่ีวนร่วมทีส่ถาบนัพระปกเกล้าเสนอต่อโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติยังมีข้อข้อพบท่ียืนยัน
อย่างชัดเจนว่า	 ท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อ
ต้องรู ้จักตนเอง	 เข้าใจตนเอง	 ตลอดจนภูมิใจ
และเห็นค่าสิ่งท่ีตนเองมีอยู่	 ฐานข้อมูลของพื้นท่ี
หรือชุมชนจึงมีความจ�าเป็นและมีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพื้นท่ีหรือชุมชนนั้นๆ	 อย่างยิ่ง	 ดังนั้น	
แนวทางส�าคัญท่ีจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ท้องถ่ินได้	 บทบาทขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นคือการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ความรู้และพัฒนาวิธีการท่ีจะช่วยให้ประชาชน 
ในพื้นท่ี/ชุมชนสามารถค้นหาทุนทางสังคมและ
สร้างฐานข้อมูลของตนเองข้ึนมาโดยไม่ต้อง
ร้องขอหรือรอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก	(สถาบันพระปกเกล้า,	2559)
	 ในปัจจุบัน	 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายในหลายประเทศให้ความส�าคัญกับ 
การวางหลกัการในเรือ่งการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 
ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยทางตรง	 (direct	
democracy)	ไว้	ได้แก่	
	 (1)	 การให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้า
ชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย	
	 (2)	 การให้สิทธิประชาชนในการเข้าชื่อ
เพื่อถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่ง	และ	
	 (3)	 การให้สิทธิแก่ประชาชนในการ 
ออกเสยีงประชามต	ิ(Altman,	2011)	อย่างไรก็ตาม	 
การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม
เหล่านี้จะบรรลุผลตามหลักการประชาธิปไตยได้	 
ผูเ้ข้าร่วมต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในกระบวนการ
และเนื้อหาสาระของสิ่งท่ีก�าลังเรียกร้องผลักดัน	 
รวมทั้งจะต้องมีโอกาสและทรัพยากรที่จ�าเป็น
อย่างเพียงพอแก่การเข้าไปมีส่วนร่วมด�าเนินการ 
ด้วย	(Fung,	2015)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงเป็นที่พึ่งส�าคัญของประชาชนและขบวนการ 

>> สติธร ธนานิธิโชติ
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ภาคประชาสังคมในอันที่จะเข้าไปให้ค�าปรึกษา	 
สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม	และท�างานร่วมกัน
ในฐานะภาคีเครือข่าย	โดยตระหนักว่าการเข้าไป
มีบทบาทตรงน้ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือเป็นส่วนส�าคัญของการเสริมพลังอ�านาจให้แก่
ประชาชนทีม่คีณุค่ายิง่ต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นในอนาคต	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอีกหลายประเทศ
ในยุโรปตะวันตก	 เช่น	 เยอรมนี	 อิตาลี	 นับเป็น
ตัวอย่างของการสนบัสนนุการท�างานร่วมกนัของ 
ประชาชนในกระบวนการรเิริม่และจดัท�าประชามต	ิ 
เพื่อตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและทางออกของ
ปัญหาส�าคัญ	ๆ	ในท้องถิ่น	(Qvortrup,	2018)

>> บทสรุป

	 ทีผ่่านมา	การสร้างประชาธปิไตยท่ีระดับ
ท้องถิน่ในประเทศไทยและทัว่โลกส่วนใหญ่ยังคง 
ให้ความส�าคัญกับการออกแบบเชิงโครงสร้าง
และการบริหารจัดการทรัพยากร	 จนละเลย
ต่อปรัชญาพื้นฐานของการปกครองท้องถิ่นใน
ระบอบประชาธิปไตยที่ต้องการให้การปกครอง 
ระดบัท้องถิน่เป็นพ้ืนทีร่องรบัการกระจายอ�านาจ
ทางการเมืองไปสู่มือประชาชน	 มโนทัศน์และ
ทิศทางใหม่ของการสร้างประชาธิปไตยที่ระดับ
ท้องถิน่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มบีทบาท 
ส�าคัญได้ปรับเปลี่ยนไปสู ่เป้าหมายที่แท้จริง 
มากขึ้น	นั่นคือ	การพัฒนาค่านิยมประชาธิปไตย
และความเป็นพลเมือง	 รวมถึงการสร้างความ
เสมอภาคและความยุติธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น 
ที่การเมืองระดับรากฐานอย่างเป็นรูปธรรม	 

ในขณะเดียวกัน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุคใหม่ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจาก 
ที่เคยมุ่งเน้นไปที่การจัดและให้บริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ที่เป็นเสมือนลูกค้าไปสู ่บทบาทใหม่ที่มุ ่งเน้น 
การท�างานร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นให้ใกล้ชิด 
ยิ่งขึ้น	 มองการปกครองท้องถิ่นเป็นพื้นที่ของ
การด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนและกลุ่ม/ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สงัคมให้สามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการเมอืงและ
การก�าหนดนโยบายท้ังในระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ินมากยิ่งข้ึน	 ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมประชาธิปไตยและปรับวิธีการท�างาน 
ให้มีความคล่องตัว	 มีความเป็นประชาธิปไตย
ภายในองค์กร	ตลอดจนมกีารเสรมิสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีความสามารถในการตอบสนอง
ต่อความท้าทายใหม่ๆ	ในอนาคตทีม่คีวามซบัซ้อน 
และผันผวน	 สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยคุใหม่พงึระลกึไว้เสมอกค็อืการท�าความเข้าใจกบั 
ความท้าทายใหม่ๆ	ของประชาธปิไตยยคุปัจจบุนันัน้ 
ต้องการการวิเคราะห์บริบทท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ครอบคลุมและรอบด้านเพราะการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนอยู ่เสมอแต่มิได้เป็นไปในทิศทางเดียว	
การเปลี่ยนแปลง	ณ	 ที่ใดที่หนึ่ง	 ในห้วงเวลาใด 
เวลาหนึง่ไม่จ�าเป็นต้องส่งผลเหมอืนกัน	การเข้าใจ 
บริบทและเลือกใช ้ เครื่องมือประชาธิปไตย 
ทีเ่หมาะสมคอืเงือ่นไขความส�าเรจ็ประการส�าคญั
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่
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	 การศึกษาวิจัยนี้มุ ่งเน้นศึกษาบทบาท
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการการก�ากับ
ดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไทย	
ผู ้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการเก็บ
ข้อมูลสัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
ในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ตัวแทน
พรรคการเมือง	ประเด็นการสัมภาษณ์ครอบคลุม
ห้าประเด็นหลักพัฒนาจากการส�ารวจเอกสาร
หลกัเกณฑ์ของสถาบนั	International	Institute	
for	Democracy	 and	 Electoral	 Assistance	
(IDEA)	 หลักการจากประสบการณ์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ	 เงื่อนไขใหม่
จากกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พทุธศกัราช	2560	และกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	
ประเด็นเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	
พร้อมข้อเสนอแนะ	 ความคิดเห็นต่อกติกาเดิม
และกติกาใหม่ในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ 
การพฒันาพรรคการเมอืง	มาตรการในการบังคบัใช้ 
และก�ากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทีเ่หมาะสม	มาตรการในการควบคมุการใช้จ่ายของ 
พรรคการเมอืงให้มปีระสทิธภิาพและประเดน็อืน่	ๆ 	

ค�าส�าคัญ:	 ธรรมาภิบาล	การก�ากับดูแล	พรรคการเมืองไทย	กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กับการก�ากับดูแลการบริหารการใช้จ่ายการเงิน
ของพรรคการเมืองไทย1 >>
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The Election Commission’s Regulatory Role over
Thai Political Party on Financial Management  >>

>> Abstract

	 The	 purpose	 of	 this	 study	 was	
to	 investigate	 the	 Election	 Commis-
sion’s	regulatory	role	over	Thai	Political	 
Party	on	Fund	Management.	The	author	
employed	 the	 qualitative	method	 via	 
in-depth	 interviews	 in	 collecting	 data	
from	 key	 informants,	 including	 the	 
management	of	the	Election	Commission,	
the	representatives	from	political	parties.		
The	framework	developed	for	the	study	
focused	on	the	governance	of	the	fund	
management	on	five	major	aspects	based	
on	International	Institute	for	Democracy	
and	Electoral	Assistance	(IDEA)	principles	

of	 fund	management.	 Also,	 employed	
in	 the	 analysis	 were	 the	 practices	 and	 
experiences	 from	 the	 United	 States	 of	
America	 and	 the	 United	 Kingdom,	 the	
Constitution	of	Thailand	2018	and	other	
related	laws	such	as	the	components	of	
the	 Political	 Party	 Development	 Fund	
Committee.	Recommendations	from	the	
study	were	 opinions	 expressed	 toward	
previous	 and	 new	 fund	management	
regulations,	 the	 appropriate	 regulatory	
measures	for	Election	Commission,	ideas	
of	effective	political	party	self-regulation	
and	other	related	issues.				

Key words:	Good	 Governance,	 Regulation,	 Political	 Party	 Development	 Fund	 
Management,	Political	Finance		



วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  >>  103

>> บทน�า 
	 การประกาศใช ้ รั ฐ ธรรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	เมื่อวันที่	6	 
เมษายน	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 ฉบับที่	 20	 กฎหมายหลัก
ส�าคัญของประเทศนี้	 ได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 
2557	ซึง่มาแทนทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย	 พุทธศักราช	 2550	 นอกเหนือไปจากการ
เปล่ียนแปลงเรื่อง	 ที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและ
นายกรัฐมนตรี	และระบบเลือกตั้งแบบ	“จัดสรร
ปันส่วนผสม”	ทีม่บีตัรเลอืกต้ังแค่ใบเดียว	การเพิม่
อ�านาจให้กับองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อควบคุมสภาและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง	 
ในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มี
การเปล่ียนแปลงอย่างยิง่	คอื	บทบาทอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ที่มาจาก 
การสรรหาด้วยข้อก�าหนดคุณสมบัติที่เข้มข้น 
มากขึน้	การปรับแต่งอ�านาจและบทบาทหน้าทีข่อง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ซึ่ง	พ.ร.บ.	ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
พ.ศ.	2560	ได้มีการประกาศในราชกจิจานเุบกษา	
เมื่อวันที่	13	กันยายน	พ.ศ.	2560	สอดคล้องกับ
มาตรา	26	ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
2560	และในบทเฉพาะกาล	ระบใุห้ประธาน	กกต.	
และ	 กกต.	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใช้บังคับ	
พ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนีใ้ช้บังคบั	แต่ให้ยงัคงปฏบิตัิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าประธาน	 กกต.	 และ	 กกต.	 
ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
	 ระบบการเลือกต้ังเป็นกลไกหลักและ
ส�าคญัอนัดบัต้น	ๆ 	ในการสร้างการบรหิารปกครอง 

แบบมีตัวแทนอันเป็นรากฐานของการปกครอง
แบบประชาธิปไตย	 ระบบการเลือกตั้งนี้ต้องเปิด
โอกาสให้ทุกคน	ทุกฝ่าย	ไม่จ�ากัดฐานะ	เพศ	และ 
ศาสนา	ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็	 
มีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐบาล	 หรือผู้ที่จะท�า
หน้าที่เป็นรัฐบาลเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามา 
รับใช้ประเทศชาติ	 ระบบการบริหารจัดการและ
การเลือกตั้งท่ีดีมีธรรมาภิบาลนั้นต้องมีสถาบัน
หลักท่ีท�าหน้าท่ีรับผิดชอบจัดการด�าเนินการ
เลือกตั้งท่ีเปิดรับให้ทุกคนได้เข้ามาลงคะแนน
เสียงอย่างบริสุทธิ์	 ยุติธรรม	 สามารถท�างานได้
อย่างเป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงทาง 
การเมอืงหรอืกลุม่อทิธพิลต่าง	ๆ 	บงัคบัใช้กฎกตกิา 
ได้อย่างยุติธรรม	 ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 โดย
ได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองทุกพรรค
และประชาชนพลเมืองเป็นอย่างดี	 เพื่อให้ได้ผล
การเลือกตั้งท่ีเป็นท่ียอมรับ	 เกิดความชอบธรรม
ในการบริหารประเทศของผู้ชนะการเลือกตั้ง
	 นอกเหนือไปจากบทบาทหน้าที่ ใน 
การควบคุมและจัดการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีภารกิจหน้าที ่
ที่ไม่ได้มีการย�้าเน้นกันนัก	 คือ	 การก�ากับดูแล 
การด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง		
	 ค�าถามของการศกึษาวจิยัในงานชิน้นี	้คอื	 
จะท�าอย่างไรทีจ่ะช่วยให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
สามารถท�าหน้าทีก่�ากบัดูแล	บรหิารการใช้กองทนุ
พรรคการเมืองไทยในบริบทอ�านาจหน้าที่ใหม่ให้
มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	
โดยท�าการศึกษาจากบทบาทอ�านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	เรียนรู้จากประเทศที่
พฒันาแล้วและเป็นต้นแบบของการปกครองแบบ
ประชาธปิไตย	อย่างเช่น	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และ 
ประเทศอังกฤษ	 และหาแนวคิดท่ีเป็นหลักการ

>> ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์



>>  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ�ำปี 2563 (ม.ค. - มิ.ย. 63)104

สากลมาให้ข้อเสนอแนะ	 ออกแบบกลไกการ
ท�างานในการก�ากับดูแลพรรคการเมืองด้าน 
การใช้จ่ายการเงนิในบรบิทใหม่แก่คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 ทั้งนี้ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษา	ดังนี้	
	 1)	 เพือ่ศกึษาถงึแนวคดิและหลกัเกณฑ์
สากลของ	 IDEA	 ในการก�ากับดูแลขององค์กร 
ที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแลพรรคการเมืองด้าน 
การเงินที่รัฐให้การสนับสนุน
	 2)	 เพือ่ศึกษาบทบาท	อ�านาจหน้าทีข่อง	 
กกต.	 ในฐานะองค์กรอิสระท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
ด้านการท�างานการใช้จ่ายการเงนิของพรรคการเมอืง
ของต่างประเทศ	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 และ
ประเทศอังกฤษ	หรือ	สหราชอาณาจักร	เป็นต้น
	 3)	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงอ�านาจหน้าที่
ของ	 กกต.	 ในฐานะองค์กรอิสระท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

>> การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 การก�ากับดูแล	 หมายถึงอะไร	 มีการ
ให้นิยามของค�านี้ได้มากกว่าความหมายเดียว	 
อาจจะหมายถึงการก�าหนดมาตรฐาน	หรือกติกา 
ในตัวมันเอง	 (Standard-setting	or	 rule)	 เช่น	 
การที่รัฐได้ออกกฎเกณฑ์ให้ทุกคนต้องเสียภาษี
ให้กับรัฐอย่างไร	 อัตราเท่าไร	 เป็นการก�าหนด
ทิศทาง	 ออกค�าสั่งให้ผู ้คนในสังคมปฏิบัติตาม
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ในอีกแง่หนึ่งจะหมายถึง	 
การควบคมุพฤตกิรรม	(Behavior	modification)	 
ไปในทิศทางท่ีรัฐต้องการ	 หากไม่ท�าตามที่กติกา 
ก�าหนดไว้	 จะได้รับการตักเตือนสถานเบา	 การ
แนะน�าให้ปฏิบัติตาม	 หรือมาตรการรุนแรงขึ้น	 
คอื	การลงโทษโดยการให้เสยีค่าปรบั	และสดุท้าย 

อาจหมายถงึ	การเกบ็รวบรวมข้อมูล	(Information	 
gathering)	 การก�ากับดูแลจากรัฐที่ได้ผลต้องมี
การติดตามเพื่อตรวจสอบดูว่า	กติกาที่รัฐออกไป
ใช้บังคับนั้นบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่	
หรือหากได้มีการบังคับแล้ว	 มีปัญหาประการใด
บ้าง	ดงันัน้	ในแง่นี	้การก�ากบัดแูลจงึจ�าเป็นต้องให้ 
ผูถ้กูก�ากบัดแูลได้ให้ข้อมลูเป็นระยะ	มกีารตดิตาม	
ตรวจสอบกิจกรรมของบุคคล	 ผู ้ประกอบการ	
และอ่ืน	 ๆ	 ท่ีรัฐต้องดูแลให้สอดคล้องกับกติกา
ที่ก�าหนดข้ึน	 หรือเพื่อดูว่ากติกานั้นเหมาะสม 
ในการใช้งานหรือไม่	 อย่างไร	 (Baldwin,	 Cave,	
and	Lodge,	2012:	2-3;	Lodge	&	Wegrich,	
2012:	12-16)
	 ทั้งสามความหมายที่ก�าหนดข้างต้นนั้น	
แม้จะสามารถอธิบายได้แยกออกจากกันได้	 แต่
ในทางปฏิบัติแล้วจะต้องใช้ทั้งสามอย่างควบคู่
กันไป	เริ่มจากการที่มีกติกา	หรือ	กฎเกณฑ์	หรือ 
ข้อบังคบัข้ึนมาก่อนเป็นฐานเบ้ืองต้น	จากนัน้	เมือ่
น�ามาบังคับใช้แล้วจะทราบว่ามีผู้ปฏิบัติตามหรือ
ฝ่าฝืนกตกิาหรอืไม่	อย่างไร	ตามความหมายท่ีสอง	
และสุดท้ายต้องมีการติดตามการบังคับใช้กติกา 
เหล่านีอ้ย่างสม�า่เสมอ	ดงันัน้	กล่าวได้ว่า	ความหมาย 
ของการก�ากับดูแลท้ังสามนี้ 	 มีความส�าคัญ 
ต่อกันและกันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้	 เป็น 
องค์ประกอบสามอย่างท่ีใช้ประกอบการพจิารณา
ไปด้วยกันเสมอ			
	 ท�าไมต้องให้รฐัเข้ามาก�ากับดแูล		ดเูหมอืน 
จะเป็นค�าถามส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมจาก
ภาคเอกชน	 ว่าท�าไมจะต้องให้รัฐเข้ามายุ่มย่าม
กบัการท�าธรุกจิส่วนบุคคลของเอกชนด้วย	เพราะ
จะเห็นได้ว่า	 รัฐหาเหตุผลหรือข้ออ้างให้เข้ามา 
จดัระเบยีบหรอืการเข้ามาก�ากับดแูลมากขึน้ทกุวนั 
และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 กลายเป็น	

>> บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการก�ากับดูแลการบริหารการใช้จ่ายการเงินของพรรคการเมืองไทย 
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“รฐับาลก�ากับการ”	(Regulatory	State)	ค�าตอบ
ของข้อค�าถามนี้	สามารถอธิบายได้อย่างกว้าง	ๆ		 
สองเหตุผลด้วยกัน	 (Majone,	 1994,	 1997;	
Levi-Faur,	2006)	คือ	เหตุผลความล้มเหลวของ
กลไกตลาด	 และเหตุผลความชอบธรรมในทาง 
การบริหารงานภาครัฐเพือ่สร้างความภราดรภาพ
ทางสังคม	(Tony	Prosser)
	 เหตุผลทางด้านการตลาดนั้น	 เป็นการ
อธิบายด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์	 เพื่อประกัน
การผกูขาดทางการค้า	ก่อให้เกดิการแข่งขนัอย่าง
เสรี	 และแก้ไขข้อบกพร่องของกลไกตลาดที่ไม่
สามารถให้ข้อมลูได้ครบถ้วน	เพยีงพอแก้ผูบ้รโิภค
เพื่อท�าการตัดสินเลือกซื้อสินค้าและการบริการ 
ที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองได้	 และในอีก
หลายกรณี	 ยังพบว่า	 การบริโภคสินค้าและการ
บรกิารของคน	ๆ 	หนึง่ไม่สามารถกดีกนัการบรโิภค
หรอืการได้รบัประโยชน์ของคนอืน่ได้	ทีส่�าคญัคอื	 
การบริโภคหรือการด�าเนนิการทางธรุกจินัน้ได้ก่อ
ให้เกิดผลกระทบทางลบแก่ผู้อื่นอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้	หรอืสนิค้าและบริการน้ันเป็นส่ิงทีไ่ม่สามารถ 
กีดกันการบริโภคของผู้อื่น	ๆ 	ได้	รัฐจึงจ�าเป็นต้อง
เข้ามาแทรกแซงในการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
เหล่านี้	(Lodge	&	Wegrich,	2012:	18-24)
	 ส่วนเหตุผลข้ออ้างความชอบธรรม
ของการสร้างภราดรภาพทางสังคมนั้น	 เป็นการ
บริหารนโยบายทางหนึง่เพือ่ปกป้องคุ้มครองสทิธ ิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 และยิ่งกว่านั้นเพ่ือการ

สร้างสังคมให้อยู่อย่างเป็นสุข	 เป็นการกระจาย
ทรพัยากรให้กับทกุคนในสงัคมอย่างเท่าเทยีมกัน
ตามสทิธมินษุยชนท่ีพงึได้รบัการปกป้องคุม้ครอง
จากรัฐบาล	มาตรการเครื่องมือทางนโยบายที่รัฐ
ใช้ในการจดัสรร	หรอืจดัสรรใหม่นีค้รอบคลมุการ
ใช้สาธารณปูโภคให้ได้เกดิประโยชน์กบัทกุคนตาม
ภมิูภาคต่าง	ๆ 	ให้ได้ตามาตรฐานการบรกิารสากล	
ป้องกันการกีดกันหรือแบ่งแยกทางเชื้อชาติ	 เพศ	
และอายุ	(Baldwin,	Cave,	and	Lodge,	2012:	
115-122;	Blackman	and	Srivastava,	2011:	
9-12;	Lodge	&	Wegrich,	2012:	18-24)

>> การก�ากับดูแลการเลือกตั้ง

	 หน้าท่ีในการก�ากับดูแลการเลือกตั้ง	
โดยทั่วไป	 ประเทศเสรีประชาธิปไตยต่าง	 ๆ	 จะ
จัดตั้งหน่วยงานรัฐท่ีท�าหน้าท่ีในการก�ากับดูแล
พรรคการเมืองโดยตรงเพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบ
จดัให้มกีารเลอืกตัง้ท่ีโปร่งใส	บรสิทุธิแ์ละยตุธิรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล3	 ซ่ึงโดยท่ัวไปหมายถึง	 
คณะกรรมการการเลอืกต้ัง	(Election	Commission)	 
ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ทั้งทาง
ด้านการบริหารจัดการเลือกตั้ง และท�าหน้าที่
ทางศาลเพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใส ยุติธรรม
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้อาจจะ 
เป็นหน่วยงานอิสระหรือเป็นหน่วยหนึ่งของ
รัฐบาล ซึ่งการศึกษาของ Pintor (2000) ที่ได้
ศึกษาจาก	 148	 ประเทศที่ปกครองตามระบอบ 

3 เนื้อหำรำยละเอียดว่ำด้วยหลักธรรมำภิบำลน้ี สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้จำกงำนวิจัยที่ผู้เขียนได้เป็นนักวิจัยในงำน 
เหล่ำนี้ สถำบันพระปกเกล้ำ. (2545). รำยงำนฉบับสมบูรณ์ โครงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำดัชนีวัดผลกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรที่ดี. นนทบุรี: สถำบันพระปกเกล้ำ, สถำบันพระปกเกล้ำ. (2548). โครงกำรขยำยผลเพื่อน�ำตัวช้ีวัด 
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีระดับองค์กำรไปสู่กำรปฏิบัติ. นนทบุรี: สถำบันพระปกเกล้ำ. อัมพร ธ�ำรงลักษณ์. 
(2550). รำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรน�ำร่องใช้เคร่ืองมือวัดควำมพร้อมรับผิด (Accountability) ของผู้ปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรบริหำรบุคคล. กรุงเทพฯ: สถำบันวิจัยและให้ค�ำปรึกษำแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.
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การปกครองแบบประชาธปิไตยทัว่โลกถงึรปูแบบ
ของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง	
สามารถประมวลได้	5	แบบ	ได้แก่	
	 1)	 หน่วยงานท่ีท�าหน้าที่เป็นอิสระจาก
รัฐบาล	เช่น	ประเทศในแถบละตินอเมริกา
	 2)	หน่วยงานหนึง่ของรฐับาลเป็นผูดู้แล
ที่ประกอบด้วย	 ผู้พิพากษา	 สมาชิกจากสมาคม
วิชาชีพกฎหมาย	 ตัวแทนพรรคการเมือง	 และ
การผสมผสานกันของกลุ่มคนเหล่านี้	 เช่น	 ใน
ประเทศฝรั่งเศส	(French	Model)	มีอ�านาจเต็ม
ตั้งแต่ก�าหนดกติกา	การสั่งการบังคับบัญชา	และ
การพิพากษาคดี	 เช่น	 ประเทศส่วนใหญ่ในทวีป
ตะวันตกและบางประเทศในยุโรป	 และประเทศ
ในแถบทวีปแอฟริกาที่เคยอยู่ใต้อาณานิคมของ
ฝรั่งเศส	ประเทศอื่น	ๆ	 ได้แก่	ญี่ปุ่น	นิวซีแลนด์	 
ตุรกี	เป็นต้น	
	 3)	 รั ฐบาลจั ดการและก� ากั บ ดูแล 
การเลือกตั้งเองท้ังหมด	 ได้แก่	 ส่วนใหญ่ของ 
ประเทศในแถบยุโรปตะวันตก	 เอเชียใต้	 และ
แปซิฟิก	ประเทศแถบแคริบเบยีน	ตะวนัออกกลาง
และแอฟริกา	เป็นต้น	
	 4)	 หลายหน่วยงานท�าหน้าที่แยกออก 
จากกัน	 เช่น	 มีหน่วยงานหนึ่งท�าหน้าที่อิสระ 
ในการจดัการเลือกตัง้เท่านัน้	ขณะทีม่อีีกหน่วยงาน 
หนึ่งแยกออกมาท�าหน้าที่ในการก�าหนดกติกา	
และบังคับบัญชาส่ังการ	 (regulatory	 and	 
supervisory	authority)	เช่น	ประเทศบอสวานา	
ชิลี	 โคลัมเบีย	 โมแซมบิก	และเปรู	 เป็นต้น	และ	 
	 5)	 กลุม่ประเทศทีม่กีารกระจายอ�านาจ 
การบริหารการปกครองไปให้กับหน่วยงานใน 
ระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 
โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องรายงานต่อรัฐบาลกลาง 
แต่อย่างใด	 ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของรัฐบาล	

หรือแยกเป็นอิสระ	 หรือมาจากสมาคมวิชาชีพ
ก็ตาม	 เช่น	 ประเทศแคนาดา	 สหรัฐอเมริกา	
อังกฤษ	 หรือสวิตเซอร์แลนด์	 เป็นต้น	 (Pintor,	
2000,	pp.	21-30)			

>> บทเรียนจากสองประเทศต้นแบบ 
 ประชาธิปไตย 

	 จากการส�ารวจเอกสารต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ	 ซึ่งมีที่มา	
พัฒนาการการปกครองแตกต่างกัน	 ท�าให้เห็น
ความแตกต่างของบทบาทอ�านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหน่วยงานที่ท�า
หน้าท่ีในการจัดการเลือกตั้งในการก�ากับดูแล
การบรหิารการเงนิของพรรคการเมอืงแตกต่างกัน
ในหกประเด็น	 นับตั้งแต่ที่มา/การจัดตั้ง	 อ�านาจ
หน้าที่	คุณสมบัติ	ความรับผิดชอบ	จ�านวน	และ
ขอบเขตการท�าหน้าที่	ดังนี้	
 ในกรณีของสหราชอาณาจักรนั้น  
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	มจี�านวน	9	หรอื	10	คน	 
(Political	Parties	and	Elections	Act	2009,	
section	2)	ด้วยยึดหลักอ�านาจสูงสุดอยู่ที่รัฐสภา	
(parliamentary	 supremacy)	 จึงมีท่ีมาจาก
การแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์โดยค�าแนะน�า
ของคณะกรรมาธิการของประธานรัฐสภา	 (The	
Speaker's	 Committee)	 โดยได้รับการยอมรับ
จากประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 ภายหลังจาก
การปรึกษาหารือกับหัวหน้าพรรคการเมือง 
จดทะเบียนที่มี	ส.ส.	ในรัฐสภา	2	คนขึ้นไป	ทั้งนี้	
กฎหมายก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน	10	ปี	และคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้จะต้องเลอืกคณะกรรมการ
การเลือกต้ังข้ึนมา	 1	 คน	 เพื่อเป็นประธาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (Political	 Parties,	
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Elections	 and	 Referendums	 Act	 2000,	
section	 3)	 จึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบรายงาน 
การท�างานต่อรัฐสภาถึงผลการปฏิบัติงาน
	 ผู ้ที่ จะมาท�าหน ้าที่ เป ็นกรรมการ 
การเลอืกตัง้จะต้องไม่ยุ่งเกีย่วใด	ๆ 	ในทางการเมอืง	 
และมีขอบเขตในการบริหารจัดการเลือกตั้ง	และ
การควบคุมก�ากับการรับและการใช้จ่ายเงินของ
พรรคการเมืองอย่างเคร่งครัด	 มีการก�าหนด 
กฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ว่าด้วยการก�ากบัดูแลทางการเงิน 
ของสหราชอาณาจักรค่อนข้างมาก	 แต่ทั้งนี้	 
การก�ากับควบคมุทางการเงนิของสหราชอาณาจกัร 
เป็นสิ่งที่ค่อย	ๆ	เกิดจากพัฒนาการทางการเมือง
และฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมและวิถีการปฏิบัติ
ตั้งแต่ศตวรรษที่	 19	 ดังนั้น	 การตรากฎหมาย
เพื่อท�าการควบคุมในวิถีปฏิบัติที่มีอยู ่แล้วนั้น
จึงท�าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เช่น	 ในปี	2006	ก�าหนดให้	กรณี
ที่มีจ�านวนเงินบริจาคของกลุ่มองค์กรมากกว่า	
7,500	 ปอนด์	 ให้พรรคการเมืองต้องรายงานแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ	 และส่วนของ
ปัจเจกบุคคลนั้น	 เงินบริจาคที่ต้องรายงาน	 คือ	
1,500	ปอนด์	 (The	 Electoral	 Commission,	
2013,	 pp.	 102-105)	 ส่วนเงินบริจาคที่มาจาก
แหล่งภายนอกประเทศและแหล่งที่มานิรนาม
ถือว่าเป็นเงินบริจาคที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 
แต่อย่างไรก็ตาม	กฎหมายของสหราชอาณาจักร 
ไม่ได้จ�ากัดเพดานขั้นสูงสุดของเงินบริจาคเอาไว้	 
และรฐัจะให้การอดุหนนุเงนิพเิศษแก่พรรคการเมอืง 
ที่เป็นฝ่ายค้าน	 เงินเดือนพิเศษแก่ผู้น�าฝ่ายค้าน	
และเงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนานโยบายส�าหรับ
พรรคการเมืองที่มีจ�านวนสมาชิกในสภาผู้แทน
ราษฎรตั้งแต่	 2	 คนขึ้นไปอีกด้วย	 (Pak-Kwan,	
2004)	 หรือ	 ในการเลือกต้ังทั่วไปปี	 ค.ศ.	 2010	

มีการจ�ากัดวงเงินค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ส�าหรับ
เกรทบรเิทน	(Great	Britain)	ท่ี	19	ล้านปอนด์	และ	 
540,000	ปอนด์ส�าหรับไอร์แลนด์เหนือ	เป็นต้น	
 ส�าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  
หน้าทีใ่นการจดัการเลอืกตัง้และหน้าท่ีในการก�ากับ 
ดูแลทางการเงินของพรรคการเมืองในปัจจุบัน
จะตกอยู ่กับหน่วยงานสองหน่วยงานแยกกัน 
ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ	ซึง่ต่างจากสหราชอาณาจกัร	 
ท้ังนี้	 มาจากวิวัฒนาการทางการเมืองท่ีต่างกัน	 
โดยที่ในประเทศสหรัฐอเมริกามีวิวัฒนาการ 
เพิ่มข้ึนของปัญหาการเปิดเผยการให้บริจาคเงิน
แก่พรรคการเมืองซ่ึงมีจ�านวนมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก	 สภาคองเกรสในช่วง
ประธานาธบิดรีสูเวลท์	จงึได้ออกกฎหมายออกมา
จ�านวนหนึ่งเพื่อห้ามการให้เงินสนับสนุนการหา
เสียงให้กับพรรคการเมืองในช่วงระหว่างปี	 ค.ศ.	
1907-1966	 เพื่อจ�ากัดอิทธิพลของกลุ่มทุนหรือ
นายทุนใหญ่บางคน	 และกลุ่มผลประโยชน์ที่จะ
ส่งผลต่อการเลือกตั้งระดับประเทศได้	 และในป	ี
ค.ศ.	1971	สภาคองเกรสได้บัญญตักิฎหมาย	The	
Federal	Election	Campaign	Act	(FECA)	ขึ้น
เพือ่ให้สอดรบักบัความต้องการปฏริปูการเงนิของ
พรรคการเมอืงข้างต้น	ซึง่กฎหมายฉบบันีก้�าหนด
เงื่อนไขการเปิดเผยการเงินในรายละเอียดเพื่อ 
ก�ากบัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ระดบัประเทศ	กล่าวคอื	 
“เพือ่เปิดเผยข้อมลูทำงกำรเงินทีใ่ช้ในกำรรณรงค์ 
หำเสียง บังคับใช้กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
กำรจ�ำกัดและห้ำมกำรให้ของก�ำนัลเพื่อหำเสียง  
และเพือ่ก�ำกบัควบคมุกำรระดมทนุของสำธำรณะ
ในกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดี” 
	 นอกจากนี้	 พระราชบัญญัติการรณรงค์
เลอืกตัง้ระดบัชาต	ิค.ศ.	1971	(Federal	Election	 
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Campaign	Act	of	1971)	§	30106	ที่ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติ	 (FEC)	 ได้
ก�าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ระดับชาติ	 (FEC)	 ขึ้น	 มีที่มาจากการแต่งตั้งโดย
ประธานาธิบดีจ�านวน	6	คน	 โดยค�าแนะน�าและ 
ความยนิยอมของวฒุสิภา	และห้ามมคีณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้เกนิกว่า	3	คน	ทีม่าจากพรรคการเมอืง 
เดียวกัน	รวมเป็น	9	คน	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	
6	 ปี	 เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดแรก 
ที่มีจ�านวน	2	คน	ที่มาจากคนละพรรคการเมือง
ด�ารงต�าแหน่ง	 6	 ปี	 อีก	 2	 คน	 ที่มาจากคนละ
พรรคการเมืองด�ารงต�าแหน่ง	8	ปี	และอีก	2	คน	
ทีม่าจากคนละพรรคการเมอืงด�ารงต�าแหน่ง	10	ปี	 
ซ่ึงท�าให้ในวาระต่อ	 ๆ	 มานั้น	 ทุก	 2	 ปี	 จะมี 
คณะกรรมการการเลือกต้ังหมดวาระลง	 2	 คน	
และต้องท�าการแต่งตั้งใหม่แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 

โดยในช่วงที่ต�าแหน่งเดิมหมดวาระลงและยัง
ไม่มีการแต่งตั้งใหม่นั้น	 ให้ผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน	 และหากมีต�าแหน่ง 
ที่ว่างลงก่อนหมดวาระการด�ารงต�าแหน่งปกต	ิ 
ให้ผูท่ี้ได้รบัการแต่งตัง้เข้ามาแทนมวีาระการด�ารง
ต�าแหน่งเท่ากบัวาระการด�ารงต�าแหน่งทีเ่หลอือยู่ 
ของผู้ท่ีด�ารงต�าแหน่งเดิมนั้น	 โดยห้ามมีสมาชิก
จากพรรคเดยีวกันเกินกว่า	3	คน	และในการผ่านมต ิ
เพื่อด�าเนินการใด	 ๆ	 ต้องใช้คะแนนเสียงขั้นต�่า
จ�านวน	4	เสยีง	จะมกีารหมุนเวยีนต�าแหน่งประธาน
ทุกปี	 ส่วนต�าแหน่งรองประธานจะสับเปลี่ยน 
กันไปทุก	ๆ 	สองปี	แม้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี	แต่ในทาง
กฎหมายเป็นองค์กรที่เป็นอิสระจากรัฐบาล	และ
มีหน้าที่ต้องรายงานและให้ค�าชี้แจงแก่วุฒิสภา	
(The	Federal	Election	Commission,	2018)	

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอ�านาจการก�ากับดูแลทางการเงินของพรรคการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกา

และสหราชอาณาจักร

ประเด็นเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร

1.	อ�านาจหน้าที่	 แยกหน่วยงานก�ากับดูแลทางการเงิน	 หน่วยงานเดยีวท�าทัง้สองหน้าที่

	 	 และการบริหารจัดการการเลือกตั้ง

	 	 ออกจากกัน

2.	ที่มา	 เสนอชื่อจากวุฒิสภา	 เสนอชื่อจากสภาผู้แทนราษฎร

3.	คุณสมบัติ	 ไม่มีข้อห้ามเรื่องการด�ารงต�าแหน่ง	 มข้ีอห้ามเรือ่งการด�ารงต�าแหน่ง

	 	 ทางการเมือง	 ทางการเมือง

4.	ความรับผิดชอบ	 ต่อวุฒิสภา	 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

5.	จ�านวน	 6	คน	 9	คน

6.	การท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	 จ�ากัดขึ้นกับการตีความ	 กว้างขวางและเข้มงวด

	 ทั้งนี้	 สามารถสรุปประเด็นความแตกต่างท่ีได้จากการศึกษาของสองประเทศในตาราง 
เปรียบเทียบข้างล่างนี้

>> บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการก�ากับดูแลการบริหารการใช้จ่ายการเงินของพรรคการเมืองไทย 
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โดยในปี	2015	FEC	มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ
ประจ�าท้ังหมดประมาณ	 350	 คน	 (Garrett,	
2015,	p.4)	

>> คณะกรรมการการเลือกตั้งไทย

	 คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง ขอ ง
ประเทศไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นให้เป็น	 1	 ใน	 6	
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	พทุธศักราช	2560	จดัเป็นหน่วยงานท่ีปลอด
หรือเป็นกลางทางการเมือง	 เป็นองค์กรกลาง
หน่วยงานเดียวที่ท�าหน้าที่จัดการและก�ากับดูแล
กจิการการเลอืกต้ังและการบรหิารพรรคการเมอืง	
(Pintor,	2000)	ทั้งนี้	เป็นไปตามเจตนารมณ์เดิม
ที่ปรากฏให้ไว้ตั้งแต่เริ่มแรกตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	2540	และมีความ
ชดัเจนเพ่ิมมากขึน้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย	พทุธศักราช	2560	ให้ครอบคลมุ	3	ด้านหลกั	
ได้แก่	ด้านบริหาร	ในการควบคุมและด�าเนินการ
จัดให้มีการเลือกต้ัง	 ทั้งการเลือกต้ังระดับชาติ	
ระดับท้องถิ่น	 และการออกเสียงประชามติ	 ด้าน
ตุลาการ	 ในการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย
ชี้ขาด	 สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่	 นับคะแนนใหม่	
รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 ผู้สมัครและ
สมาชิกสภาที่ท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง	 อันเป็น
ภารกิจที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากแต่เดิม	 ให้
สอดคล้องกับกระบวนการท�างานพิจารณาคดี
ของศาล	และนิติบัญญัติ	 คือ	 อ�านาจในการออก
กฎระเบยีบ	ค�าสัง่	และข้อก�าหนดทีจ่�าเป็นต่อการ
ปฏบิตังิาน	(ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง,	
2560,	ออนไลน์)	

	 หากเปรยีบเทยีบตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน	พุทธศักราช	2560	และพุทธศักราช	 
2550	 แล้วจะพบความแตกต่างกันอย่างชัดเจน	
นับตั้งแต่โครงสร้างจ�านวนคณะกรรมการ	ซึ่งเดิม
ก�าหนดไว้ให้มีได้เพียง	5	คนเท่านั้น	แต่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้เพิ่มจ�านวนเป็น	 
7	คน	ตามมาตรา	 222	ทั้งนี้	 อ�านาจหน้าที่ของ	
กกต.	 ตามรัฐธรรมนูญใหม่	 สามารถประมวลได	้ 
ดังต่อไปนี้
	 สิง่ท่ีเปลีย่นแปลงและเพิม่ข้ึนมาใหม่ตาม
กฎหมายรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั	คอื	ความเข้มข้น 
ของการสรรหาคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ซึง่เป็น
ท่ีกล่าวขานกันว่าเป็น	 “คุณสมบัติเทพ”	 และยัง
ต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา4  
	 นอกจากนัน้	คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ยังมีอ�านาจเพิ่มข้ึนจากเดิม	 โดยท่ีมีการยุบ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	และให้
มกีารสรรหาผูต้รวจการเลอืกตัง้มาท�าหน้าท่ีแทน	
ซึ่งจะต้องมีการก�าหนดขั้นตอนการสรรหาอีก 
ในรายละเอียด	 ส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีเ่พิม่ขึน้มา	คอื	อ�านาจ 
ในการสืบสวนหรือไต่สวน	มาตรา	224	วรรคสอง	
(พรป.กกต.	มาตรา	41-43)	และให้อ�านาจ	กกต.	 
แต่ละคนสั่งระงับ	ยกเลิกและสั่งให้มีการเลือกตั้ง 
ใหม่ได้	(ใบเหลอืง)	ซึง่เป็นอ�านาจทีส่ามารถตดัสนิใจ 
สั่งการได้เพียงคน	ๆ	 เดียวเท่านั้น	หากว่า	 กกต.	
ใช้อ�านาจไปในทางไม่ถูกต้องแล้วจะสามารถสั่ง
ยกเลิกการเลือกตั้ง	 และให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้	 
และเพื่อความชัดเจน	 กฎหมายได้ให้อ�านาจ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจในการก�าหนด

4 ซึ่งในขณะท่ีท�ำกำรศึกษำน้ี ยังไม่สำมำรถหำข้อสรุปได้ อันมีผลต่อกำรก�ำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปที่ตำมมำท�ำให้ต้อง 
เลื่อนออกไปเรื่อย ๆ 

>> ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์
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วันเลือกตั้งท่ัวไปเพ่ือประกันไม่ให้มีการโยน
อ�านาจนี้ไปมาเหมือนดังเช่นที่เกิดขึ้นในอดีต 
ที่ผ่านมา		
	 กฎหมายรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย	 พุทธศักราช	 2540	 บทเฉพาะกาล	 มาตรา	
328	 ได ้บัญญัติในกฎหมายพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	
พ.ศ.	 2541	 มาตรา	 56	 ได ้ ให ้อ�านาจแก ่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการในการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมือง	 โดยรัฐให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่พรรคการเมืองในการจัดต้ังและ
พัฒนาสาขาพรรค	 ด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง
หรือท�าประโยชน์ในรูปแบบอื่นทางการเมือง
ตามท่ีกฎหมายจะระบุไว้	 ซึ่งได้รับการพัฒนา 
ต่อมาในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	2550	มาตรา	73	และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 2560	
หมวด	 6	 มาตรา	 78	 ได้เพิ่มเติมการใช้เงินเพื่อ
ประโยชน์นอกเหนือไปจากที่เคยให้ไว้เฉพาะ
การพัฒนาพรรคการเมืองเท่านั้น	 มุ ่งเน้นไปที ่
ประโยชน ์ที่จะตกกับประชาชนและสังคม 
โดยรวม	คอื	“กำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชนทัว่ไป
เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันม ี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรส่งเสริมให้เกิด
กำรพัฒนำพรรคกำรเมืองให้เป็นสถำบันทำง 
กำรเมอืงของประชำชนซึง่มอีดุมกำรณ์ทำงกำรเมอืง 
ร่วมกัน และสมำชิกมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร 
อย่ำงแท้จรงิและกำรด�ำเนินกำรอืน่ใดท่ีมีกฎหมำย 
ก�ำหนด” 

	 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
เกิดจากแนวคิดเรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ ่าย
แก่พรรคการเมืองเพื่อให้พรรคด�ารงอยู ่และ
สามารถด�าเนินการตามกลไกทางการเมอืงได้	โดย
พรรคการเมอืงจ�าเป็นท่ีจะต้องได้รบัการสนบัสนนุ
จากประชาชนไม่ว่าทางตรง	คอื	ประชาชนบรจิาค
ให้พรรค	หรอืทางอ้อม	คอื	การสนบัสนนุค่าใช้จ่าย 
โดยรัฐท่ีน�าเอาภาษีท่ีเก็บจากประชาชนมา 
สนับสนนุพรรคการเมอืง	ในการปฏริปูการเมอืงไทย 
ในปี	 พ.ศ.	 2540	 จึงให้ความส�าคัญในการให้เงิน 
สนบัสนนุพรรคการเมอืงเพือ่แก้ปัญหาเรือ่งการเงนิ 
ของพรรคการเมือง	 โดยกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมืองจัดเป็นการสนับสนุนทางการเงิน
แก่พรรคจากภาครัฐ	(Public	Financing)
	 กองทุนเพือ่การพฒันาพรรคการเมืองได้
เริ่มจัดตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	2540	มาตรา	236	(3)	ซึ่งได้ก�าหนด
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มีอ�านาจหน้าที่
ก�าหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน
ให้แก่พรรคการเมือง	 การสนับสนุนทางการเงิน
โดยรัฐ	 การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 รวมทั้งการตรวจสอบบัญชี
ทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย	 และ
การควบคมุการจ่ายเงนิ	หรอืรบัเงนิเพือ่ประโยชน์
ในการลงคะแนนเลือกตั้ง		
	 ถึงแม ้ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยน
รัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	 พุทธศักราช	 2540	 เป็น	 รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	และ	
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 ตามล�าดับ	 แต่ใจความส�าคัญของแนวคิด
ดังเรื่องการสนับสนุนเงินทุนแก่พรรคการเมือง

>> บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการก�ากับดูแลการบริหารการใช้จ่ายการเงินของพรรคการเมืองไทย 
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เพ่ือให้พรรคการเมืองด�ารงอยู ่และสามารถ
ด�าเนินกลไกต่อไปได้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	 พ.ศ.	 2550	 มีการจัดตั้งกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในมาตรา	73	
	 ภายหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	 (คสช.)	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	
คสช.	ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 
ฉบับที่	24/2557	ลงวันที่	23	พฤษภาคม	2557	
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	 พ.ศ.	 2550	 มีผลบังคับใช้ต่อไป	 
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 
ฉบับที่	57/2557	ลงวันที่	7	มิถุนายน	2557	ข้อ	2	 
ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง	พ.ศ.	2550	มีผลบังคับใช้ต่อเนื่อง
ต่อไป	 โดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมาย
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย	 และได้มีการ
ห้ามมิให้พรรคการเมืองที่มีอยู ่แล้วด�าเนินการ
ประชุมหรือด�าเนินกิจกรรมใด	ๆ 	ในทางการเมือง	 

และการด�าเนนิการเพือ่การจดัตัง้หรอืจดทะเบยีน 
พรรคการเมอืงให้ระงบัไว้เป็นการชัว่คราว	รวมทัง้ 
ให้ระงบัการจดัสรรเงนิสนบัสนนุแก่พรรคการเมอืง 
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไว้
เป็นการชั่วคราวด้วย

>> การก�ากับดูแลทางการเงินของพรรค 
 การเมืองไทยโดยคณะกรรมการ 
 การเลือกตั้ง

	 ในการก�ากับดูแลด ้านการใช ้จ ่ าย
ทางการเงนิของพรรคการเมอืงผ่านระบบกองทนุ
พัฒนาการเมืองตามกฎหมายที่ระบุข้างต้นนี้	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได ้อาศัยอ�านาจ
ทางกฎหมายจากประกาศของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประกอบการบังคับใช้นับตั้งแต่ 
ปี	 พ.ศ.	 2541	 เป็นต้นมา	 จนถึงปัจจุบัน	 ได้มี 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินงานของ
กองทุนฯ	 ให้ทันสมัยตามล�าดับ	 ซ่ึงปัจจุบัน	 ใช้
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ว ่าด้วย
กองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	พ.ศ.	25605 

5 ตำมที่ระบุไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2560 ตำมหมวด 6 มำตรำ 78 ก�ำหนดให้เงินของกองทุนฯ นี้ 
มำจำกหลำยแหล่งด้วยกัน ได้แก่ 

 1) เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภำระผูกพัน และงบประมำณที่โอนมำตำมมำตรำ 147 (2) เงินที่ได้รับจำกงบประมำณ 
 รำยจ่ำย

 2) เงินที่ได้รับมำจำกกรมสรรพำกรตำมมำตรำ 69
 3) เงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกต้ังตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกต้ังสมำชิก 

 สภำผู้แทนรำษฎร
 4) เงินและดอกเบี้ยที่เรียกคืนจำกผู้ซ่ึงต้องรับผิดในกำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่อันเนื่องจำกกำรเลือกตั้งไม่เป็นไป 

 โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
 5) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่พรรคกำรเมืองได้มำโดยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกอบ 

 รัฐธรรมนูญนี้ 
 6) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นของกองทุนตำมมำตรำ 95 และมำตรำ 125
 7) เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่มีผู ้มอบให้ แต่กองทุนจะรับมอบเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 

 จำกบุคคลตำมมำตรำ 74 มิได้
 8) ดอกผลและรำยได้ที่เกิดจำกเงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดของกองทุน

>> ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์
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และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ว่าด้วย
การบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อ 
การพัฒนาพรรคการเมอืง	พ.ศ.	2560	ประกาศใช้
เมื่อ	30	พฤศจิกายน	2560
	 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนส�าหรับพรรค 
การเมือง	 ตามกติกาใหม่นี้	 “คณะกรรมกำร
กองทุนเพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองไม่ได ้
ก�ำหนดรำยละเอียดในแต่ละรำยกำรเหมือน
แต่ก ่อน ด้วยเจตนำของคณะกรรมกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีเจตนำรมณ์ให้กำรใช้เงิน 
อุดหนุนของพรรคกำรเมืองมีควำมยืดหยุ ่น 
มำกขึ้น เพื่อเป็นกำรเปิดกว้ำงให้พรรคกำรเมือง
ได้ใช้เงินก้อนน้ีเป็นจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่ได้มีกำรแบ่ง
เป็นก้อนเล็ก ๆ ให้น�ำไปใช้ในกำรพัฒนำควำม
เป็นสถำบันของพรรคกำรเมือง และด้วยควำม
เชื่อมั่นในสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรซึ่งจะต้อง
เข้ำมำบริหำรประเทศที่มีงบประมำณจ�ำนวน
มำกกว่ำงบประมำณท่ีได้รับสนับสนุนก้อนน้ี 
หลำยเท่ำ” ท�าให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้ดุลยพินิจ
ในการใช ้จ ่ าย เงินก ้อนนี้ ไปในทางพัฒนา
พรรคการเมืองได้ตามที่ตั้งใจไว้	 (จากความเห็น
ของหน่ึงในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ให ้
กับผู้ศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม	 2561)	 ดังนั้น	 
ในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนน้ี	 จึงได้มีการก�าหนด
กรอบการใช้จ่ายไว้	 เพื่อประโยชน์ต่อการด�าเนิน
กิจการของพรรคการเมือง	ในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	
	 1)	 เพือ่ประโยชน์ในการหาเสยีงเลอืกต้ัง
	 2)	 การท�ากิจกรรมทางพรรคการเมือง	
สาขาพรรคการเมือง	และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ�าจังหวัด	ตามมาตรา	23	ปี	พ.ศ.	2560	เช่น	
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา 
ระบบทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง	 พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง	 การส่งเสริม

กิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก�าหนดโดยเปิดเผยและตรวจสอบได	้
การหาสมาชิกพรรคการเมือง	 การจัดตั้งสาขา
พรรคการเมอืง	และตวัแทนพรรคการเมอืงประจ�า
จังหวัด	 การจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองและ
สาขาพรรคการเมอืง	หรอืกจิกรรมอืน่ทีม่ลีกัษณะ
เดียวกัน	 ซึ่งพรรคการเมืองจ�าต้องท�าการใช้จ่าย
เป็นรายปี	 โดยให้เริ่มนับวันจัดสรรเงินอุดหนุน
ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	ของ
ปีที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน	
	 3)	 การพัฒนาพรรคการเมืองและ
สมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรม
อันดีงาม	 และรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้ปฏิบัติงานภายในพรรคการเมือง	 หรือกิจกรรม
อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
	 4)	 การส่งเสริมความรู้แก่สมาชิกพรรค 
การเมอืง	และประชาชนในทางการเมอืงการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ์
ทรงเป็นประมุข	เช่น	การประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของพรรคการเมือง	 การจัดกิจกรรม	
อบรม	สมัมนา	ให้ความรูแ้ก่สมาชิกพรรคการเมอืง	
และประชาชนทั่วไป	เป็นต้น	หรือกิจกรรมอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกัน
	 5)	 การอืน่ใดทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ก�าหนด	 (ส�านักกิจการพรรคการเมือง,	 2561,	
หน้า	50)

>> ผลการศึกษา

 ผลการศกึษาถงึบทบาทของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในใช้อ�านาจหน้าท่ีในการก�ากับดูแล 
พรรคการเมืองไทยในเรื่องของกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมือง	 ข้อมูลที่ได้ในส่วนนี้ 
มาจากการเอกสาร	 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	

>> บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับการก�ากับดูแลการบริหารการใช้จ่ายการเงินของพรรคการเมืองไทย 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	 พ.ศ.	 2550	 และ	 พ.ศ.	 2560	
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว ่าด ้วย
กองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	พ.ศ.	2554	
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2557	 ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 2560	 ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหาร
เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมือง	 พ.ศ.	 2560	 และการสัมภาษณ์ 
ผูบ้รหิารจากส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
ที่ท�าหน้าที่เก่ียวกับการบริหารกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมอืง	การสมัภาษณ์ความคดิเหน็
ของพรรคการเมืองจากผู้ท�าหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
การบรหิารกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	
เป็นต้น	
	 การก�ากับดูแลขององค ์กรอิสระท่ี 
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลพรรคการเมืองอย่างเช่น	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น	 มีภารกิจหลักใน
การจดัการเลอืกต้ังให้เป็นไปอย่างโปร่งใส	บรสิทุธิ์
และยุติธรรม	 นอกจากนั้นยังต้องบริหารกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้เกิดการพัฒนา
เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืนนั้น	 คณะ
กรรมการการเลือกต้ังจะต้องรักษาความบริสุทธ์ิ	
ยุติธรรมของการเลือกต้ังให้เกิดความเที่ยงธรรม
ทุกฝ่าย	 ด้วยการยึดหลักการ	 5	 ประการ	 ได้แก่	
ความเป็นอิสระ	 ความโปร่งใส	 ความซื่อสัตย์	
ความสามารถและความยุติธรรมและการบริหาร
องค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	 ประกอบด้วยหลัก
การวเิคราะห์ของ	IDEA	ด้วยมุง่หวงัในการพฒันา
พรรคการเมืองไปในสามด้าน	คือ	
	 1)	 เพื่อช่วยเหลือพลังทางการเมือง 
ที่มีศักยภาพให้ได้รับการเลือกตั้ง	

	 2)	 เพื่อลดความเหลื่อมล�้าระหว่าง
พรรคการเมืองรวยและพรรคการเมืองจน	และ	
	 3)	 เพื่อกระตุ ้นให ้พรรคการเมือง 
มีพฤติกรรมทางการเมืองที่ ดี 	 ด ้ วยกรอบ
การวิ เคราะห ์ในการพิจารณางบประมาณ 
ท่ีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่
พรรคการเมือง	ได้แก่	
	 1)	วธิกีารจดัสรรงบประมาณและจ�านวน
พรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรงบ	และ	
	 2)	 สัดส่วนการใช้เงินกองทุนในการ
ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง	 ซึ่งสะท้อนถึง 
ประสทิธภิาพการใช้เงนิกองทนุในการส่งเสรมิกลไก 
พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามหลัก
การวิเคราะห์ของ	IDEA	ข้างต้น	สองประการ	คือ
	 1)	 การรกัษาสมดลุระหว่างการส่งเสริม
พลังทางการเมือง	 “ที่มีศักยภาพ”	 กับการลด
ความเหล่ือมล�้าระหว่างพรรคการเมืองรวยและ
พรรคการเมืองจน
	 2)	 ปัญหาประสทิธภิาพในการใช้จ่ายเงนิ
กองทุนจากการใช้จ่ายเงินท่ีไม่ตอบสนองความ
ต้องการของพรรคการเมือง
	 สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากประเทศสหรฐัอเมรกิา
และประเทศองักฤษนัน้	พบว่า	มคีวามแตกต่างกนั 
และสามารถน�ามาเป็นบทเรียนเพื่อการพัฒนา 
การก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งของประเทศไทย	 รวมท้ังท่ีได้รับ
จากการสัมภาษณ์ในการศึกษานี้	 สามารถสรุป
ประเด็นหลัก	ๆ	ได้ดังนี้	
 1) ที่มาและคุณสมบัติ	 คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ของทัง้สองประเทศมาจากการอนมัุติ
ของฝ่ายการเมอืงด้วยระบบการปกครองแตกต่าง
กนั	กล่าวคอื	ของประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้มาจาก
การแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี	 ส่วนของประเทศ
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อังกฤษนั้นมาจากการอนุมัติของรัฐสภา	 ในที่น้ี	
หมายถึง	สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง	
ซึ่งมีความส�าคัญและอ�านาจมากในระบบรัฐสภา	
และผูท้ีจ่ะมาท�าหน้าทีใ่นองค์กรอสิระนีไ้ด้จะต้อง
ไม่มีความเก่ียวข้องกับทางการเมืองแต่อย่างใด	 
ซึ่งแตกต่างจากของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้ 
ให้ความส�าคญัและก�าหนดข้อห้ามเอาไว้แต่อย่างใด	 
ซ่ึงจะมีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทยเป็น
อย่างมาก
 2) จ�านวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นที่น ่าสนใจว่าของประเทศสหรัฐอเมริกา
ก�าหนดให้เป็นจ�านวน	9	คน	ขณะที่ของประเทศ
อังกฤษนั้น	ก�าหนดเป็นเลขคู่ที่	6	คน	ซึ่งอาจจะ
เกิดปัญหาในการท�างานได้หากต้องตัดสินใจด้วย
คะแนนเสียงข้างมาก	
 3) อ�านาจหน้าที่	 อ�านาจหน้าท่ีในการ
ก�ากบัดแูลของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ของทัง้	
2	ประเทศมคีวามแตกต่างกนั	โดยคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้สหราชอาณาจักรนัน้มบีทบาทในการ
ก�ากบัดแูลการรณรงค์ทางการเมอืงมาก	ในขณะที่ 
ของสหรัฐอเมริกานั้นมีการเข้าไปก�ากับควบคุม
ในกรณีส�าคัญอย่างจ�ากัดด้วยเหตุผลส�าคัญสอง
ประการ	 คือ	 ประกำรแรก	 สหรัฐอเมริกานั้น 
มีระบบการถ่วงดุลอ�านาจ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการตีความทางกฎหมายจากศาลสูงสุด	 ซึ่ง
เป็นฝ่ายตุลาการซึ่งมีหน้าที่วินิจฉัยความชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายต่าง	 ๆ	 ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่แล้วศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกามัก
ตีความรัฐธรรมนูญโดยยึดหลักการของเสรีภาพ
มากกว่า	 ท�าให้อ�านาจตามกฎหมายของ	 FEC	 
มีจ�ากัด	 และประกำรที่สองที่ตามจากข้อจ�ากัด
ทางกฎหมาย	คือ	แรงจูงใจทางการเมืองจากที่มา
ของคณะกรรมการ	 กล่าวคือ	 คณะกรรมการที่มี

ที่มาจากการแต่งต้ังโดยพรรคการเมืองใหญ่ย่อม
ไม่มีแรงจูงใจที่จะลงโทษการรณรงค์ของเหล่า
พรรคการเมืองที่แต่งตั้งพวกเขามา
 4) การก�ากับดูแลด้านการเงินรณรงค์
หาเสียงเลือกต้ัง	 ประเด็นนี้พบว่า	 จากงานวิจัย 
ของพนิเทอร์	ท่ีศกึษาเกบ็ข้อมลูจาก	148	ประเทศ 
ทัว่โลก	ได้ข้อสรปุว่า	ประเทศส่วนใหญ่รฐับาลไม่ได้
มกีารจดัสรรเงนิงบประมาณให้กับพรรคการเมอืง
เพื่อใช้ส�าหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง	 แต่จะ
มีบางประเทศ	เช่น	สเปน	และเบลเยียมที่ให้การ
สนับสนุนแก่กิจการเลือกต้ังแก่พรรคการเมือง 
ในประเทศ	แต่จะมกีารสนบัสนนุเพือ่การท�ากจิกรรม 
อื่น	 ๆ	 ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง	 ส�าหรับ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศประชาธปิไตย
ใหม่อื่น	 ๆ	 เช่น	 ยุโรปตะวันออก	 แอฟริกา	 และ
เอเชีย	 เช่น	 ประเทศญี่ปุ ่นได้ให้การสนับสนุน
แก่พรรคการเมืองนี้ด ้วยการประชาสัมพันธ์
ให้กับพรรคการเมืองด้วยความเท่าเทียมกัน	
พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองขนาด
ใหญ่	 ขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะได้รับโอกาส
ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและนโยบายของ
พรรคอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน	
 5) การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองนั้น	 ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ฉบับใหม่	 ได้ก�าหนดลดจ�านวนคณะกรรมการ
ให้เหลือเพียง	 7	 คน	 จากเดิมมี	 11	 คน	 โดยตัด
สัดส่วนของตัวแทนพรรคการเมืองออกไปนั้น	
พรรคการเมอืงส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเหน็ด้วย	เพราะ
ไม่มั่นใจในการท�างานของคณะกรรมการชุดใหม ่
ที่ไม่มีการถ่วงดุลอ�านาจจากพรรคการเมือง	 
ซึ่งอาจจะท�าให้การจัดสรรและการตัดสินใจ 
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ของคณะกรรมการบริหารนี้ไม ่ตรงกับความ
ต้องการของพรรคการเมือง	 ขาดการมีส่วนร่วม
ของพรรคการเมือง
 6) การก�าหนดคุณสมบัติของผู้ทรง
คุณวุฒิ มาท�างานงานในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ	 น้ี	 ยังไม่ทัดเทียมกับคุณสมบัติของ 
ผูท้รงคณุวฒุทิีม่าท�างานเป็นกรรมการการเลอืกต้ัง	 
ไม่ควรต�่ากว่าคุณสมบัติของกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง
 7) พรรคการเมืองเห็นด ้วยกับวิธี
การจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ ที่ให้เป็นเงิน
อุดหนุนแก่พรรคการเมือง	 ง่ายและเป็นอิสระแก่ 
พรรคการเมืองในการใช้จ่ายโดยไม่ต้องเขียน 
รายละเอียดโครงการการใช้จ่ายเงิน	 แต่มีการมา
ตรวจสอบการใช้จ่ายในภายหลังตามเกณฑ์การ 
ใช้จ่ายท่ีก�าหนดไว้เป็นแนวทางกว้าง	ทีเ่กดิจากการ 
ก�าหนดร่วมกนัระหว่าง	กกต.	และพรรคการเมอืง
 8) การสร ้างความมีธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองไทย 
ด้วยการก�ากับดูแลของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ 
การพัฒนาพรรคการเมืองนั้น	 พรรคการเมืองได้
เสนอให้มีการก�าหนดกติกาให้มีความชัดเจนและ
เหมาะสมกับการด�าเนินกิจการและกิจกรรมของ
พรรคการเมือง	ที่ไม่เหมือนกับส่วนราชการทั่วไป
 9) พรรคการเมืองแสดงความคิดเห็น
ไม่เหน็ด้วยกบัการน�าเงนิจากกองทุนฯ ไปใช้จ่าย 
ในการบรหิารส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
เช่น	การใช้จ่ายเงินกองทนุเพือ่การจัดจ้างบคุลากร
หรือเพ่ือมาจัดตั้งส�านักงานในการบริหารเงิน 
กองทุนฯ	 หรือการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ	 เพื่อ
การศึกษา	 ส่งเสริมการปกครองที่คล้ายคลึงหรือ
ทบัซ้อนกับภารกจิหน้าทีข่องสถาบนัพระปกเกล้า	

และท่ีส�าคัญอีกประการคือ	 อัตราส่วนของเงิน
งบประมาณท่ีจะจัดสรรได้จากกองทุนเพื่อการ
พัฒนาพรรคการเมืองที่ให้กับพรรคการเมือง 
ที่ผ่านมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย	 ประมาณร้อยละ	
40-50	เท่านั้น

>> ข้อสังเกตและเสนอแนะในการศึกษา 
 วิจัย 
	 1)	 ข้อสังเกตในการมองเรื่องการเงิน 

ของพรรคการเมืองนี้	 เห็นได้ว่า	 “เงินท่ีใช้ในทาง 

การเมอืง”	ของพรรคการเมอืงนีห้มายความเฉพาะ 

สิ่งท่ีเป็น	 “ตัวเงิน”	 เท่านั้น	 ซ่ึงเป็นความหมาย 

อย่างแคบ	ไม่ได้รวมหมายถึงสิ่งของอื่นใด	ที่มีค่า

เป็นตัวเงิน	 ซ่ึงรวมถึงการให้บริการของมืออาชีพ

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 การก�าหนดแหล่งที่มาของเงิน

ให้ชัดเจนจะช่วยลดปัญหาในการตีความและง่าย

แก่การปฏิบัติได้แก่พรรคการเมือง	อย่างไรก็ตาม

เงินท่ีมาจากการสนับสนุนของรัฐ	 ในกรณีนี้	 คือ	

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองนี้	 มีความ

ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วในเรื่องที่สามารถน�าไป 

ใช้จ่ายได้	 ปัญหาจะมีก็แต่เพียงการก�ากับดูแลให้

เกดิความโปร่งใสและตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ 

ในการใช้จ่ายเท่านั้น	

	 2)	พรรคการเมืองเสนอให้ได้มีโอกาส

มีส่วนร่วมในการก�าหนดกติกาการใช้จ่ายเงิน

สนับสนุนพรรคการเมืองที่อยู ่ ในรูปของเงิน 

อดุหนนุนี	้เฉกเช่นการท�าสญัญาประชาคมร่วมกนั 

ระหว่างสองฝ่าย	ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนไม่มี

บุคลากรที่จะไปท�าการตรวจสอบเอกสารและ

ติดตามอย่างเช่นที่เคยปฏิบัติมาในอดีตได้	 ไม่มี

ตัวโครงการเป็นตัวตั้งให้ใช้เป็นแนวในการตรวจ

ติดตามได้อย่างง่ายเพื่อให้การท�างานเกิดความ
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ราบรื่น	 มีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส	

ตรวจสอบได้	

	 3)	 ท�าอย่างไรจึงจะลดความเหลื่อมล�้า 

ในการจัดสรรเงินช ่ วยเหลือสนับสนุนแก ่

พรรคการเมือง	 ทั้งนี้	 ต้องมีการก�าหนดกติกา/

กฎเกณฑ์	 หรือระเบียบการจัดสรรเงินโดย 
คณะกรรมการการเลอืกต้ังผ่านทางคณะกรรมการ 
บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	
ซ่ึงในป ีแรกนี้จะพบกับป ัญหาว ่ากรรมการ 
บางคนอาจจะไม่เข้าใจการด�าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมอืง	อย่างไรกต็าม	ปัญหาอยูท่ีว่่าจะท�า
อย่างไรทีจ่ะสนับสนุนพรรคการเมืองขนาดเลก็ให้
ได้รบัการพัฒนาขึน้มาทดัเทยีมกบัพรรคการเมอืง
ขนาดใหญ่ไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการเมืองอัน
จะส่งผลต่อการบริหารประเทศดังที่เคยประสบ
มาแล้ว	 ในส่วนน้ี	 ผู ้วิจัยมีความเห็นว่า	 ด้วย 
งบประมาณที่จ�ากัดในแต่ละปี	 โดยเฉพาะใน 
ปีแรกที่จะใช้ในการจัดสรรเพื่อการเลือกตั้งใน 
ปีหน้า	2562	นี้	จะไม่ทราบถึงผลการด�าเนินงาน
ของพรรคการเมืองในปีก่อน	ๆ 	มาเป็นฐานในการ
ก�าหนดเกณฑ์ตดัสนิใจ	เพราะจะมพีรรคการเมอืง
ใหม่เกิดขึ้นจ�านวนหนึ่ง	 นอกเหนือไปจากการ
พจิารณาทีจ่�านวนสมาชกิ	และองค์ประกอบอืน่	ๆ 	 
ที่เคยใช้ประกอบการตัดสินใจแล้ว	 “น่ำจะมีกำร
พิจำรณำถึงศักยภำพหรือควำมสำมำรถของ
พรรคกำรเมืองในกำรพัฒนำเป็นพรรคกำรเมือง 
ที่มีกำรท�ำกิจกรรมเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีผลงำน 
เป ็นที่ปรำกฏ เป ็นที่ยอมรับของประชำชน
ประกอบกำรพจิำรณำด้วยอกีทำงหนึง่”	ประเดน็
คือ	 ไม่ได้ต้องการสร้างพรรคการเมืองที่ใหญ่เกิน 
ที่พรรคการเมืองอื่น	จะต่อสู้หรือแข่งขันได้	แต่จะ
ต้องสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในการท�างาน	 

ซึง่ในประเดน็นีอ้าจจะต้องมกีารระดมความคดิเหน็ 
อย่างรอบด้านประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
	 4)	 ในการก�าหนดกฎเกณฑ์ในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนให้กับพรรคการเมืองตาม
สัดส่วนของ	 40:40:20	 นั้น	 ควรจะได้ก�าหนด 
ข้อห้ามในการใช้เงินดังกล่าวว่าไม่ควรใช้ไปใน 
ทางใดบ้าง	เช่น	อาจจะดตูวัอย่างของเกณฑ์สากล
ของสถาบัน	 IDEA	 เป็นแบบอย่าง	 และร่วมกัน
ก�าหนดกบัพรรคการเมอืงให้ได้แสดงความคดิเหน็
ที่เหมาะสมกับบริบทการเมืองไทย	
	 5)	 ควรจะได้มีการก�าหนดกติกาและ
เกณฑ์การใช้จ่ายร่วมกับพรรคการเมืองให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกองทุนเพื่อ
การพัฒนาพรรคการเมืองว่า	 มีอัตราส่วนในการ
ใช้จ่ายไปในวัตถุประสงค์ท้ังห้าประการน้ัน	 ใน
อัตราเท่าไร	อย่างไร	เช่น	ส�าหรับพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ท่ีมีความมั่นคงของพรรคการเมือง
แล้ว	 อาจจะให้น�้าหนักไปกับการให้ความรู้	 และ
พัฒนาสาขาพรรคการเมือง	 การพัฒนาตัวแทน
พรรคการเมือง	 ขณะที่พรรคการเมืองขนาดเล็ก
จะเน้นไปที่วัตถุประสงค์ข้อแรก	 ๆ	 ในการสร้าง
พรรคการเมืองให้เข้มแข็งส่วนการพัฒนาด้าน 
อื่น	ๆ	เป็นวัตถุประสงค์รองลงไปตามล�าดับ	ทั้งนี้	
ควรจะมคีวามยดืหยุน่ปรบัได้ตามแต่ความจ�าเป็น
ของขนาดและศักยภาพของพรรคการเมืองนั้น		
	 6)	 “ควรท่ีจะได้มกีำรศกึษำวจัิยเพิม่เตมิ 
ถงึนวตักรรมทำงกำรเมอืงและกำรบรหิำรกองทนุ
เพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง”	 เพื่อน�ามาใช้
สร้างและบ่มเพาะพฤติกรรมทางการเมืองที่ดี	 
มีความยืดหยุ่น	 และขณะเดียวกันปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางการเมืองที่เหมาะสม	 ถูกต้องตาม
ครรลองการด�าเนินกิจกรรมตามการปกครอง
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แบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้หลายฝ่ายได้
เข้ามามีส่วนร่วม	มีการตรวจสอบกันเอง	ลดการ
ตรวจสอบทางเอกสารหรือมุ่งเข่นฆ่าเอาชนะกัน
ด้วยวาทกรรมเท่านั้น
	 7)	 “กำรส่งเสริมให้พรรคกำรเมืองได ้
มีกำรพัฒนำนโยบำยท่ีเกิดจำกกำรศึกษำวิจัย 
เป็นฐำนกำรคิดที่อ้ำงอิงได้”	 มากกว่าการมุ่งเน้น
การสร้างฝันนโยบายเพื่อหวังเพียงคะแนนเสียง
ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น		
	 8)	 ในกรณีที่พรรคการเมืองไม่สามารถ
ใช้จ่ายเงินสนับสนุนท่ีได้รับการจัดสรรนี้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณทีก่�าหนดด้วยเหตุจ�าเป็นหรอื
ข้อขัดข้องที่ไม่สามารถควบคุมได้	เช่น	ในช่วงนั้น 
เกิดเหตุไม่สามารถใช้งบประมาณลงพ้ืนที่ได้	 
“ควรท่ีจะได้มกีำรอนุโลมในกำรให้พรรคกำรเมอืง 
ไม่ต้องน�ำส่งคืนคลัง”	 สามารถเลื่อนการใช้จ่าย 
ได้ไปสักระยะหนึ่ง	 โดยต้องมีการชี้แจงเหตุผล 
ที่สมควรแก่การดังกล่าวนี้	

	 9)	 เพื่อให้พรรคการเมืองใช้จ ่ายงบ
ประมาณสนับสนุนนี้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
ของการพัฒนาพรรคการเมืองและการท�าหน้าท่ี 
ของพรรคการเมอืง	“ควรจะมุง่เน้นให้มกีำรส่งเสรมิ 
ให้ควำมรู้แก่ประชำชนในเรื่องกำรปกครองแบบ
ประชำธิปไตย รู ้สิทธิ หน้ำท่ีและใช้สิทธิและ
หน้ำท่ีเหล่ำนี้ให้เป็นประโยชน์กับชุมชน สังคม
และประเทศชำติ”
	 10)	ควรที่จะได้มีการศึกษาติดตาม
การใช้งานการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนา 
การเมืองในบริบทกฎหมายใหม่ของไทย	 ผลท่ี 
เกิดขึ้นจริง	 และผลกระทบที่ตามมาจากการน�า 
ไปปฏิบัติแล้วเพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการแก้ไข 
ปรบัปรงุกตกิาให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับความต้องการของพรรคการเมอืงและการพฒันา
พรรคการเมืองไทยให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
ต่อไปในอนาคต

>> ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ารงลักษณ์

>> กิตติกรรมประกาศ

	 ผู้เขียนขอขอบคุณผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการ 
ผู้บริหารหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	9	(พตส.	9)	เพื่อน	ๆ 	พี่	ๆ 	 
และผู้บริหารพรรคการเมืองที่ให้ข้อมูล	 เสียสละเวลาสัมภาษณ์ให้ข้อมูลท่ีมีคุณค่าและ 
มีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยงานชิ้นนี้	 ท�าให้การศึกษาวิจัยนี้มีความสมบูรณ์	 สะท้อน 
ความคิดเห็นที่แตกต่าง	 หลากหลายสามารถน�าไปใช้งานต่อได้ในทางนโยบายและทางปฏิบัติ
แก่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการบริหารพรรคการเมืองในอนาคต	 สุดท้ายนี้	 
ผู้เขียนขอขอบคุณ	 นายนพณัฐ	 แก้วเกตุ	 ที่ช่วยในการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการให้มีความ 
ทันสมัยและเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์
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