




ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีและอำานาจเก่ียวกับการจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการออกเสียงประชามติ		
และการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินให้เป็นไป 
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม	และชอบด้วยกฎหมาย

	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน	สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้จัดทำาชุดความรู้เก่ียวกับการเลือก
ต้ังท้องถ่ิน		โดยแยกเป็นส่วนต่างๆท่ีสำาคัญได้แก่	

	 1.		108	ความรู้เก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 2.	 ความรู้เก่ียวกับการปกครองส่วนท้องถ่ินและวัฒนะธรรมทาง 

																			การเมือง
	 3.		ความรู้เก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 4.	 ความรู้เก่ียวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังและกระบวนการลงคะแนน 

																			เลือกต้ังท้องถ่ิน
	 5.		ความรู้เก่ียวกับความผิดตามกฎหมายเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 6.		ความรู้เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท้องถ่ิน
	 ความรู้เ ก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง	 เ ล่มเขียนโดย	 

นายสุวิทย์	ญาตินิยม	 อตีตผู้ตรวจการ	 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 หวัง
เป็นอย่างย่ิงว่าประชาชนผู้สนใจโดยท่ัวไป	 จะได้ศึกษาเพ่ือเกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 ตามสมควรและได้รับความร่วมมือจากแกนนำาและ
เครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยทุกคนและจาก	ศส.ปชต.	ทุกแห่ง	ได้มีส่วนร่วม 
ในการเผยแพร่	เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกต้ังต่อไป
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ความสำาคัญ

   การมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 เป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนท่ีสำาคัญและเป็นพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระดับชาติ		เพราะประชาชนในท้องถ่ินสามารถแสวงหาข้อมูล		เข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างรอบด้านได้มากกว่า	 และเข้าถึงง่ายกว่าการแสวงหาข้อมูล
การเมืองระดับชาติท่ีมีความสลับซับซ้อน		ซ่อนเง่ือน	และมีปัจจัยต่าง	ๆ 	หลากหลาย		
เป็นองค์ประกอบท่ีจะต้องนำามาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
   ถ้าจะเปรียบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสมือนครอบครัว	 ครอบครัว 
ท่ีจะอยู่ดี	 มีสุขมี	 ความอบอุ่น	 ผู้นำาครอบครัวต้องเป็นผู้มีอาชีพสุจริต	 ซ่ือสัตย์และ 
ให้ความรักกับสมาชิกในครอบครัวโดยเสมอภาค	 และคอยแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 
ท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวเพ่ือความผาสุกของคนในครอบครัว	 แม้มีความขัดแย้ง 
ท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว	 หัวหน้าครอบครัวต้องไม่ตัดสินหรือหาทางออกโดยอคติ	 
แต่ต้องหาทางออกด้วยเหตุด้วยผล	และเป็นท่ียอมรับ	หรือฉันทามติ	และท่ีสำาคัญต้อง
วางแนวทางในอนาคตของครอบครัวโดยปลูกฝังจิตสำานึกท่ีดี	และมีจิตสาธารณะ		หรือ
จิตอาสา	 เพ่ือสร้างครอบครัวท่ีน่าอยู่	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก็ทำานองเดียวกัน
จะมีผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวหรือผู้นำา	
ซ่ึงจะต้องเป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 คอยดูแลทุกครอบครัวในท้องถ่ินให้ 
ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำาวันโดยจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะบำารุงทางน้ำาทางบก	 	 ให้ได้รับการศึกษา	 ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน	 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี	 เด็ก	 เยาวชน	 
ผู้สูงอายุ	ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	และส่งเสริม
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คุณภาพชีวิต	 โดยการจัดสรรงบประมาณตามความจำาเป็นหรือตามลำาดับ
ความสำาคัญภายใต้การบริหารงบประมาณอย่างตรงไปตรงมา	 ประหยัด	 
และเกิดประโยชน์สูงสุด	แก่ประชาชนทุกกลุ่มในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
		 	 ด้วยเหตุท่ีผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีประชาชนเลือกต้ัง
เข้ามาจะต้องมาปฏิบัติหน้าท่ีในท้องถ่ิน	 ขับเคล่ือนท้องถ่ินแต่ละท้องถ่ินให้เป็น 
ไปตามท่ีกฎหมายได้ให้อำานาจไว้	 และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนท่ีอยู่ใน
ท้องถ่ินท้ังในเชิงบวกและเชิงลบ	 เพราะฉะน้ันประชาชนในท้องถ่ินต้องให้ความ
สำาคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 จึงจะได้คนท่ีดีและเหมาะสม 
ท่ีสุดมาเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
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1.1 ศึกษาผลงานการบริหารงานท้องถ่ินท่ีผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน
 ก่อนท่ีจะมีประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 สำาหรับประชาชนท่ีอยู่
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน	 สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ 
ท้องถ่ินได้โดยการติดตามข้อมูลข่าวสาร	 ผลงานของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก
สภาท้องถ่ินชุดปัจจุบันและอดีตท่ีผ่านมา	 ว่าได้มีการบริหารหรือปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่		เป็นไปตามนโยบายท่ีเคยให้คำาม่ันสัญญาช่วงหาเสียง
เลือกต้ังหรือไม่		มีการทุจริตคอร์รัปช่ันหรือแสวงหาผลประโยชน	์เพ่ือตนเองหรือ 
พวกพ้องหรือไม่		ปฏิบัติตามหน้าท่ี	หรือละเว้น	ละเลย	กับส่ิงท่ีต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับความต้องการหรือความจำาเป็นของชุมชน	 เพ่ือจะใช้เป็นข้อมูลมาประกอบ 
ในการตัดสินใจเลือกต้ังท้องถ่ินเม่ือมีการเลือกต้ังจะมาถึง
	 อย่างไรก็ตามนอกจากการติดตามข้อมูลข่าวสารผลงานการบริหาร
ท้องถ่ินที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบันแล้วหากจะให้การติดตามผลงานอย่าง 
มีประสิทธิภาพ	 ประชาชนก็ควรจะศึกษาอำานาจ	 หน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีเราอยู่ในเขตท้องถ่ินน้ันมีหน้าท่ี	 อำานาจ	 อย่างไร	 ตลอดจนหน้าท่ี
และอำานาจของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 ย่ิงจะช่วยให้ข้อมูลมาก 
ข้ึนเพ่ือประกอบการพิจารณาในการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 เพราะกิจกรรมหรือหน้าท 
1.2  แสวงหาข้อมูลและติดตามความเคล่ือนไหวของผู้สมัครรับเลือกต้ังท้องถ่ิน
 การเลือกต้ังท้องถ่ินแต่ละคร้ัง	จะมีผู้สมัครท่ีเคยเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ินมาก่อน	และจะมีผู้สมัครหน้าใหมท่ีเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้บริหาร
ท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน	 	 จึงเป็นหน้าท่ีของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีจะพิจารณาเปรียบเทียบกันว่าจะตัดสินใจเลือกใครเข้ามา่ี

1. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
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ทำาหน้าท่ี	เพราะต้องพิจารณาถึงภูมิหลัง	ประวัติครอบครัว	อาชีพ	ประสบการณ์	
อุปนิสัย	 ในอดีตท่ีผ่านมาหากเป็นผู้เคยดำารงตำาแหน่งมาก่อนระหว่างการปฏิบัติ
หน้าท่ีมีเร่ืองการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 อาศัยตำาแหน่งอำานาจหน้าท่ีแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัวหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเคยออกไปพบปะหาข้อมูล 
ในชุมชน	หมู่บ้าน	รับฟังความคิดเห็น	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	เพ่ือนำาปัญหา
ต่าง	 ๆ	 ไปแก้ไขให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนช่วงปฏิบัติหน้าท่ีได้ทำาตาม 
นโยบายท่ีเคยหาเสียงไว้ก่อนหรือไม่	 ผลงานท่ีผ่านมาเป็นไปตามท่ีมี 
นโยบายหรือสัญญากับประชาชนไว้หรือไม่	 หากไม่ได้ทำาตามท่ีเคยหาเสียงไว้		 
มีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลหรือไม่
	 แน่นอนว่าผู้สมัครหน้าใหม่	 เขายังไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	
แต่อย่างไรก็ตามประชาชนก็จะสามารถที่จะศึกษาข้อมูล	 ประวัติส่วน
ตัว	 ครอบครัวพฤติกรรมทางสังคม	 นิสัย	 บุคลิก	 ความตั้งใจ	 ความซื่อสัตย์	
สุจริต	 บางอย่าง	 	 ท้องถ่ินบางแห่งก็ไม่มีหน้าท่ีและอำานาจท่ีจะต้องปฏิบัติ	 	 และ
เม่ือเราศึกษาอำานาจหน้าท่ีท้องถ่ินดีแล้วก็จะรู้ว่าผลงานท่ีผ่านมาเป็นงานใน
หน้าท่ีของท้องถ่ินหรือไม่	 ได้ให้ความสำาคัญกับการพิจารณาลำาดับความสำาคัญ	
ตามความจำาเป็นหรือต้องการเพียง	 ?	 และโดยรวม	 ๆ	 แล้วองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ี	 คล้าย	 ๆ	 กันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ก็จะ
มีหน้าท่ีท่ีต้องทำาหรืออาจทำาได้มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดเล็ก
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นข้อมูลต่าง	 ๆ	 เหล่านี้ประชาชนในชุมชน 
หรือท้องถิ่นขนาดเล็กอาจได้สัมผัสเชิงประจักษ์อยู่แล้ว	 และนำามาประกอบ
กับนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนว่าเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพียงใด	 ใครน่า
จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด	 สมควรจะได้รับความไว้วางให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น
มากที่สุด	
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1.3 แสวงหาข้อมูลการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 
	 	 	 	 ก่อนครบวาระการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละครั้งจะมีผู้ที่คาดว่าจะสมัคร
ลงแข่งขันเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	 เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ตำาแหน่งที่สมัครบางคนมีแนวทางในการเสนอตัว	 อาสาชุมชน	 เพื่อเข้ามา 
ทำาหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา	 เคารพต่อเสียงที่ไว้วางใจหรือจะให้โอกาสเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่	ไม่กระทำาผิดหรือกระทำาการเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่น	 จะมีผู้สมัครบางคนประเมินตนเองแล้วว่าหากลงสมัครหาเสียงอย่าง
ตรงไปตรงมาอาจไม่ได้รับเลือกตั้งจึงพยายามใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้ได้มา 
ซึ่งตำาแหน่ง	 ใช้วิธีการหาเสียง	 โดยการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งตำาแหน่ง	หน้าที่	และอำานาจ	ด้วยวิธีการซื้อสิทธิ์	ขายเสียง	การสัญญา
ว่าจะให้สิ่งของ	 ให้เงิน	 หรือผลประโยชน์อื่นใด	 อันอาจคำานวณเป็นเงินได้	 
การจดัใหม้มีหรสพ	การจดัเลีย้ง	การหลอกลวง	บงัคบั	ขูเ่ขญ็	ใชอ้ทิธพิลคกุคาม	
หากทอ้งถิน่ใดไดบ้คุคลดงักลา่วเขา้มาทำาหนา้ทีใ่นการบรหิาร	พีน่อ้งประชาชน
สันนิษฐานได้เลยว่าคนนั้นจะต้องเข้ามาทำาการทุจริต	 แสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้จ่ายงบประมาณจากการปฏิบัติหน้าที่		และประชาชนในท้องถิ่นจะ
เป็นผู้เสียผลประโยชน์โดยตรง	สิ่งสาธารณะ		เช่น		ถนนหนทาง		สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ	 แทนที่จะใช้ได้ภายในระยะเวลานานตามมาตรฐาน	 เสียหายกลับต้อง	
ซ่อมแซมก่อนเวลาอันควร	 	 เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ	 	 แทนที่จะได้นำา
งบประมาณซ่อมแซมไปดำาเนินการอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ชุมชนจากการแสวงหาข้อมูลตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	เป็นการแสวงหาโดยตัว
ท่านเองตามลำาพังอาจได้ข้อมูลไม่เพียงพอประกอบการพิจารณาตัดสินใจท่านอาจ
จะชักชวนบุคคลหรือต้ังกลุ่มคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะทำาให้ชุมชนของท่าน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของท่านเลือกต้ัง	โดยสุจริตเพ่ือให้ได้
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ผู้บริหารสุจริตโปร่งใส	 โดยมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร	 และชักชวน 
ให้ประชาชนท่ัวไปปฏิเสธการซ้ือสิทธิขายเสียงหากทำาได้สำาเร็จ		ประโยชน์สูงสุดก็
จะเกิดกับประชาชนในท้องถ่ินโดยรวม	เป็นตัวอย่างและเป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		
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	 ถ้าพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 มีนักวิชาการได้จำาแนกระดับความ
เข้มของการ	มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้หลายระดับ	ซ่ึงเร่ิมจากระดับ
ความเข้มน้อยไปหาความเข้มมากในการมีส่วนร่วม	ดังน้ี
	 1.	การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง
	 2.	การใช้สิทธิเลือกต้ัง
	 3.	การริเร่ิมประเด็นพูดคุยทางการเมือง
	 4.	การชักจูงผู้อ่ืนให้เลือกผู้ท่ีตนสนับสนุน
	 5.	การติดสต๊ิกเกอร์เพ่ือแสดงการสนับสนุน
	 6.	การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นำาทางการเมือง
	 7.	การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง
	 8.	การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง
	 9.	การร่วมรณรงค์ทางการเมือง
	 10.	การเป็นสมาชิกพรรคสำาคัญของพรรคการเมือง
	 11.	การร่วมประชุมแกนนำาของพรรค
	 12.	การร่วมระดมทุนหาเสียง
	 13.	การเสนอตัวเป็นคู่แข่งทางการเมือง
	 14.	การดำารงตำาแหน่งทางการเมือง
	 ดังน้ัน	 ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 แม้จะไม่ได้เป็นผู้สมัคร 
	ผู้บริหารท้องถ่ิน	หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน	หากได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางการ
เมืองท่ีจะเกิดข้ึน	 อย่างเช่นการเลือกต้ังท้องถ่ินท่ีจะเกิดข้ึนในวันข้างหน้าได้มีการ
พบปะพูดคุย	 แลกเปล่ียนข้อมูลของผู้คาดว่าจะสมัครหรืออาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้
บริหารท้องถ่ินและสมาชิก	สภาท้องถ่ิน	ว่าบุคคลเหล่าน้ันมีคุณสมบัติ	ความรู้

2. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง 
เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
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ความสามารถ	 ภูมิหลัง	 ประสบการณ์และวุฒิภาวะท่ีจะไปทำาหน้าท่ีท่ีสำาคัญ	
ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ท่ีจะพัฒนาท้องถ่ินหรือดึงศักยภาพของท้องถ่ินออกมา 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถ่ินดี
ข้ึนเป็นลำาดับ
	 การแลกเปล่ียนหรือถกเถียงกันเก่ียวกับข้อมูลของผู้สมัครแต่ละคน	 
ถือว่าเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการกล่ันกรองผู้สมัคร	เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสม
ท่ีสมกับตำาแหน่งมากท่ีสุดเข้ามาทำาหน้าท่ีสำาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
	 2.1	 	 การเสนอตัวไปเป็นกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	หรือไปเป็น	
							กรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง
	 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	แต่ละแห่ง		คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ	กกต.	จะแต่ง
ต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	หรือ	กกต.ท้อง
ถ่ิน		ซ่ึงคณะกรรมการดังกล่าวนอกจากจะเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว		
กกต.	จะแต่งต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมีภูมิลำาเนาอยู่ในเขตจังหวัด	หรืออำาเภอน้ันแล้ว
แต่กรณี		ท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของรัฐจำานวนไม่เกิน	2	คน	ด้วย
ก็ได้
 กกต. ท้องถ่ิน มีหน้าท่ีและอำานาจท่ีสำาคัญ  ได้แก่
	 1.	การเสนอแนะ	และให้ความเห็นชอบการกำาหนดหน่วยเลือกต้ัง		ท่ีเลือก
ต้ัง		และการแต่งต้ังกรรมการประจำาหน่วย	(กปน.)	จำานวนไม่น้อยกว่า	5	คน		เจ้า
หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจำาท่ีเลือกต้ัง		อย่างน้อย	2	คน
	 2.		ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังและการ
เพ่ิมช่ือหรือถอนช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
	 3.		กำากับดูแล	และอำานวยการเลือกต้ัง		การลงคะแนนเลือกต้ัง		การนับ



คว�มรู้เกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมในก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

9

4.		กำาหนดสถานท่ี		รวบรวมผลคะแนน		และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกต้ัง
และรายงานผลการเลือกต้ัง
	 5.		ปฏิบัติการใดตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย		หรือตามท่ี	กกต.มอบหมาย
	 นอกจากจะมี	 กกต.ท้องถ่ินแล้ว	 	 ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัดมี
อำานาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้	กกต.	ท้องถ่ิน		แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเป็น
ผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกต้ังได้	 	 นอกจากจะมี	กกต.ท้องถ่ิน	และคณะ
อนุกรรมการ	กกต.ท้องถ่ินแล้ว		หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือปลัดท้องถ่ินจะทำาหน้าท่ี
เป็นผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน		และโดยความเห็นชอบ
ของ	กกต.ท้องถ่ิน	แต่งต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ังไม่น้อย
กว่า	5	คน
	 ประชาชนในส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังและมีคุณสมบัติครบถ้วน																						
ก็สามารถจะเสนอตัวเข้าไปมีบทบาทในการทำาหน้าท่ี	กกต.ท้องถ่ิน		หรือคณะอนุกรรมการ	
กกต.	ส่วนท้องถ่ิน	หรือกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง	(กปน.)	ได้
2.2  การเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
	 การเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน		
เป็นการแข่งขันทางการเมืองหรือต่อสู้ทางการเมือง	 	 ถือว่าเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองท่ีมีความเข้มสูง		เพราะหากได้รับเลือกต้ังโดยเสียงข้างมากแล้ว		จะมีโอกาส
ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวด้วยตนเองภายใต้กฎหมาย	ระเบียบ	ท่ีเก่ียวข้อง	
	 ผู้ใดเห็นว่าจากการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินหรือการทำาหน้าท่ีของสมาชิก
สภาท้องถ่ินในอดีตหรือปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ีได้ไม่มีประสิทธิภาพ	 	 มีการทุจริต	 	 ใช้งบ
ประมาณไม่มีประสิทธิภาพ	 	 แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ตรงจุด	 	 หรือ
ไม่ลำาดับความสำาคัญ	ความจำาเป็น	 	 เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินหรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน		และเห็นว่าหากตนเองได้รับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้อง
ถ่ิน		จะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีกว่า
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การเตรียมความพร้อมจะเป็นผู้สมัครตำาแหน่งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินใดน้ัน	
ต้องศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นเบ้ืองต้น	 คือ	กฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังท้องถ่ิน	
(พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	พ.ศ.2562)	 	 ซ่ึงกำาหนด
คุณสมบัติไว้
	 1.	ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
	 2.	สมาชิกสภาท้องถ่ิน		ต้องมีอายุไม่ต่ำากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง		สำาหรับ
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ินให้มีอายุตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำาหนด
	 3.	มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมัครรับเลือก
ต้ังในวันสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนีบถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง
	 4.	คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
กำาหนด
	 	 กฎหมายอีกฉบับหน่ึงท่ีต้องศึกษาเป็นเบ้ืองต้น		คือ		กฎหมายว่าด้วย
การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 	 ได้แก่	 	องค์การบริหารส่วนตำาบล		 เทศบาล		
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 	กรุงเทพมหานคร	 	หรือพัทยา	 	แล้วแต่ผู้สมัครมีช่ือใน
ทะเบียนบ้านในท้องถ่ินใด
	 สาระสำาคัญท่ีต้องศึกษาคือหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องทำาและ
อาจทำา	 	 เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการวางนโยบายท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของผู้บริหาร		
เสนอต่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้บริหารท้องถ่ิน
	 การกำาหนดนโยบายใดๆออกมาต้องมีการศึกษาข้อมูลในท้องถ่ินอย่างครบ
ถ้วน	 	 รอบด้าน	 	และนโยบายน้ันสามารถปฏิบัติได้จริงและอยู่ในหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันๆ



คว�มรู้เกี่ยวกับก�รมีส่วนร่วมในก�รเลือกตั้งท้องถิ่น

11

2.3 อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกต้ังท้องถ่ิน
 นอกจากหน้าท่ีและอำานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีบัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแล้ว	 	 กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังบัญญัติให้คณะ
กรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีส่งเสริม		สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ		สถาบันการ
ศึกษาและองค์การเอกชน		ในการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชน
เก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข	 	 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วม	
ในกระบวนการตรวจสอบการเลือกต้ังและความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
	 ประชาชนท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกต้ัง		เพ่ือให้การ
เลือกต้ังเป็นไปด้วยความสุจริตและเท่ียงธรรม		และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย		
อาจรวมกันเป็นองค์การเอกชน	และย่ืนคำาขอตามระเบียบคณะกรรมการการเลือก
ต้ังว่าด้วยการรับรององค์การเอกชน	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังรับรอง	 เม่ือ
มีประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 องค์การเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการการเลือกต้ังแล้ว		มีสิทธิเสนอขอรับงบประมาณสนับสุนนกิจกรรมตรวจ
สอบการเลือกต้ังจากคณะกรรมการการเลือกต้ังตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง		ซ่ึงจะมีการแต่งต้ังอาสาสมัคร	(อสส.)	ประจำาหน่วยเลือกต้ังแต่ละหน่วย	
ปฏิบัติหน้าท่ีก่อนวันเลือกต้ัง		โดยหาข่าว		ข้อมูล		เบาะแส		การกระทำาความผิด
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกต้ังท้องถ่ิน		และรายงานให้คณะกรรมการการเลือก
ต้ังทราบ		เพ่ือพิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ี
	 ในวันเลือกต้ัง	 	คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง	 (กปน.)	จะอำานวย
ความสะดวก		โดยจัดท่ีน่ังให้อาสาสมัคร	(อสส.)	น่ังสังเกตการณ์การการลงคะแนน
เลือกต้ัง	การนับคะแนนเลือกต้ัง		และประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังน้ัน		อาสา
สมัครท่ีสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกต้ัง		จะคอย	
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เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกต้ังได้		นอกจากจะมี	กกต.ท้องถ่ิน	และ
คณะอนุกรรมการ	กกต.ท้องถ่ินแล้ว		หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ินหรือปลัดท้องถ่ิน
จะทำาหน้าท่ีเป็นผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และโดย
ความเห็นชอบของ	 กกต.ท้องถ่ิน	 แต่งต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการประจำา
หน่วยเลือกต้ังไม่น้อยกว่า	5	คน
	 ประชาชนในส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังและมีคุณสมบัติครบถ้วน		
ก็สามารถ	 จะเสนอตัวเข้าไปมีบทบาทในการทำาหน้าท่ี	 กกต.ท้องถ่ิน	 	 หรือคณะ
อนุกรรมการ	กกต.	ส่วนท้องถ่ิน	หรือกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง	(กปน.)	ได้
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2.2  การเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน
 การเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินเป็นการแข่งขันทางการเมืองหรือต่อสู้ทางการเมือง	 ถือว่าเป็นกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีมีความเข้มสูง	 เพราะหากได้รับเลือกต้ังโดยเสียง
ข้างมากแล้ว		จะมีโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวด้วยตนเองภายใต้กฎหมาย	
ระเบียบ	ท่ีเก่ียวข้อง	
	 ผู้ใดเห็นว่าจากการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ินหรือการทำาหน้าท่ี 
ของสมาชิกสภาท้องถ่ินในอดีตหรือปัจจุบันปฏิบัติหน้าท่ีได้ไม่มีประสิทธิภาพ 
มีการทุจริต	 ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ	 แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนไม่ตรงจุดหรือไม่ลำาดับความสำาคัญ	ความจำาเป็น	เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน	และเห็นว่าหากตนเองได้รับเลือกต้ังเป็นผู้
บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ดีกว่า
	 การเตรียมความพร้อมจะเป็นผู้สมัครตำาแหน่งผู้บริหารหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินใดน้ัน	 ต้องศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นเบ้ืองต้น	 คือ	 กฎหมายว่าด้วย
การเลือกต้ังท้องถ่ิน	 (พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	
พ.ศ.2562)		ซ่ึงกำาหนดคุณสมบัติไว้
	 1.	ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
	 2.	 สมาชิกสภาท้องถ่ิน	 	 ต้องมีอายุไม่ต่ำากว่าย่ีสิบห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง		
สำาหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้บริหารท้องถ่ินให้มีอายุตามท่ีกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำาหนด
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 3.	 มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมัคร 
รับเลือกต้ังในวันสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนีบถึงวัน
สมัครรับเลือกต้ัง
	 4.	คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ินกำาหนด
	 กฎหมายอีกฉบับหน่ึงท่ีต้องศึกษาเป็นเบ้ืองต้น	 คือ	กฎหมายว่าด้วยการ
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 เทศบาล		
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 กรุงเทพมหานคร	หรือพัทยา	 แล้วแต่ผู้สมัครมีช่ือ 
ในทะเบียนบ้านในท้องถ่ินใด
	 สาระสำาคัญท่ีต้องศึกษาคือหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้อง
ทำาและอาจทำา		เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการวางนโยบายท่ีอยู่ในอำานาจหน้าท่ีของ 
ผู้บริหารเสนอต่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้บริหาร
ท้องถ่ิน
	 การกำาหนดนโยบายใดๆออกมาต้องมีการศึกษาข้อมูลในท้องถ่ินอย่าง 
ครบถ้วน	 รอบด้าน	 และนโยบายน้ันสามารถปฏิบัติได้จริงและอยู่ในหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน	ๆ
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2.3 อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกต้ังท้องถ่ิน 
 นอกจากหน้าท่ีและอำานาจของคณะกรรมการการเลือกต้ังท่ีบัญญัติ 
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว	 กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ังบัญญัติให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าท่ีส่งเสริม	สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ		สถาบัน
การศึกษาและองค์การเอกชน	 ในการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่
ประชาชนเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วม	
ในกระบวนการตรวจสอบการเลือกต้ังและความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ	
	 ประชาชนท่ีต้องการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกต้ัง		เพ่ือให้การ
เลือกต้ังเป็นไปด้วยความสุจริตและเท่ียงธรรม		และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย		
อาจรวมกันเป็นองค์การเอกชน	 และย่ืนคำาขอตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกต้ังว่าด้วยการรับรององค์การเอกชน	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังรับรอง		
เม่ือมีประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 องค์การเอกชน	 ท่ีได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการการเลือกต้ังแล้ว	 	 มีสิทธิเสนอขอรับงบประมาณสนับสุนนกิจกร
รมตรวจสอบการเลือกต้ังจากคณะกรรมการการเลือกต้ังตามระเบียบคณะ
กรรมการการเลือกต้ัง		ซ่ึงจะมีการแต่งต้ังอาสาสมัคร	(อสส.)	ประจำาหน่วยเลือก
ต้ังแต่ละหน่วย	ปฏิบัติหน้าท่ีก่อนวันเลือกต้ัง	 โดยหาข่าว	 ข้อมูล	 เบาะแส	การก
ระทำาความผิดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกต้ังท้องถ่ิน	 และรายงานให้คณะ
กรรมการการเลือกต้ังทราบ	 เพ่ือพิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ี	 ในวัน
เลือกต้ัง	 	 คณะกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง	 (กปน.)	 จะอำานวยความสะดวก		
โดยจัดท่ีน่ังให้อาสาสมัคร	 (อสส.)	 น่ังสังเกตการณ์การการลงคะแนนเลือกต้ัง		 
การนับคะแนนเลือกต้ัง	 	และประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังน้ัน	 	อาสาสมัคร 
ท่ีสังเกตการณ์ในหน่วยเลือกต้ัง		จะคอยสังเกตผู้มาลงคะแนนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน
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	 สังเกตผู้มาลงคะแนนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังน้ันหรือไม่		กรรมการ
ประจำาหน่วยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละหน้าท่ี	 	 ได้แก่กรรมการฝ่ายรับบัตรประชาชนแสดงตน		
กรรมการฝ่ายฝ่ายตรวจสอบบัญชีรายช่ือ		กรรมการฝ่ายมอบบัตรเลือกต้ัง		กรรมการฝ่าย
ควบคุมคูหา		กรรมการฝ่ายควบคุมหีบบัตรลงคะแนน		และกรรมการนับคะแนน		ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมาย		ระเบียบ		หากพบการกระทำาผิดกฎหมาย		ระเบียบ		ก็ให้
ทักท้วงการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ังทันที
	 กรณีท่ีประชาชนไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเอกชนหรือเป็นอาสาสมัครขององค์การ
เอกชน		ก็สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกต้ังได้เช่นกัน		แต่ไม่สามารถเข้าไป
สังเกตการณ์ในท่ีเลือกต้ังได้
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3.1  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
	 เม่ือมีประกาศให้มีการเลือกต้ังท้องถ่ินทุกคร้ัง	 ผู้อำานวยการการเลือกต้ัง
ประจำาจังหวัดจะประกาศกำาหนดจำานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัคร		
ตามหลักเกณฑ์		วิธีการ		และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง	หรือ	กกต.
กำาหนด	เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในการ	ใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัคร
ทุกคน	 ถ้าหากไม่มีการกำาหนดจำานวนเงินค่าใช้จ่าย	 ในการเลือกต้ังไว้ผู้สมัครท่ีมี
ความพร้อมหรือมีศักยภาพในการใช้จ่ายมากก็จะได้เปรียบในเร่ืองของการหาเสียง
เลือกต้ัง
	 ค่าใช้จ่ายท่ีประกาศกำาหนดไว้แล้ว		ให้ใช้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกำาหนด
ใหม่ให้เหมาะสม	 ค่าใช้จ่ายท่ีกำาหนดใหม่ไม่ใช้บังคับกับการเลือกต้ังท่ีอยู่ระหว่าง
ดำาเนินการหรือจะมีข้ึนภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศกำาหนดค่าใช้
จ่าย		
	 ห้ามมิให้ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินเกินจำานวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีกำาหนดไว้
	 ในการคำานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสำาหรับการเลือกต้ังแต่ละคร้ัง 
ให้คำานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังระหว่างเวลา
	 1.	กรณีท่ีเป็นการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากการครบวาระให้คำานวณค่าใช้จ่าย 
ท่ีใช้จ่ายไปต้ังแต่หน่ึงร้อยแปดสิบวันก่อนวันท่ีครบวาระจนถึงวันเลือกต้ัง
	 2.	กรณีการเลือกต้ังแทนตำาแหน่งท่ีว่าง	 ให้คำานวณค่าใช้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ี
ตำาแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง
	 ผู้สมัครแต่ละคนมีหน้าท่ีต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ัง	 
พร้อมท้ังหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนต่อผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำา
 

3. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
หลังวันเลือกตั้ง
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 จังหวัดภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง	 ประชาชนในท้องถ่ินสามารถ
สังเกตการณ์ใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัครได้	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำาแผ่น
ป้ายหาเสียง	จำานวนและขนาดของป้าย	ค่าใช้จ่ายสำาหรับผู้ช่วย	หาเสียง	หรือค่าจ้าง
รถโฆษณาหาเสียงเม่ือคำานวณจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนระหว่างห้วงเวลาท่ีกำาหนดไว้	 
จะต้องไม่เกินจำานวนท่ีกำาหนดไว้
	 หากผู้สมัครรายใดใช้จ่ายเกินจำานวนค่าใช้จ่ายท่ีผู้อำานวยการการเลือกต้ัง 
ประจำาจังหวัดประกาศกำาหนดถ้าเป็นผู้สมัครท่ีได้รับเลือกต้ังศาลอาจมีคำาส่ังเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังผู้น้ัน	และส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่
3.2  การติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
	 ภายหลังจากได้มีการประกาศผลการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน	และผู้ได้รับเลือกต้ังได้ปฏิบัติหน้าท่ีในการบริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้อง
ถ่ินปฏิบัติหน้าทในสภาท้องถ่ิน
	 ประชาชนต้องติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารท้องถ่ินว่าได้ดำาเนินการ
ตามท่ีได้หาเสียงหรือไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการของท้องถ่ินน้ัน	ๆ	ผลงานท่ีเกิด
ข้ึนเป็นประโยชน์กับท่องถ่ิน	หรือความเป็นอยู่ของประชาชนมากน้อยเพียงใด
	 มีการแสวงหาผลประโยชน์หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องหรือ
ไม่การจัดหา	จัดซ้ือจัดจ้าง	เป็นไปตามระเบียบท่ีกำาหนดไว้		และดำาเนินการด้วยความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
	 หากเห็นว่าการดำาเนินการตามโครงการต่าง	ๆ	 ไม่โปร่งใส	 อาจใช้สิทธิขอ
เอกสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารเพ่ือนำามาตรวจสอบ
	 เม่ือประชาชนเห็นว่าผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนใด	 
ไม่สมควรดำารงตำาแหน่งต่อไปก็สามารถเข้าช่ือร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือดำาเนินการให้มีการลงคะแนนถอดถอนผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
คนน้ันได้	แต่ต้องถือตามเกณฑ์จำานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 








