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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประปาหมูบาน

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น



ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่นความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น

มีสวนไดสวนเสียจากการบริหาร
และบริการสาธารณะ

ฝกฝนตนเองใหมีบทบาท
ตอการปกครอง

มีสวนรวมในการรับรูปญหา
และหาแนวทางแกไข

ลดภาระของ
รัฐบาล

ลดภาระของ
รัฐบาล

ประชาชน

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

เปนการท่ีรัฐบาลกระจายอำนาจใหประชาชน 

ในทองถิ ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อใหสามารถ 

สนองตอบตอความตองการของชุมชนไดสะดวก 

รวดเร็ว และ ตรงกับความประสงคของชุมชน

มีอิสระ
การบริหาร

การจัดทำบริการสาธารณะ

การจัดการศึกษา สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม

การเงิน การคลัง รายได ขอบัญญัติทองถิ่น

ฯลฯ



รูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

โครงสรางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน 2 ฝาย

ฝายสภารูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบทั่วไป

อบจ. อบต. กทม. เมืองพัทยาเทศบาล

รูปแบบพิเศษ

ฝายผูบริหาร

รูปแบบทั่วไป

  สภาองคการบริหารสวนตำบล

  สภาเทศบาล

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

รูปแบบพิเศษ

  สภาเมืองพัทยา

  สภากรุงเทพมหานคร  

รูปแบบทั่วไป

  นายกองคการบริหารสวนตำบล

  นายกเทศมนตรี

  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รูปแบบพิเศษ

  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

  นายกเมืองพัทยา



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น

มีสัญชาติไทย ถาแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งติดตอกันมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะสิ้นสุดแลวหรือไม
ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง
บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม

ติดยาเสพติดใหโทษ
เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว/
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง/เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ยังไมพน 5 ป/อยูระหวางถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
เปน ส.ส. ส.ว. ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
คามนุษย/คายาเสพติด/เจาสำนักการพนัน
เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน
ทุจริตตอหนาที่/ทุจริตการเลือกตั้ง/ผิดกฎหมายการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน
เคยถูกจำคุกโดยพนโทษมายังไมถึง 5 ปนับถึงวันเลือกตั้ง
      ฯลฯ

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
อายุ
   สมาชิกสภาทองถิ่น มีอายุไมต่ำกวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
   ผูบริหารทองถิ่น  มีอายุไมต่ำกวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 

สมัครรับเลือกตั้ง ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันสมัครรับ 
เลือกตั้ง

การศึกษา
   สมาชิกสภา ไมกำหนด
    ผูบริหาร
     อบจ. ไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปน สจ. 

            ส.อบจ. ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
     เทศบาล ไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือเคยเปน 

          ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมาชิกรัฐสภา
     อบต. ไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ 

        เคยเปนสมาชิกสภาตำบล ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมาชิกรัฐสภา
     กทม. และเมืองพัทยา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา



ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

ประชาชน

(ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง)

ผูเลือก ผูเลน กรรมการ สักขีพยาน

ผูสมัคร

รับเลือกตั้ง

ผูจัดการ

เลือกตั้ง
(กกต./ผตล./

กกต.ทองถิ่น/กปน.)

ผูสนับสนุน
(ศส.ปชต./กลุมสตรี

เครือขายพลเมือง/

นศ./ออช.)



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งทองถิ่น5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งทองถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่

จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว

หนาที่เลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ
1

2
ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใชได)
หรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถาย
และหมายเลข 13 หลัก และลงลายมือชื่อ

 หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ยื่นหลักฐานแสดงตน

3
บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ
ลายนิ้วมือที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง 
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

4
                          ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองทำเครื่องหมาย
                        หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำ
                  เครื่องหมายกากบาท (x) ในชองไมเลือก
           ผูสมัครผูใด แลวพับบัตรเลือกตั้ง

ทำเครื่องหมายกากบาท (X)

5 นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเอง

หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตนเอง

เวลาลงคะแนน 08.00 - 17.00 น.เวลาลงคะแนน 08.00 - 17.00 น.



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ไมไปเลือกตั้ง   จะถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ป
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส./สถ./ผถ./สมัครรับเลือกเปน ส.ว.
สมัครรับเลือกเปนกำนันและผูใหญบาน
เขาชื่อรองขอใหถอดถอน สถ. หรือ ผถ.
ดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง
ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่น

ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือ
ภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง โดย
       แจงดวยตนเอง
       มอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน
       จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน

เหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

การแจงเหตุ

มีกิจธุระจำเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิได
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ และไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิได
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกิน 100 กิโลเมตร
ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

การถูกจำกัดสิทธิ
กำหนดเวลาครั้งละ 2 ป



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมการดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำสั่ง กกต. ใหเปนที่สุด)

(เมื่อ กกต. มีคำสั่งใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) หรือสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป ให กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัคร หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอไป

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

(ใบเหลือง)
เลือกตั้งใหม

สั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง ไวเปนการ
ชั่วคราว เปนระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบสม)

(ใบดำ)

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป
(ใบแดง)



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ขอหามในการหาเสียงเลือกตั้งขอหามในการหาเสียงเลือกตั้ง

จัดทำ ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดแกผูใด

ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ไมวาจะ 
โดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด

ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ

เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด

หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจ
ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด

ฝาฝน จำคุก 1 - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปฝาฝน จำคุก 1 - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ป

การคัดคานการเลือกตั้ง
     หากผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเห็นวา
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตน
สมัครรับเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือไมชอบดวยกฎหมายมีสิทธิยื่นคัดคานตอ กกต. ได
     สำหรับระยะเวลาในการยื่นคัดคานนั้น อาจยื่นได
ตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ
     1. คาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร หรือการยื่น
บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร
อาจยื่นคัดคานไดตั้งแตวันเลือกตั้งจนถึง 180 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง
     2. การนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลาที่ยังนับ
คะแนนไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคานการรวมคะแนน
ใหคัดคานกอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง



การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรูการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

หามมิให
ผูใดซึ่งรู อยู แลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

1

ผูใดหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร นับต้ังแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกต้ัง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง

ผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อ
ใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

ผู ใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนน
เลือกหรือไมเลือกผูสมัครใดหรืองดเวนไมลงคะแนนใหแก
ผูสมัครใด

ผูใดกระทำการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัคร
ผูใดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
หรือเพื่อจะแกลงใหผูสมัครผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

5

4

7

9

6

8

ผูใดจงใจทำเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวท่ีบัตรเลือกต้ัง นอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน

10

ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

11

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกต้ังท่ีตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได

2

ผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง3

รับพนัน

หามหาม



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่นการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่น

     ติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะ
การทำงานของตัวแทน
     ศึกษาหาขอมูล เพื่อรูเทาทัน
การเมือง

     ใชสิทธิเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ
รูเทาทัน
     สังเกตการณการทำหนาที่ กปน.
     สังเกตการณการลงคะแนน/
นับคะแนน

1. กอนการเลือกตั้ง
   (เตรียมตนเองใหพรอม)

2. ในวันเลือกตั้ง 3. หลังการเลือกตั้ง

     ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ/
จัดเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให
     ศึกษาระบบ/วิธีการเลือกตั้ง/
ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง
     รวมรณรงค/เชิญชวนไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง
     ติดตามการหาเสียง/ศึกษาขอมูล
ผูสมัคร
     สอดสองดูแล เฝาระวังการทุจริต
การเลือกตั้ง



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

บัตรดีบัตรดี บัตรเสียบัตรเสีย

ตัวอยาง
ลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย

ตัวอยาง
ลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประปาหมูบาน

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น



ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น
การปกครองในระบอบแบบประชาธิปไตย ถือวา อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ไดแก อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ 

และตุลาการ อำนาจทั้งสาม นี้เปนของประชาชน แตเมื่อประชาชนมีจำนวนมากขึ้น ไมอาจใชอำนาจอธิปไตยไดโดยตรง จึงจำเปนที่จะตองมอบ 
อำนาจอธิปไตย ใหผูแทนไปใชอำนาจอธิปไตยแทนผานองคกรตางๆ ไดแก คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และศาล ในการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ของประเทศไทย หรือที่เรียกวา ระเบียบการปกครองประเทศ ไดจัดรูปแบบระเบียบบริหารราชการออกเปน 3 รูปแบบ 

  1) การปกครองแบบรวมอำนาจ (Centralization) คือ การจัดระเบียบ ปกครองที่รวมอำนาจการปกครองไวที่สวนกลาง 
พนักงาน/เจาหนาที่ไดรับการแตงตั้ง ถอดถอนและบังคับบัญชา จากสวนกลาง เพื่อดำเนินการ ใหเปนไปตามนโยบายที่สวนกลางกำหนด คือ กระทรวง 
ทบวง กรม เปนตน             

  2) การปกครองแบบแบงอำนาจ (Deconcentration) คือ การจัดระเบียบการปกครองที่เกิดจากขอจำกัด ของการรวมอำนาจ 
ในเรื่องของความลาชาและไมทั่วถึงทุกทองที่ พรอมๆกัน ราชการสวนกลาง จึงแบงมอบอำนาจการตัดสินใจ ทางการบริหารในบางเรื่องใหเจาหนาที่ 
ของราชการสวนกลาง ที่สงไปประจำปฏิบัติหนาที่ในภูมิภาค คือ จังหวัดและอำเภอ

  3) การปกครองแบบกระจายอำนาจ (Decentralization) คือ การปกครองที่ใชวิธีการยกฐานะทองถิ่นขึ้นเปนนิติบุคคล 
แลวใหทองถิ่นดำเนินการปกครองตนเองอยางอิสระ (Autonomy) โดยสวนกลางจะไมเขามาแทรกแซงการบังคับบัญชาใดๆ นอกจากการกำกับดูแล 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคภายในขอบเขตของกฎหมายการจัดตั้งทองถิ่นเทานั้น เชน การปกครองทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล องคการบริหาร 
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เปนตน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดิน ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
 1. ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง เปนการดำเนินการโดยสวนกลางมีอำนาจในการบริหารเพื่อสนองความตองการของประชาชน 

มีลักษณะการปกครองแบบรวบอำนาจในการสั่งการ กำหนดนโยบายการวางแผน การควบคุมตรวจสอบ และการบริหารราชการสำคัญๆไวที่ 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  ระเบียบบริหารราชการสวนกลางจัดออกไดเปน กระทรวง ทบวง กรมหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นมีฐานะเปนกรม 
ในปจจุบันพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

 2. ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการที่หนวยงานของกระทรวง ทบวง กรม ไดแบงแยกออกไปดำเนินการตามเขตการปกครอง 
โดยมีเจาหนาที่ของทางราชการสวนกลาง ซึ่งไดรับการแตงตั้ง ออกไปประจำตามเขต ปกครองตางในสวนภูมิภาค เพื่อบริหารราชการภายใต 
การบังคับบัญชา ของราชการสวนกลาง ถือเปนเพียงการแบง อำนาจการปกครอง ออกมาจาก สวนกลาง ไดแก จังหวัดและอำเภอ ลักษณะการแบง 
อำนาจ หมายถึง การมอบอำนาจในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการใหแกเจาหนาที่ที่ไปประจำ ปฏิบัติงาน ในสวนภูมิภาค และสวนกลาง 
สามารถเรียกอำนาจกลับคืนได

 3.  การบริหารราชการสวนทองถิ่น หมายถึง กิจกรรมบางอยางซึ่งรัฐบาล ใหทองถิ่นจัดทำกันเอง เพื่อสนองความตองการของประชาชน 
ในทองถิ่นนั้นๆ โดยมีเจาหนาที่ที่ประชาชนในทองถิ่นเลือกตั้งขึ้นมาเปนผูดำเนินงานโดยตรงและมีอิสระ ในการบริหารงาน กลาวไดวา การบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่นเปนไปตามหลักการกระจายอำนาจ คือเปนการมอบอำนาจใหประชาชนปกครองกันเอง เพื่อใหประชาชนเกิดความคิดริเริ่ม 
สรางสรรค และรูจักรวมมือกันในการแกไขปญหา ตามหลักการ “รวมคิดรวมทำ รวมแกปญหา” เปนการแบงเบาภาระของสวนกลาง 
และยังประโยชนสุขใหแกประชาชนในพื้นที่ไดมากกวา เพราะประชาชนในทองถิ่นยอมรูปญหา และความตองการดีกวาผูอื่น  

การจัดระเบียบการปกครองทองถิ่นปจจุบัน มีรูปแบบ ดังนี้  ทองถิ่นรูปแบบทั่วไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล (เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล) และ องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) และทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น จากเหตุผลและความจำเปนที่ตองกระจายอำนาจลงไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
และพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กลาวอางขางตน การปกครองทองถิ่น 
จึงมีความสำคัญยิ่ง ดังนี้ 

 1. การปกครองทองถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย องคกรปกครองสวนทองถิ่นทำหนาที่เหมือนกับ 
โรงเรียนฝกหัดประชาธิปไตย เพราะผูซึ่งเปนนักการเมืองระดับทองถิ่นจะตองมีการรณรงคหาเสียง จะตองมีการเสนอนโยบาย จะตองมีการอภิปราย 
ถกเถียงกันในสภาทองถิ่นโดยมีลักษณะใกลเคียงกับสภาระดับชาติ  เปนแตขอบขายเล็กกวา เมื่อเปนเชนนี้จึงเปนสถานที่ฝกความรู 
และฝกทักษะทางการเมืองไปในตัว ซึ่งถาคนจำนวนไมนอยไดมีโอกาสทำการฝกหัดดวยการปฏิบัติดังกลาว ก็เหมือนกับเปนการพัฒนานักการเมือง 
เพื่อการเตรียมพรอมตอการรับผิดชอบในระดับชาติตอไป

 2. การปกครองทองถิ่นทำใหประชาชนรูจักทองถิ่นการปกครองตนเอง (Self  Government) หัวใจของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย 
ประการหนึ่งก็คือ การปกครองตนเองมิใชเปนการปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบน โดยเปนการที่ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง 
ซึ่งผูบริหารทองถิ่นนอกจากจะไดรับเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารทองถิ่นโดยอาศัยความรวมมือรวมใจจากประชาชนแลว ผูบริหารทองถิ่นจะตอง 
ฟงเสียงประชาชนดวยวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งจะทำใหประชาชนเกิดความสำนึกมองเห็นความสำคัญของตนเองตอทองถิ่นและมีสวนรับรูถึงปญหา 
และแกไขปญหาทองถิ่นของตน

 3. การปกครองทองถิ่นเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ซึ่งเปนหลักสำคัญของการกระจายอำนาจ เนื่องจากภารกิจของรัฐบาลมีอยูอยาง 
กวางขวางนับวันจะขยายเพิ่มขึ้น ขณะที่แตละทองถิ่นยอมมีปญหาและความตองการที่แตกตางกัน ประชาชนจึงเปนผูมีความเหมาะสม ที่จะแกไขปญหา 
ที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนั้นมากที่สุด และกิจการบางอยางเปนเรื่องเฉพาะทองถิ่น ไมเกี่ยวกับทองถิ่นอื่น ๆ และไมมีสวนไดสวนเสียตอประเทศโดยสวนรวม 
จึงเปนการสมควรที่จะใหประชาชนทองถิ่นดำเนินการดังกลาวเอง ทั้งนี้การแบงเบาภาระดังกลาวทำใหรัฐบาลมีเวลาที่จะดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ๆ 
หรือกิจการใหญ ๆ ระดับชาติอันเปนประโยชนตอประเทศชาติโดยสวนรวม และมีความคลองตัวในการดำเนินงานของรัฐบาลจะมีมากขึ้น

 4. การปกครองทองถิ่นสามารถสนองตอบความตองการของทองถิ่นตรงเปาหมายและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทองถิ่นมีความแตกตางกัน 
ไมวาทางสภาพภูมิศาสตร ทรัพยากร ประชาชน ความตองการ และปญหายอมตางกันออกไป ผูที่ใหบริการหรือแกไขปญหาใหถูกจุดและสอดคลองกับ 
ความตองการของประชาชน ไดเปนอยางดีก็คือ องคกรปกครองทองถิ่นนั้นเอง

 5.การปกครองทองถิ่นจะเปนแหลงสรางผูนำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต ผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมเรียนรู 
ประสบการณทางการเมือง การเลือกตั้ง การสนับสนุนจากประชาชนในทองถิ่นยอมเปนพื้นฐานที่ดีตออนาคตทางการเมืองของตน และยังฝกฝนทักษะ 
ทางการบริหารงานในทองถิ่นอีกดวย

 6. การปกครองทองถิ่นโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ทำใหเกิดการพัฒนาชนบทแบบพึ่งตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
กลาวโดยสรุป ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น สามารถแบงออกเปนสองดาน คือ ดานการเมืองการปกครอง และดานการบริหาร กลาวคือ 

ในดานการเมืองการปกครองนั้น เปนการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรูการปกครองตนเอง สวนดานการบริหารนั้น เปนการแบงเบา 
ภาระรัฐบาลและประชาชนในทองถิ่นไดหาทางสนอง แกปญหาดวยตนเอง ดวยกลไกการบริหารตาง ๆ ทั้งในแงของการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 
และการจัดการ เปนตน การปกครองตนเองในรูปแบบของการปกครองสวนทองถิ่นในกรอบของการกระจายอำนาจ  ยอมจะนำไปสูการพัฒนาวัฒนธรรม 
ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งจะเปนฐานสำคัญของการเมืองระดับชาติโดยรวม  ถาหนวยการปกครองสวนทองถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถ ทำ 
หนาที่ไดอยางสัมฤทธิ์ผลจนเกิดการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตย ยอมจะชวยสรางความเขาใจและความรูใหแกประชาชนในระดับรากหญา พรอมทั้ง 
การฝกทักษะกับผูซึ่งเปนผูบริหารและผูทำงานในสภานิติบัญญัติของทองถิ่น  ก็หมายความวาความรูทางการเมือง  ทักษะทางการเมือง  และประสบการณ 
ในการทำงานภายใตระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ยอมจะหลอมกลายเปนวัฒนธรรมทางการเมือง 
แบบประชาธิปไตย ใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ และนี่คือตัวแปรที่สำคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับการปกครองตนเอง และยังเปนการสรางความเปนประชาธิปไตย 
อยางยั่งยืนผานเรียนรูโดยการฝกการลงมือกระทำดวยตัวเอง.
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ความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่นความสำคัญของการปกครองสวนทองถิ่น

มีสวนไดสวนเสียจากการบริหาร
และบริการสาธารณะ

ฝกฝนตนเองใหมีบทบาท
ตอการปกครอง

มีสวนรวมในการรับรูปญหา
และหาแนวทางแกไข

ลดภาระของ
รัฐบาล

ลดภาระของ
รัฐบาล

ประชาชน

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

เปนการท่ีรัฐบาลกระจายอำนาจใหประชาชน 

ในทองถิ ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง 

ภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อใหสามารถ 

สนองตอบตอความตองการของชุมชนไดสะดวก 

รวดเร็ว และ ตรงกับความประสงคของชุมชน

มีอิสระ
การบริหาร

การจัดทำบริการสาธารณะ

การจัดการศึกษา สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม

การเงิน การคลัง รายได ขอบัญญัติทองถิ่น

ฯลฯ

แผนพลิกที่ 1



รูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น
 การปกครองสวนทองถิ่น  คือ การที่รัฐกระจายอำนาจใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครองตนเอง  โดยเปดโอกาสให 

ประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ตัดสินใจเลือกผูแทนของตนเขาไปทำหนาที่เปนผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่น และมีอิสระในการบริหาร 
การจัดทำบริการสาธารณะ การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง ภายใตการกำกับดูแลของรัฐ และบทบัญญัติของกฎหมาย 
ปจจุบันประเทศไทยมีการปกครองสวนทองถิ่น   2  รูปแบบ  คือ

 1. รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นทั่วไป  มี  3  รูปแบบ ไดแก
  1.1  องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสรางการบริหารประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทำหนาที่ 

ฝายนิติบัญญัติ และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทำหนาที่ฝายบริหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีขนาดใหญที่สุด  มีจังหวัดละ 1 แหง  
(ยกเวนกรุงเทพมหานคร)  มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งทับซอนกับพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ที่อยูในเขตจังหวัด  เชน  
เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล  

       1.2  เทศบาล มีโครงสรางการบริหารประกอบดวย สภาเทศบาล ทำหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และนายกเทศมนตรี ทำหนาที่ 
ฝายบริหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตชุมชนเมือง แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก  เทศบาลนคร (ทน.) เทศบาลเมือง (ทม.) และ 
เทศบาลตำบล (ทต.)  ทั้งนี้  ขึ้นอยูกับจำนวนและความหนาแนนของประชากร ความเจริญทางเศรษฐกิจ  หรือรายไดของทองถิ่น

  1.3 องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) มีโครงสรางการบริหารประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตำบล  ทำหนาที่ ฝายนิติ 
บัญญัติ และนายกองคการบริหารสวนตำบล ทำหนาที่ฝายบริหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งขึ้นเพื่อดูแลทุกขสุข 
และใหบริการประชาชนในหมูบานและตำบลแทนรัฐหรือสวนกลาง ที่ไมสามารถจัดบริการสาธารณะ  หรือดูแลประชาชนทั่วประเทศไดอยางทั่วถึง 

 2.  รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น  รูปแบบพิเศษ  มี  2  รูปแบบ  คือ  
  2.1 กรุงเทพมหานคร มีโครงสรางการบริหารประกอบดวย สภากรุงเทพมหานคร ทำหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และผูวาราชการ 

กรุงเทพมหานคร  ทำหนาที่ฝายบริหาร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีขนาดใหญมาก เปนเมืองหลวงของประเทศที่เปนศูนยกลาง 
ความเจริญทุกดาน ทั้งการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แบงการปกครอง ออกเปนเขตตางๆ จำนวน 50 เขต 
มีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูบริหารสูงสุด  มีปลัดกรุงเทพมหานคร เปนหัวหนาขาราชการประจำของกรุงเทพมหานคร 

  2.2 เมืองพัทยา มีโครงสรางการบริหารประกอบดวยสภาเมืองพัทยา ทำหนาที่ฝายนิติบัญญัติ และนายกเมืองพัทยา ทำหนาที่ 
ฝายบริหาร เปนองคกรปกครอง สวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจำนวนและความหนาแนนของประชากร 
รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว มีแหลงทองเที่ยว ที่สำคัญคือหาดพัทยาและเกาะลาน  และมีผลประโยชนที่กระทบตอการดำรงชีวิต 
การประกอบอาชีพและความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่น รวมทั้งผลประโยชนของประเทศอยางชัดเจน  จึงไดมีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้น ในเขต 
จังหวัดชลบุรี  เพื่อใหการบริหารการจัดทำกิจการสาธารณะ  มีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว

นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญหรือรูปแบบพิเศษอาจจัดทำกิจการใดๆ ไดตามที่กฎหมายบัญญัติ เชน องคการบริหาร 
สวนจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ทับซอน กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น กฎหมายก็กำหนดใหสามารถจัดทำกิจการอันเปนอำนาจหนาที่ของราชการ 
สวนทองถิ่นอื่นที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดได หรืออาจรวมกันดำเนินการได หรือกรุงเทพมหานครซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รูปแบบพิเศษขนาดใหญ เปนมหานครที่มีความเจริญเติบโตสูง มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจสลับซับซอน และความหนาแนนของประชากร  ก็มีหนาที่ 
ที่ตองดำเนินการมากมายหลายประการ เชน การทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง การวิศวกรรม 
จราจร การขนสง การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ฯลฯ 
เปนตน
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รูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบและโครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

โครงสรางการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น แบงเปน 2 ฝาย

ฝายสภารูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น

รูปแบบทั่วไป

อบจ. อบต. กทม. เมืองพัทยาเทศบาล

รูปแบบพิเศษ

ฝายผูบริหาร

รูปแบบทั่วไป

  สภาองคการบริหารสวนตำบล

  สภาเทศบาล

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด

รูปแบบพิเศษ

  สภาเมืองพัทยา

  สภากรุงเทพมหานคร  

รูปแบบทั่วไป

  นายกองคการบริหารสวนตำบล

  นายกเทศมนตรี

  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

รูปแบบพิเศษ

  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

  นายกเมืองพัทยา

แผนพลิกที่ 2



คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

 จากความสำคัญของการเลือกตั้งทองถิ่น ซึ่งผูที่จะมาดำรงตำแหนงสำคัญตาง ๆ ทั้งในดานบริหารหรือนิติบัญญัติ ในองคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น เพื่อใชอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว จะตองเปนประชาชนในทองถิ่น และตองไดรับความเห็นชอบ โดยผานการเลือกตั้งจาก 
ประชาชนในทองถิ่นนั้น

 การเลือกตั้ง เปนกระบวนการที่ประชาชนไดใชสิทธิของตนเองลงคะแนนเลือกตัวแทนเพื่อไปทำหนาที่แทนตนในการปกครอง ทั้งระดับ 
ประเทศ และระดับทองถิ่น  ดังนั้น คุณสมบัติของผูที่จะใชสิทธิเลือกตัวแทนไดนั้นจึงตองอยูบนพื้นฐานของความเปนพลเมืองของประเทศ หรือของ 
ชุมชนทองถิ่นนั้น นอกจากนั้นแลว การกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ จะตองยึดโยงและมีความสัมพันธกับพื้นที่ ตลอดจนคำนึงถึงความสามารถของบุคคล    
โดยการกำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองไมถูกจำกัดภายใตความแตกตางใดๆ ในฐานะพลเมืองของประเทศหรือชุมชนนั้นๆ 

 คำวา “คุณสมบัติ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายไววาคุณงามความดี คุณลักษณะประจำตัว       
ของบุคคล ลักษณะประจำของสิ่งนั้นๆ จากความหมายดังกลาว แสดงคงใหเห็นวาคุณสมบัติ เปนลักษณะที่มีอยูในตัวของบุคคลนั้น ดังนั้น การกำหนด 
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสิทธิเลือกตั้งจึงเปนการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมีสิทธิเลือกตั้ง จึงเปนการกำหนดลักษณะประจำตัวของบุคคล 
ที่จะตองมีครบถวนกอนที่จะใชสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งจะสามารถลงคะแนนใชสิทธิเลือกตั้งไดนั้น จึงมี 
ความสำคัญอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจากการขาดคุณสมบัติหรือไมมีคุณสมบัติ     ในการเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะไมสามารถใชสิทธิลงคะแนนเลือก เพื่อ 
เลือกตั้งตัวแทนไดพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 ไดกำหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งไว ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป
 2. อายุไมต่ำกวา 18 ป ในวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ปนับวันเลือกตั้ง

 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง เปนคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล ซึ่งตองมีมากอน และครบถวนจึงสามารถใชสิทธิเลือกตั้งได แมถา 
บุคคลนั้นจะมีคุณสมบัติครบถวน ตามที่กำหนดไวแลวก็ตาม หากในวันเลือกตั้งบุคคลนั้นมีลักษณะบางประการลักษณะใด ลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นหรือมีขึ้น 
ถือเปนลักษณะตองหามสำหรับบุคคลนั้นที่กฎหมายหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งไดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 
ไดกำหนดวาบุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้งมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง ไดแก

 1. เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 2. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม
 3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
 4. วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
 

ใบความรูแผนพลิกที่ 3



โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น

มีสัญชาติไทย ถาแปลงสัญชาติ
ตองไดสัญชาติไทยมาแลว
ไมนอยกวา 5 ป

มีอายุไมต่ำกวา 18 ป
ในวันเลือกตั้ง

มีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ในเขตเลือกตั้งติดตอกันมาแลวเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะสิ้นสุดแลวหรือไม
ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง
บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง

แผนพลิกที่ 3



 รัฐธรรมนูญ 2560 บัญญัติใหมีการจัดการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารณณของประชาชนในทองถิ่น ตามวิธีการ 
และรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 
รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น โดยมีผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูมีหนาที่ในการดำเนินการ
 สมาชิกสภาทองถิ่น ไดแก สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.) สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) 
สมาชิกสภาองคกรบริหารสวนตำบล (ส.อบต.) และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตองมาจากการเลือกตั้ง สวนผูบริหารทองถิ่น ไดแก ผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร นายกองคกรบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตำบล และนายกเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้ง หรือ 
มาจากความเห็นชอบของสภทองถิ่น หรือในกรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษจะใหมาโดยวิธีอื่นก็ได แตตองคำนึงถึงการมีสวนรวม 
ของประชาชนดวย  ดังนั้น การไปใชสิทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกบุคคลเขาไปทำหนาที่แทนเรา ทั้งในดานบริหารและดานนิติบัญญัติจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง 
กอนตัดสินใจเลือกคนดีจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อประโยชนและนำมาซึ่งความเจริญและสามารถแกปญหาของทองถิ่นไดอยางยั่งยืน

คุณสมบัติผูสมัครทองถิ่น และลักษณะตองหาม
 (มาตรา 49 และ 50 พรบ.เลือกตั้งทองถิ่น พ.ศ. 2562  และ พรบ.จัดตั้ง องคการบริหารสวนทองถิ่น) กำหนดไว ดังนี้
 คุณสมบัติที่ตองมี
 1. สัญชาติไทยโดยการเกิดเทานั้น
 2. อายุ
  2.1 สมาชิกสภาอายุไมต่ำกวา 25 ปนับถึงวันเลือกตั้ง
  2.2 ผูบริหารทองถิ่นตองมีอายุไมต่ำกวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
 3. มีชื่อในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 4. คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนทองถิ่นกำหนด ไดแก เรื่องวุฒิการศึกษาของผูสมัครผูบริหารทองถิ่น ดังนี้
     - ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยาตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
     - ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก อบจ.ตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา 
อบจ. ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา
        - ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี ตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร 
ทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
     - ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายยก อบต. ตองสำเร็จการศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาตำบล 
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา ดังนี้

ลักษณะตองหาม
 1. ไมติดยาเสพติดใหโทษ
 2. ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลาย ทุจริต
 3. ไมเปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ
 4. ไมเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ์เลือกตั้งดังนี้
  4.1 ไมเปน ภิกษุ สมเณร นักพรต หรือนักบวช 
  4.2 ไมอยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
  4.3 ไมเปนผูวิกลจริตฟนเฟอนไมสมประกอบ
     5. ไมอยูระหวางถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบสม) หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ)
 6. ไมถูกจำคุกหรือคุมขังโดยหมายของศาล
     7. เคยถูกจำคุกและพนโทษมาแลวยังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเวนความผิดประมาทหรือลหุโทษ
 8. เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
     9. เคยถูกศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งอันถึงที่สุดใหยึดทรัพยเปนของแผนดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สุดใหจำคุก 
    ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

    10. เคยตองคำพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทำผิด ดังนี้
  10.1 ความผิดตอตำแหนงหนาที่ในราชการ หรือตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมหรือกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคกร หรือ 
         หนวยงานของรัฐ
  10.2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
  10.3 กฎหมายวาดวยยาเสพติดในฐานเปนผูผลิต นำเขา สงออก ผูคา
  10.4 กฎหมายวาดวยการพนันในฐานเปนเจามือ เจาสำนัก
  10.5 กฎหมายวาดวยการคามนุษย
  10.6 กฎหมายวาดวยการฟอกเงิน
     11. เคยตองคำพิพากษา อันถึงที่สุด วาทุจริตการเลือกตั้ง
 12. ไมเปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
 13. ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
 14. ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการ สวนทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ
 15. ไมเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ
 16. ไมอยูระหวางตองหามมิใหดำรงตำแหนงทางการเมือง
 17. เคยพนจากตำแหนงเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง มีคำพิพากษาวาร่ำรวยผิดปกติ หรือทุจริต
      ตอหนาที่หรือจงใจปฏิบัติหนาที่ หรือใชอำนาจขัดตอรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
 18. ไมถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดวากระทำผิดตาม พรบ.การเลือกตั้งทองถิ่น โดยพนโทษยังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
 19. เคยถูกถอดถอนจากตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมาย มายังไมถึง 5 ป 
      นับถึงวันเลือกตั้ง
 20. ไมอยูระหวางถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 21. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และพันมายังไมถึง 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
 22. ไมเปนผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน 
      หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
 23. เคยพนจากตำแหนงใดๆในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียทั้งทางตรงหรือทางออมในสัญญา หรือกิจการที่กระทำ หรือจะ 
      กระทำใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือ     
      เอื้อประโยชนสวนตนระหวางกันและยังไมพน 5 ป นับแตวันพนจากตำแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง
 24. เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ หรือมติ 
      คณะรัฐมนตรีอันเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงและยังไมพน 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
 25. เคยถูกสั่งใหพนจากตำแหนงใดๆ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะทอดทิ้ง หรือละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่และอำนาจ หรือปฏิบัติไมชอบ 
      ดวยหนาที่และอำนาจ หรือประพฤติตนฝาฝน ตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแกศักดิ์ศรี 
      ตำแหนง หรือแกองคการบริหารสวนทองถิ่น หรือแกราชการ และยังไมพน 5 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
 26. ไมมีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการบริหารสวนทองถิ่นกำหนด
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โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม

ติดยาเสพติดใหโทษ
เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว/
ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง/เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ยังไมพน 5 ป/อยูระหวางถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ
เปน ส.ส. ส.ว. ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
คามนุษย/คายาเสพติด/เจาสำนักการพนัน
เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชน
ทุจริตตอหนาที่/ทุจริตการเลือกตั้ง/ผิดกฎหมายการกูยืมเงินที่เปน
การฉอโกงประชาชน
เคยถูกจำคุกโดยพนโทษมายังไมถึง 5 ปนับถึงวันเลือกตั้ง
      ฯลฯ

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
อายุ
   สมาชิกสภาทองถิ่น มีอายุไมต่ำกวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
   ผูบริหารทองถิ่น  มีอายุไมต่ำกวา 35 ป นับถึงวันเลือกตั้ง
มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ 

สมัครรับเลือกตั้ง ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันสมัครรับ 
เลือกตั้ง

การศึกษา
   สมาชิกสภา ไมกำหนด
    ผูบริหาร
     อบจ. ไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปน สจ. 

            ส.อบจ. ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
     เทศบาล ไมต่ำกวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  หรือเคยเปน 

          ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมาชิกรัฐสภา
     อบต. ไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือ 

        เคยเปนสมาชิกสภาตำบล ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมาชิกรัฐสภา
     กทม. และเมืองพัทยา ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
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     การปฏิบัติหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง จะตองไมผิดพลาด ถูกระเบียบ กฎหมาย และไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง ใหโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได ประการสำคัญจะตองอำนวยความสะดวกเพื่อสรางความพึงพอใจแกผูมีสิทธิเลือกตั้ง
     ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหนวยสนับสนุน จะตองสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน และตองสงเสริม 
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง ไมปลอยใหมีการทุจริตเลือกตั้ง ทำใหผลการเลือกตั้งเปนที่ยอมรับของทุกฝาย

ผูตรวจการเลือกตั้ง
ผูตรวจการเลือกตั้ง แตงตั้งโดย กกต. เพื่อปฏิบัติหนาที่ในแตละจังหวัด ในระหวางเวลา ที่มีการดำเนินการเลือกตั้ง 
เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ดำเนินการเลือกตั้ง และการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง 
หรือการกระทำใดๆ ที่จะเปนเหตุทำใหการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเปนไปโดยมิชอบ ดวยกฎหมายแลวรายงานให กกต.ทราบ 
เพื่อดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตอไป
และกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง ผูตรวจ การเลือกตั้ง มีอำนาจแจงใหเจาหนาที่ปฏิบัติใหถูกตองได 
ถาไมมีการดำเนินการก็จะรายงานให กกต. ทราบทันที

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่นจากกลุมบุคคลสองประเภท คือ 
กลุมแรกแตงตั้งจากขาราชการและเจาหนาที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดที่เปนเขตเลือกตั้งหรือในเขตอำเภอทองที่ที่องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นนั้นตั้งอยู และกลุมที่สองแตงตั้งจากบุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมิไดเปนขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
ที่มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดหรืออำเภอนั้น อีกไมเกินสองคน 
โดยหามแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ 
จำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงจะมีจำนวนเทาใดนั้น 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ 
การเสนอแนะและใหความเห็นชอบในการกำหนดหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง การตรวจสอบและ ใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง กำกับดูแลและอำนวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง 
การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งกำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน 
และรวบรวมผลคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้ง และรายงานผลการเลือกตั้งใหผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
เพื่อรายงานตอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นนั้น ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งนอกจากจะเปนหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
แลวพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดวา 
เมื่อมีกรณีตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใด ใหหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
เปนผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่นหมายความวาใหหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นเปนผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตำแหนงนั่นเอง
แตอยางไรก็ตาม เพื่อเปนหลักประกันในความสุจริตและเที่ยงธรรมของการจัดการเลือกตั้ง 
หากพบวาหัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นใดมีสวนไดเสียกับผูสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือมีพฤติการณอันควรเชื่อวาอาจกอใหเกิดความไมสุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งหรือมีเหตุจำเปนใด 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแตงตั้งปลัดจังหวัด นายอำเภอหรือปลัดอำเภอ เปนผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่นแทน 
ก็ไดผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจหนาที่ในการรับสมัครเลือกตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนน นับคะแนน 
และประกาศผลการนับคะแนน และนอกจากนี้ ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูอำนวยการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีอำนาจในการประกาศกำหนดหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง 
แตงตั้งและจัดอบรมเจาพนักงานผูดำเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินการเพิ่มชื่อถอนชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง อีกดวย

เจาพนักงานผูดำเนินการเลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 20 วัน ใหผูอำนวยการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ ผอ.กกต.ทองถิ่น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือที่เรียกสั้นๆ วา กกต.ทองถิ่น 
จะแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนเจาพนักงานผูดำเนินการเลือกตั้ง 2 ตำแหนงดวยกัน
ตำแหนงแรกเรียกวา “คณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง” หรือ กปน. จำนวนไมนอยกวา 5 คน 
มีหนาที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้งและนับคะแนนของหนวยเลือกตั้งแตละแหง
สวนตำแหนงที่สอง เรียกวา “เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง” หรือ รปภ. อยางนอย 2 
คนเพื่อทำหนาที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 
ซึ่งทั้งสองตำแหนงกฎหมายกำหนดใหเปนเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา นับแตวันที่ไดรับแตงตั้งจนพนจากภารกิจหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ของ กปน. และ รปภ. สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ในเร็วๆ นี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน 
รปภ.อาจเขามาชวยปฏิบัติหนาที่ ในหนวยเลือกตั้งในภารกิจหนาที่ของ กปน.ก็ไดจากเดิมที่ รปภ.จะทำหนาที่เพียงรักษาความสงบเรียบรอยเพียงอยางเดียว 
หรือ กรณี กรรมการประจำหนวยมาปฏิบัติหนาที่ไมครบ ตามที่ ผอ.กกต.ทองถิ่นแตงตั้งไว เดิมที ให กปน.ที่เหลืออยูแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งทำหนาที่แทน
จนกวาบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจะมาปฏิบัติหนาที่ แตในกฎหมายใหม กรณีนี้ กปน.ตองรายงานให ผอ.กกต.ทองถิ่นแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งมาทำหนาที่แทน 
กปน. จะแตงตั้งกันเองไมได ทั้งนี้ ก็เพื่อทำใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม นั่นเอง

ผูสนับสนุน
ถือเปนกลุมที่สำคัญที่สุด คือ ประชาชน หรือพลเมืองคุณภาพ นับวาสำคัญที่สุด เพราะเปนเจาของอำนาจอธิปไตยจะตองใชสิทธิอยางรูเทาทันการเมือง 
ซึ่งสามารถแสดงบทบาทไดใน 2 ลักษณะ
1. ในฐานะผูมีสิทธิเลือกตั้ง ที่กระตือรือรน สนใจติดตามขาวสาร/ฟงการหาเสียงของผูสมัคร/พูดคุยเกี่ยวกับเลือกตั้ง/ใชสิทธิอยางอิสระ ไมอยูใตอำนาจเงิน 
   และอิทธิพลใด ฯลฯ
2. ในฐานะพลเมืองที่เขมแข็ง ที่มีสวนรวม เชน จัดกิจกรรมสรางความรู/รณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง/รณรงคหมูบานไมขายเสียง/ 
   เวรยามเฝาระวังการทุจริต/เปน กปน. มืออาชีพ/สายขาว กกต./อาสาสมัครของ ออช. ตรวจสอบการเลือกตั้ง/อาสาสมัคร ศส.ปชต. ฯลฯ
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ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ผูเกี่ยวของกับการเลือกตั้ง

ประชาชน

(ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง)

ผูเลือก ผูเลน กรรมการ สักขีพยาน

ผูสมัคร

รับเลือกตั้ง

ผูจัดการ

เลือกตั้ง
(กกต./ผตล./

กกต.ทองถิ่น/กปน.)

ผูสนับสนุน
(ศส.ปชต./กลุมสตรี

เครือขายพลเมือง/

นศ./ออช.)
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ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
 ในวันเลือกตั้ง เมื่อถึงเวลา  08.00 น. ประธานกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งไดกลาวเปด การออกเสียงลงคะแนนแลว การใชสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน มีขั้นตอนดังนี้
 1. ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไวหนาที่เลือกตั้ง
 2. ยื่นหลักฐานแสดงตนขอใชสิทธิ์เลือกตั้ง
 3. หลักฐานในการขอใชสิทธิ์เลือกตั้ง ไดแก บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ 
หรือหนวยงานของรัฐที่มีรูปถาย และหมายเลขประจำตัวประชาชนของผูถือบัตร
 4 รับบัตรเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง แลวรับบัตร 
เลือกตั้ง และหลักฐานแสดงตน เพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
 5. ทำเครื่องหมายกากบาท เมื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไดรับบัตรเลือกตั้งแลวใหไปยังคูหาลงคะแนนแลวทำเครื่องหมายกากบาท (x) เลือกผูสมัคร 
ไดไมเกินจำนวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองไมเลือกผูสมัครผูใด
 6. นำบัตรเลือกตั้งหยอนลงใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง เมื่อทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งเสร็จแลว นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบรอยแลวหยอนใส 
ลงในหีบบัตรเลือกตั้งดวยตนเอง
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โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งทองถิ่น5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งทองถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อ และลำดับที่

จากบัญชีรายชื่อ ที่ประกาศไว

หนาที่เลือกตั้ง

ตรวจสอบรายชื่อ
1

2
ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใชได)
หรือหลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถาย
และหมายเลข 13 หลัก และลงลายมือชื่อ

 หรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ยื่นหลักฐานแสดงตน

3
บัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

ดานในของบัตรเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

ดานในของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ
ลายนิ้วมือที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง 
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

บัตรเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

4
                          ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในชองทำเครื่องหมาย
                        หากไมตองการเลือกผูสมัครผูใด ใหทำ
                  เครื่องหมายกากบาท (x) ในชองไมเลือก
           ผูสมัครผูใด แลวพับบัตรเลือกตั้ง

ทำเครื่องหมายกากบาท (X)

5 นำบัตรเลือกตั้งที่พับเรียบรอยแลว
หยอนใสลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยตนเอง

หยอนบัตรเลือกตั้งดวยตนเอง

เวลาลงคะแนน 08.00 - 17.00 น.เวลาลงคะแนน 08.00 - 17.00 น.
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การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
 ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ใหแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตอนายทะเบียนอำเภอหรือ 
นายทะเบียนทองถิ่นที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน โดยทำเปนหนังสือ ซึ่งตองระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยูตามหลักฐานทะเบียนบาน 
ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือ ภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง สามารถแจงดวยตัวเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน หรือจัดสงทางไปรษณีย 
ลงทะเบียน

เหตุจำเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได
     - มีกิจธุระจำเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
     - เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
     - เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได
     - เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
     - มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา 100 กิโลเมตร
     - ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
     - มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
   กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไดแจงเหตุไวแลว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกลาวไดสิ้นสุดลง ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งที่หนวยเลือกตั้งได

หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ ดังนี้
     - สมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ว.
     - สมัครรับเลือกเปนกำนันและผูใหญบาน
     - เขาชื่อรองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
     - ดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง
     - ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถิ่น ประธานที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น 
ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
     - ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่น
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โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

ไมไปเลือกตั้ง   จะถูกจำกัดสิทธิครั้งละ 2 ป
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส./ส.ถ./ผ.ถ./สมัครรับเลือกเปน ส.ว.
สมัครรับเลือกเปนกำนันและผูใหญบาน
เขาชื่อรองขอใหถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
ดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภา
ฝายการเมือง
ดำรงตำแหนงรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ
ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น
ดำรงตำแหนงเลขานุการประธานสภาทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่น

ภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง หรือ
ภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง โดย
       แจงดวยตนเอง
       มอบหมายใหผูอื่นไปยื่นแทน
       จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน

เหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได

การแจงเหตุ

มีกิจธุระจำเปนเรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล
เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิได
เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือสูงอายุ และไมสามารถเดินทาง
ไปใชสิทธิได
เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกิน 100 กิโลเมตร
ไดรับคำสั่งจากทางราชการใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง
เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

การถูกจำกัดสิทธิ
กำหนดเวลาครั้งละ 2 ป
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การเลือกตั้งที่ไมไดเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 1. กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถา กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครใดทำหรือเปนผูกอใหผูอื่นทำ 
สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจทำใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม หรือรูแลวไมระงับการกระทำนั้น ให กกต. 
สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไมเกินหนึ่งใบ (ใบสม)
 2. กอนประกาศผลการเลือกตั้ง ถามีหลักฐานอันควรเชื่อวาการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
แตผูสมัครรับเลือกตั้งมิไดเปนผูกระทำหรือรูเห็นกับการกระทำนั้น ให กกต. มีอำนาจสั่งใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง)
 3. เมื่อ กกต. สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผูใดแลว ใหยื่นคำรองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค เพื่อขอใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(ใบแดง) หรือถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) แลวแตกรณี เปนเวลาสิบป
 4. เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแลว มีหลักฐานอันควรเชื่อวามีผูกระทำใหการเลือกตั้งนั้นไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให กกต. 
ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค เพื่อขอใหศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) หรือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) กับผูกระทำนั้น 
แลวแตกรณี เปนเวลาสิบป
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โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมการดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

กอนประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. มีอำนาจ : คำสั่ง กกต. ใหเปนที่สุด)

(เมื่อ กกต. มีคำสั่งใหเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) หรือสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ไวเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาไมเกิน 1 ป ให กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณ
เพื่อพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัครหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอไป

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง
(กกต. ยื่นคำรองตอศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา)

(ใบเหลือง)
สั่งเลือกตั้งใหม

สั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง ไวเปนการ
ชั่วคราว เปนระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป

เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบสม)

(ใบดำ)

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป
(ใบแดง)
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ความรูเกี่ยวกับความผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น  
 การอยูรวมกันในสังคม หรือการดำเนินกิจการใด ๆ ก็ตามจะตองมีกฎกติกา มารยาท เพื่อใหสังคมหรือการดำเนินการนั้นๆ เปนไปดวย 
ความเรียบรอย เปนธรรม และเสนอภาคเทาเทียม เชน การแขงขันกีฬาตองมีกติกา  การทำงานในหนวยงานตองมีระเบียบ การอยูรวมกันในสังคม 
ตองมีกฎหมาย เปนตน
 ในการเลือกตั้งทองถิ่นก็เชนกัน ก็จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งออกมาเพื่อใหการเลือกตั้งทองถิ่นเปนไปดวยความเรียบรอย 
เสมอภาคเทาเทียม และที่สำคัญคือ ตองไดสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นที่ดีมีความรูความสามารถเปนไปตามความตองการของ ประชาชน 
ในทองถิ่นนั้นๆ เพื่อเขามาบริหารดูแลทุกขสุขของพี่นองในทองถิ่นของตนเอง
 ดังนั้น เพื่อใหการเลือกตั้งทองถิ่นเปนไปตามจุดมุงหมายดังกลาวขางตน “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   
พ.ศ. 2562” จึงไดกำหนดภาคความผิดไว เพื่อใหผูสมัคร ผูจัดการเลือกตั้ง และประชาชนปฏิบัติตามและกำหนดบทลงโทษไวสำหรับผูที่ฝาฝน 
พวกเราทุกคนจึงควรตองมีความรูเกี่ยวกับความผิดกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น

การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
 ในการเลือกตั้งทุกระดับสิ่งที่มุงหวังอันสำคัญคือ ตองการไดผูที่มีความรู ความสามารถ เขามาบริหาร ดูแลรับผิดชอบตอความเปนอยูของ 
ประชาชน โดยประชาชนเปนผูเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นดวยเห็นวา บุคคลเหลานั้นเปนคนดี คนเกง มีนโยบายที่ประชาชนตองการ 
ไมใชไดรับเลือกมา เพราะมีการซื้อสิทธิขายเสียง หลอกลวง ใชอิทธิพลขมขูหรือเพราะเหตุจูงใจอื่นๆ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 จึงไดบัญญัติหามไมใหกระทำการเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการ 
ลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือชักชวนกันไปลงคะแนนไมเลือกผูใด ดวยวิธีการดังตอไปนี้
 (1) จัดทำ ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดแกผูใด
 (2) ใหเสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ 
     ศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด
 (3) ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ
 (4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
 (5) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด
 การกระทำดังกลาวถือไดวาเปนสาเหตุสำคัญทำใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม ถือวามีความผิดและมีโทษหนัก จำคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป 
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบป และกฎหมายยังใหถือวาการกระทำดังกลาวเปนการ 
ทุจริตในการเลือกตั้ง ซึ่งจะนำไปสูการขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งอื่นๆ ไปตลอดชีวิต หรือที่เราเรียกกันวา “ใบดำ”
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ขอหามในการหาเสียงเลือกตั้งขอหามในการหาเสียงเลือกตั้ง

จัดทำ ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน
หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคำนวณเปนเงินไดแกผูใด

ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ไมวาจะ 
โดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด

ทำการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ

เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด

หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจ
ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด

ฝาฝน จำคุก 1 - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปฝาฝน จำคุก 1 - 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ป

การคัดคานการเลือกตั้ง
     หากผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือผูสมัครรับเลือกตั้งเห็นวา
การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือที่ตน
สมัครรับเลือกตั้งมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือไมชอบดวยกฎหมายมีสิทธิยื่นคัดคานตอ กกต. ได
     สำหรับระยะเวลาในการยื่นคัดคานนั้น อาจยื่นได
ตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึง 30 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง เวนแตการคัดคานเกี่ยวกับ
     1. คาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร หรือการยื่น
บัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งของผูสมัคร
อาจยื่นคัดคานไดตั้งแตวันเลือกตั้งจนถึง 180 วันนับแต
วันประกาศผลการเลือกตั้ง
     2. การนับคะแนนใหคัดคานในระหวางเวลาที่ยังนับ
คะแนนไมแลวเสร็จ หรือในกรณีคัดคานการรวมคะแนน
ใหคัดคานกอนประกาศผลการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
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“การไมหาเสียงเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด”
 สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเลือกตั้งคือ การหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้เพราะตองการใหประชาชนไดทราบขอมูลของผูสมัคร นโยบายหลัก 
การที่จะนำมาพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา ประชาชนอยูดีกินดี เพื่อประชาชนจะไดนำมาพิจารณาตัดสินใจวาจะเลือกใคร ดังนั้น การเปดโอกาสให 
ผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้งจึงมีความสำคัญอยางยิ่ง ในการหาเสียงเลือกตั้ง จึงตองเปนไปดวยความเที่ยงธรรมและเปนระเบียบเรียบรอย 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 จึงกำหนดระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งไว ดังนี้
  (1)  ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ใหหาเสียงเลือกตั้งไดตั้งแตหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึง
เวลา 18.00 นาิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง
   (2) ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากยุบสภาหรือถือวายุบสภา ใหหาเสียงเลือกตั้งไดตั้งแตวันยุบสภาหรือวันที่ถือวายุบสภาจนถึงเวลา 18.00
นาิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง
  (3) ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำแหนงวาง ใหหาเสียงเลือกตั้งไดตั้งแตวันที่ตำแหนงวางลงจนถึงเวลา 18.00 นาิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง  
 (4) กรณีมีการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ใหหาเสียงเลือกตั้งไดตั้งแตวันที่มีคำสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมจนถึงเวลา 18.00นาิกาของวันกอน          
วันเลือกตั้ง
  (5) กรณีมีการสั่งใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม จะหาเสียงเลือกตั้ง มิไดเวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเปนอยางอื่นโดยคำนึงถึง
ความสุจริตและเที่ยงธรรม
  การหาเสียงเลือกตั้งที่ไมอยูในยะระเวลาดังกลาวเปนความผิดและ มีโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“คำความผิดบางประการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง”
 1. หามหาเสียงเลือกต้ัง ต้ังแตเวลา 18.00 นาิกาของวันกอนวันเลือกต้ัง เปนท่ีทราบกันดีแลววาการหาเสียงเลือกต้ังมีความสำคัญเปนอยางมาก 
ของกระบวนการเลือกตั้ง แตเพื่อความเที่ยงธรรมและความสงบเรียบรอย จึงตองมีการกำหนดระยะเวลาของการหาเสียงไว ประกอบกับเมื่อประชาชน
ไดรับขอมูลในการหาเสียงเลือกตั้งพอสมควรแลว ก็ควรมีระยะเวลาในการตัดสินใจ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 จึงไดกำหนดหามมิใหผูใดทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร นับตั้งแต 18.00 นาิกาของวัน 
กอนวันเลือกตั้ง จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง การฝาฝนยอมเปนความผิด มีโทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน”
 การเลือกตั้งจะตองดำเนินการดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีกฎหมาย ระเบียบ และประกาศตางๆ ออกมาใชบังคับกฎหมายและระเบียบ 
เหลานี้ จะกำหนดจำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติและลักษะตองหามของ 
ผูมีสิทธิเลือกตั้งไวดวย เปนตน
 ในที่นี้จะกลาวใหเห็นเฉพาะคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้ง พระราชบัญญัติสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
พ.ศ.2562 ไดกำหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งไว  ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย  แตถาผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป
  2. มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปในวันเลือกตั้ง
  3. มีทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา หนึ่งป  เปนตน   
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะตองหามมิใหบุคคลดังตอไปนี้ใชสิทธิเลือกตั้งดวย
  1. เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช
  2. อยูระหวางเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม  เปนตน
 ดังนั้น ผูที่จะไปใชสิทธิเลือกตั้งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม หากผูใดเปนผูมีลักษณะตองหามถือเปนผูไมมีสิทธิ 
เลือกตั้ง แลวไปใชสิทธิเลือกตั้งจะเปนความผิด โดยแมจะไปใชสิทธิลงคะแนนไมสำเร็จเพียงแคพยายาม กฎหมายก็บัญญัติใหเปนความผิดดวย มีโทษ 
จำคุกหนึ่งปถึงสิบป  หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบป ผูจะไปใชสิทธิเลือกตั้งจึงควร 
ตรวจสอบสิทธิของตนใหดีดวยเพราะอาจทำใหตนเองตองรับโทษทางอาญา
“ใชบัตรอื่นที่ไมใชบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจากกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนน”
 ในการเลือกตั้งหลายๆ ครั้งที่ผานมา มีผูที่กระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง  โดยวิธีการตางๆ นานา ทั้งที่เจาพนักงานจัดการเลือกตั้ง  ตัวแทน 
ผูสมัคร และอาสาสมัคร ประชาชน ชวยกันสอดสองดูแลความเรียบรอยเพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมก็ตาม มีผูกระทำความผิด 
บางราย ใชบัตรลงคะแนนอื่นที่มิใชบัตรที่รับมาจากกรรมการประจำหนวยมาใชลงคะแนนเลือกตั้ง โดยอาจจะเปนบัตรเลือกตั้งปลอม  หรือเปนบัตร 
เลือกตั้ง ที่ผูเขาไปใชสิทธิลงคะแนนกอนตนเองเอามามอบใหก็ตาม  ซึ่งทำใหการเลือกตั้งเสียหาย  ไมสุจริต และเที่ยงธรรม  และมีความผิด มีโทษหนัก 
ในทุกกรณี
 ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจาก กปน. เพื่อการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งจะมีความผิดและมีโทษจำคุกหนึ่งปถึงสิบป
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบป รวมทั้งกฎหมายใหถือวาเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
ดวยซึ่งจะนำไปสูการหามสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต

 กรณีการใชบัตรเลือกตั้งปลอม ยอมมีความผิดตามตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานใชเอกสารรายการปลอม  ตองระวางโทษจำคุกตั้งแตหกเดือน 
ถึงหาปและปรับตั้งแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท สวนกรณีนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งก็เปนความผิดเชนกัน มีโทษจำคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบป  
“ความผิดที่ผูไปใชสิทธิเลือกตั้งตองพึงระวัง”
 การทุจริตเลือกต้ังท่ีผานมามีการดำเนินการหลายวิธี ท้ังน้ี อาจเปนการกระทำเพ่ือยืนยันวาไดมีการรับเงินหรือทรัพยสิน มาแลวเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง โดย
 1. ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณอื่นใดลงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง นอกเหนือจากเครื่องหมายลงคะแนน เชน เครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายดาว  
ลายเซ็นต เพื่อเวลานับคะแนนเมื่อผูซื้อเสียงเห็นสัญลักษณในบัตรก็จะสามารถตรวจสอบผลการซื้อเสียงของตนได
 2. ถายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลว เมื่อถายภาพเสร็จ ออกมาจากหนวยเลือกตั้งก็จะนำมาแสดงเปนหลักฐานกับผูซื้อเสียงวาตนเองไดลงคะแนน 
ใหแลวเพื่อรับเงินหรือทรัพยสิน
 3. นำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแลวแสดงกับผูอื่น  ก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะทำใหผูซื้อเสียงทราบวาตนไดลงคะแนนใหกับผูใดแลว
  ทั้ง 3 วิธีการขางตนเปนการทำใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรมเพราะหลักการลงคะแนนเลือกตั้งจะกระทำโดยตรงและเปนความลับ  
นอกจากนั้นทั้ง 3 กรณี ยังเปนความผิดกฎหมายและมีโทษอีกดวย
“การซื้อสิทธิขายเสียง”
 บอนทำลายกระบวนการเลือกตั้งที่รายแรงที่สุดคือการซื้อสิทธิ เพราะหากประชาชนไปลงคะแนนเลือกตั้ง เพราะเห็นแกเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น 
ยอมไดตัวแทนทองถิ่นที่จะเขามาเพื่อทุจริตถอนทุนที่ใชซื้อเสียง ทำใหประเทศชาติเสียหาย แตการจางใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมใหไปลงคะแนน ก็มีผลเลวราย 
ไมแพกัน  ดังนั้น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562  จึงไดบัญญัติหามจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือ 
ประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจมิใหไปออกเสียงลงคะแนน  จึงมีความผิดและมีโทษจำคุกไมเกินสิบปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจำ 
ทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบป
 อยางไรก็ตามนอกจากการจางใหไปลงคะแนนหรือไมไปลงคะแนนจะเปนความผิดแลว การเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
เพื่อไปลงคะแนนก็เปนความผิดดวย และมีบทกำหนดโทษที่หนัก เพราะฉะนั้น การซื้อเสียง การขายเสียง  จะมีความผิดทั้งผูใหและผูรับ
 ทั้งนี้ หากผูรับเงินซื้อเสียงไดแจง กกต. หรือผูซึ่ง กกต.มอบหมาย ถึงการรับเงินดังกลาวกอนถูกจับกุม ยอมไดรับการยกเวนไมตองรับโทษ และไมตอง 
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
“ผูบังคับบัญชาหรือนายจางขัดขวางไมใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง”
 การไปใชสิทธิเลือกตั้งถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางหนึ่ง และถือวาเปนสิทธิที่สำคัญ รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย จึงมีบัญญัติใหการไปใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่  ดังนั้น ทุกภาคสวนจะตองใหความรวมมือและสนับสนุนใหคนไปใชสิทธิเลือกตั้ง
อยางเต็มที่ กรณีผูบังคับบัญชาหรือนายจาง หรือผูใด ขัดขวาง หนวงเหนี่ยว  หรือไมใหความสะดวกกับผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจางในการไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จะเปนความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 และมีโทษจำคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท  
หรือทั้งจำทั้งปรับ  
“หามจำหนาย จาย แจก หรือจัดเลี้ยงสุรา”
 สุราในที่นี้หมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสมทุกขชนิด ซึ่งอยูคูกับสังคมไทยเรามานาน ดวยความเคยชินอาจจะทำใหเรามีความผิด
ตามกฎหมายได เพราะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 ไดบัญญัติหามการขาย จำหนาย จาย แจก หรือ 
จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 18.00 นาิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งจนถึงเวลา  18.00  นาิกา  ของวันกอนวันเลือกตั้ง
 ทั้งนี้ เพราะเล็งเห็นไดวาการเลือกตั้งเปนเรื่องที่สำคัญจึงบัญญัติหามไว เพื่อไมใหเกิดความวุนวาย หรืออีกประการหนึ่ง สุราเคยถูกใชเปนทรัพย 
ในการซื้อเสียง จะดวยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อกฎหมายบัญญัติไวใหเปนความผิด และมีโทษทางอาญา  จึงตองมาย้ำเตือนกันเพื่อไมใหมีการกระทำความผิด
“หามเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง”
 ดังที่ไดทราบกันแลววาการเลือกตั้งนั้นมีความสำคัญอยางมาก เพราะตองการใหผลการเลือกตั้งที่ออกมาเปนความตองการของประชาชนสวนใหญ 
ในทองถิ่นนั้นจริงๆ โดยผูมาใชสิทธิเลือกตั้งจะเลือกผูสมัครจากการพิจารณาที่นโยบาย  ความรูความสามารถ และความดี แตมีกลอุบลบายของผูทุจริต 
เลือกตั้ง ที่นำมาใชอีกอยางหนึ่งก็คือ  การจัดใหมีการเลนการพนันทำนายผลการเลือกตั้ง
 อาจมีคำถามวาการจัดใหมีการพนันทำนายผลการเลือกตั้งมีผลเสียอยางไร  จะขอยกตัวอยางเชน  นายหนึ่งและนายสองลงสมัครรับเลือกตั้งแขงกัน  
นายสองนั้นรูตัววาความรูความสามารถและคะแนนนิยมสูนายหนี่งไมได จึงแอบเปดจัดใหมีการเลนพนันผลการเลือกตั้งเกิดขึ้น  โดยตั้งรางวัลใหกับผูที่ 
ทายวานายหนึ่งชนะใหไดหนึ่งเทาและตั้งรางวัลกับผูที่ทายวานายสองชนะใหไดรางวัลหาเทา เมื่อประชาชนที่ไมเขาใจเรื่องการเลือกตั้งโดยถองแท และ 
อยากไดรางวัลก็จะมาพนันทายใหนายสองชนะ เพื่อใหตนเองไดเงินพนันมากๆ เมื่อทายผลวานายสองชนะแลว ถึงเวลาลงคะแนนก็จะไปลงคะแนนเลือก 
นายสอง  และเมื่อเลือกนายสองกันมากๆ นายสองก็จะชนะ ผูสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ที่มีความรูความสามารถอยางนายหนึ่งก็จะไมไดรับเลือกตั้ง 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.2562 จึงบัญญัติใหเปนความผิดรายแรง  ทั้งนี้  ผูจัดใหมีการเลนพนัน และทั้งผูเลน 
การพนัน นอกจากมีโทษหนักแลว กฎหมายยังใหตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งดวย
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การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรูการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งที่ควรรู

โรงเรียน
บรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัย
ที่วาการอำเภอ

หามมิให
ผูใดซึ่งรู อยู แลววาตนเปนผูไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายาม
ออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียงลงคะแนน

1

ผูใดหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร นับต้ังแตเวลา 18.00 น. ของวันกอนวันเลือกต้ัง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใดๆ เกี่ยวกับ
ผลของการเลือกตั้ง

ผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดถายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อ
ใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

ผู ใดขาย จำหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา 18.00 น. ของวันกอน
วันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

ผูมีสิทธิเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน เพ่ือลงคะแนน
เลือกหรือไมเลือกผูสมัครใดหรืองดเวนไมลงคะแนนใหแก
ผูสมัครใด

ผูใดกระทำการอันเปนเท็จเพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัคร
ผูใดกระทำการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง
หรือเพื่อจะแกลงใหผูสมัครผูใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

5

4

7

9

6

8

ผูใดจงใจทำเคร่ืองหมายโดยวิธีใดไวท่ีบัตรเลือกต้ัง นอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน

10

ผูใดนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปน
การกระทำตามหนาที่และอำนาจ

11

ผูใดจงใจกระทำดวยประการใดๆ ใหบัตรเลือกต้ังท่ีตนไดรับ
จาก กปน. ชำรุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทำ
ดวยประการใดๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได

2

ผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยเขามามีสวนชวยเหลือในการเลือกต้ัง3

รับพนัน

หามหาม
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การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่น
 กอนที่จะมีประกาศใหมีการเลือกตั้งทองถิ่น สำหรับประชาชนที่อยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น สามารถมีสวนรวมทางการเมืองระดับ 
ทองถิ่น ไดโดยการติดตามขอมูลขาวสาร ผลงานของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นชุดปจจุบันและอดีตที่ผานมาวาไดมีการบริหาร หรือ 
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เปนไปตามนโยบายที่เคยใหคำมั่นสัญญาชวงหาเสียงเลือกตั้งหรือไม มีการทุจริตคอรรัปชั่นในหรือแสวงหา 
ผลประโยชนเพื่อตนเองหรือพวกพอง หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ หรือละเวน ละเลย กับสิ่งที่ตองปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการ หรือความจำเปน 
ของชุมชน เพื่อจะใชเปนขอมูลมาประกอบในการตัดสินใจเลือกตั้งทองถิ่นเมื่อมีการเลือกตั้งจะมาถึง
แสวงหาขอมูลและติดตามความเคลื่อนไหวของผูสมัครรับเลือกตั้งทองถิ่น
 การเลือกตั้งทองถิ่นแตละครั้ง จะมีผูสมัครที่เคยเปนผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นมากอน และจะมีผูสมัครหนาใหมที่เสนอตัวเขามา 
เปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น จึงเปนหนาที่ของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะพิจารณาเปรียบเทียบกันวา จะตัดสินใจ 
เลือกใครเขามาทำหนาที่ เพราะตองพิจารณาถึงภูมิหลัง ประวัติครอบครัว อาชีพ ประสบการณ  อุปนิสัย ในอดีตที่ผานมา หากเปนผูเคยดำรงตำแหนง 
มากอน ระหวางการปฏิบัติหนาที่มีเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น  อาศัยตำแหนง อำนาจหนาที่ แสวงหาหาผลประโยชนสวนตัวหรือเอื้อประโยชนใหแก
พวกพอง หรือเคยออกไปพบปะหาขอมูลในชุมชน หมูบาน รับฟงความคิดเห็น  ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ เพื่อนำปญหาตางๆ ไปแกไขใหประชาชน  
บรรเทาความเดือดรอน ชวงปฏิบัติหนาที่ไดทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไวกอนหรือไม ผลงานที่ผานมาเปนไปตามที่มีนโยบายหรือสัญญากับประชาชน 
ไวหรือไม  หากไมไดทำตามที่เคยหาเสียงไว  มีเหตุผลที่สมเหตุสมผลหรือไม 
แสวงหาขอมูลการกระทำที่เปนการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น
 กอนครบวาระการเลือกตั้งทองถิ่นแตละครั้งจะมีผูที่คาดวาจะสมัคร ลงแขงขัน เปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น เพื่อใหไดมาดำรง 
ตำแหนงที่สมัครบางคนมีแนวทางในการเสนอตัว อาสาชุมชน เพื่อเขามาทำหนาที่อยางตรงไปตรงมา เคารพตอเสียงที่ไววางใจหรือจะใหโอกาสเขามา
ปฏิบัติหนาที่ ไมกระทำผิดหรือกระทำการเปนการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น จะมีผูสมัครบางคนประเมินตนเองแลววา หากลงสมัครหาเสียง 
อยางตรงไปตรงมา อาจไมไดรับเลือกตั้ง จึงพยายามใชวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งตำแหนง ใชวิธีการหาเสียง โดยการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น 
เพื่อใหไดมาซึ่งตำแหนง หนาที่ และอำนาจ ดวยวิธีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง การสัญญาวาจะใหสิ่งของ ใหเงิน หรือผลประโยชนอื่นใด อันอาจคำนวณ 
เปนเงินได การจัดใหมีมหรสพ การจัดเลี้ยง การหลอกลวง  บังคับ  ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม หากทองถิ่นใดไดบุคคลดังกลาวเขามาทำหนาที่ในการ 
บริหาร พี่นองประชาชนสันนิษฐานไดเลยวาคนนั้นจะตองเขามาทำการทุจริต แสวงหาผลประโยชนจากการใชจายงบประมาณจากการปฏิบัติหนาที่ 
และประชาชนในทองถิ่น จะเปนผูเสียผลประโยชนโดยตรง สิ่งสาธารณะ เชน ถนนหนทาง สิ่งกอสรางตางๆ  แทนที่จะใชไดภายในระยะเวลานาน 
ตามมาตรฐาน กลับตองเสียหาย ซอมแซมกอนเวลาอันควร เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณแทนที่จะไดนำงบประมาณซอมแซมไปดำเนินการอยางอื่น 
ใหเกิดประโยชน แกประชาชนในชุมชน 
การเสนอตัวไปเปนกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือไปเปน กรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต. จะ 
แตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ กกต.ทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวนอกจากจะเปนขาราชการ 
และเจาหนาที่ของรัฐแลว กกต. จะแตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาอยูในเขตจังหวัด หรืออำเภอนั้นแลวแตกรณี ที่ไมไดเปนขาราชการหรือ 
เจาหนาที่อื่นของรัฐจำนวนไมเกิน 2 คนดวยก็ได นอกจากจะมี กกต.ทองถิ่นแลว ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีอำนาจแตงตั้ง หรือ 
มอบหมายให กกต.ทองถิ่น แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเปนผูชวยเหลือในการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได นอกจากจะมี กกต.ทองถิ่น  และ 
คณะอนุกรรมการ กกต.ทองถิ่นแลว หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นหรือปลัดทองถิ่นจะทำหนาที่เปนผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น และโดยความเห็นชอบของ กกต.ทองถิ่น แตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งไมนอยกวา 5 คน
 ประชาชนในสวนทองถิ่นที่เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งและมีคุณสมบัติครบถวน ก็สามารถ จะเสนอตัวเขาไปมีบทบาทในการทำหนาที่ กกต.ทองถิ่น  
หรือคณะอนุกรรมการ กกต. สวนทองถิ่น หรือกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง (กปน.) ได
การเสนอตัวเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
 การเสนอตัวเปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น เปนการแขงขันทางการเมืองหรือตอสูทางการเมือง 
ถือวาเปนกิจกรรมการมีสวนรวมทางการเมืองที่มีความเขมสูง เพราะหากไดรับเลือกตั้ง โดยเสียงขางมากแลว จะมีโอกาสในการปฏิบัติหนาที่ 
ดังกลาวดวยตนเอง ภายใตกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ 

 ผูใดเห็นวาจากการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นหรือการทำหนาที่ของสมาชิกสภาทองถิ่นในอดีตหรือปจจุบันปฏิบัติหนาที่ไดไมมีประสิทธิภาพ  
มีการทุจริต  ใชงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ  แกไขปญหาความเปนอยูของประชาชนไมตรงจุด  หรือไมลำดับความสำคัญ ความจำเปน  เพื่อพัฒนาทองถิ่น 
หรือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  และเห็นวาหากตนเองไดรับเลือกตั้งเปนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น  
จะสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดีกวา
 การเตรียมความพรอมจะเปนผูสมัครตำแหนงผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่นใดนั้น ตองศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของเปนเบื้องตน สาระสำคัญ 
ที่ตองศึกษาคือหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองทำและอาจทำ เพื่อจะไดเปนแนวทางในการวางนโยบายที่อยูในอำนาจหนาที่ของผูบริหาร 
เสนอตอผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผูบริหารทองถิ่น
 การกำหนดนโยบายใดๆ ออกมาตองมีการศึกษาขอมูลในทองถิ่นอยางครบถวนรอบดาน และนโยบายนั้นสามารถปฏิบัติไดจริงและอยูในหนาที่ของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ ประชาชนที่ตองการมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อใหการเลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม 
และเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายอาจรวมกันเปนองคการเอกชน และยื่นคำขอตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการรับรององคการเอกชน 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรอง เมื่อมีประกาศใหมีการเลือกตั้งทองถิ่นองคการเอกชนที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว มีสิทธิ 
เสนอขอรับงบประมาณสนับสุนนกิจกรรมตรวจสอบการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการแตงตั้ง 
อาสาสมัคร (อสส.) ประจำหนวยเลือกตั้งแตละหนวย ปฏิบัติหนาที่กอนวันเลือกตั้งโดยหาขาว ขอมูล เบาะแส การกระทำความผิดที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 
เลือกตั้งทองถิ่น และรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ 
 ในวันเลือกต้ัง คณะกรรมการประจำหนวยเลือกต้ัง (กปน.) จะอำนวยความสะดวก โดยจัดท่ีน่ังใหอาสาสมัคร (อสส.) น่ังสังเกตการณการการลงคะแนน
เลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนั้น อาสาสมัครที่สังเกตการณในหนวยเลือกตั้ง จะคอยสังเกตผูมาลงคะแนน เปนผู 
มีสิทธิเลือกตั้ง ในหนวยเลือกตั้งนั้นหรือไม กรรมการประจำหนวยที่ปฏิบัติหนาที่แตละหนาที่ ไดแก กรรมการฝายรับบัตรประชาชนแสดงตน  กรรมการฝาย
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ กรรมการฝายมอบบัตรเลือกตั้ง กรรมการฝายควบคุมคูหา กรรมการฝายควบคุมหีบบัตรลงคะแนน และกรรมการนับคะแนน  
ปฏิบัติหนาที่เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หากพบการกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ก็ใหทักทวงการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งทันที
 กรณีที่ประชาชนไมไดเปนสมาชิกองคกรเอกชนหรือเปนอาสาสมัครขององคกรเอกชน ก็สามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการเลือกตั้งไดเชนกัน  
แตไมสามารถเขาไปสังเกตการณในที่เลือกตั้งได
 ผูสมัครแตละคนมีหนาที่ตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง พรอมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนตอผูอำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดภายในเกาสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ประชาชนในทองถิ่นสามารถสังเกตการณใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครได เชน คาใชจายในการจัดทำ 
แผนปายหาเสียง  จำนวนและขนาดของปาย  คาใชจายสำหรับผูชวย  หาเสียง  หรือคาจางรถโฆษณาหาเสียง เมื่อคำนวณจากคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวาง 
หวงเวลาที่กำหนดไว  จะตองไมเกินจำนวนที่กำหนดไว หากผูสมัครรายใดใชจายเกินจำนวนคาใชจายที่ผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศ 
กำหนด ถาเปนผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้ง ศาลอาจมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูนั้น และสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
การติดตามการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น
 ภายหลังจากไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น และผูไดรับเลือกตั้งไดปฏิบัติหนาที่ในการบริหารทองถิ่น หรือ 
สมาชิกสภาทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ในสภาทองถิ่น
 - ประชาชนตองติดตามการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นวาไดดำเนินการตามที่ไดหาเสียงหรือไม เปนไปตามแผนงานโครงการของทองถิ่นนั้นๆ 
ผลงานที่เกิดขึ้นเปนประโยชนกับทองถิ่น  หรือความเปนอยูของประชาชนมากนอยเพียงใด
 มีการแสวงหาผลประโยชนหรือเอื้อประโยชนใหกับตัวเองหรือพวกพองหรือไม
 การจัดหา จัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบที่กำหนดไว  และดำเนินการดวยความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได
 หากเห็นวาการดำเนินการตามโครงการตางๆ ไมโปรงใส  อาจใชสิทธิขอเอกสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารเพื่อนำมาตรวจสอบ
 เมื่อประชาชนเห็นวาผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนใดไมสมควรดำรงตำแหนงตอไปก็สามารถเขาชื่อรองขอตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อ 
ดำเนินการใหมีการลงคะแนนถอดถอนผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนนั้นไดแตตองถือตามเกณฑจำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้งขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น
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การมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่นการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถิ่น

     ติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะ
การทำงานของตัวแทน
     ศึกษาหาขอมูล เพื่อรูเทาทัน
การเมือง

     ใชสิทธิเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ
รูเทาทัน
     สังเกตการณการทำหนาที่ กปน.
     สังเกตการณการลงคะแนน/
นับคะแนน

1. กอนการเลือกตั้ง
   (เตรียมตนเองใหพรอม)

2. ในวันเลือกตั้ง 3. หลังการเลือกตั้ง

     ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ/
จัดเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรอื่น
ที่ทางราชการออกให
     ศึกษาระบบ/วิธีการเลือกตั้ง/
ขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้ง
     รวมรณรงค/เชิญชวนไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง
     ติดตามการหาเสียง/ศึกษาขอมูล
ผูสมัคร
     สอดสองดูแล เฝาระวังการทุจริต
การเลือกตั้ง
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ตัวอยางลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย
ลักษณะบัตรดี
 บัตรที่ทำเครื่องหมาย กากบาท (X) ลงในชองทำเครื่องหมายไมเกินจำนวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นที่พึงมี

ลักษณะบัตรเสีย
 ตามมาตรา 100 ในการนับคะแนนเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งวินิจฉัยดวยเสียงขางมากวาบัตรเลือกตั้งใดเปนบัตรเสีย 
ใหแยกบัตรเสียออกไวตางหาก และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนนเลือกตั้งไมวากรณีใด
 บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือวาเปนบัตรเสีย
 (1) บัตรปลอม
 (2) บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตหรือเขียนขอความใดๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน 
เวนแตเปนการกระทำโดยชอบดวยกฎหมายของคณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง
 (3) บัตรที่มิไดทำเครื่องหมายลงคะแนน
 (4) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
 (5) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหแกผูสมัครใด เวนแตเปนการลงคะแนน “ไมเลือกผูสมัครใด”
 (6) บัตรที่ไดทำเครื่องหมายลงคะแนนใหแกผูสมัคร แลวทำเครื่องหมายในชองทำเครื่องหมาย “ไมเลือกผูสมัครใด”
 (7) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวาเปนบัตรเสีย ใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียวา “เสีย” 
และใหกรรมการประจำหนวยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกำกับไวไมนอยกวาสามคน
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บัตรดีบัตรดี บัตรเสียบัตรเสีย

ตัวอยาง
ลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย

ตัวอยาง
ลักษณะบัตรดี - บัตรเสีย
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