
 

  

 
 

บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ  

ที ่                                             วันที ่    19   ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

เรือ่ง  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม  

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต 

เรือ่งเดมิ 
    ตามท่ี เทศบาลตำบลหลักเขต  ได้มีคำสั่งที่  156 / ๒๕๖๔ ลงวันที่  5   ตุลาคม  ๒๕๖๔         
เรื่อง อนุญาตให้ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล  เดินทางไปราชการ โดยอนุญาต
ให้  ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาล  เทศบาลตำบลหลักเขต  ตามรายชื่อดังนี้ 

1. นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท   ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
    2. นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
    3. นายมนตรี  จันทร์จำรัตร  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
    4. นายเยื่อง  ชาญประโคน  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
    5. นายสุพจน์  อาญาเมือง    ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
    6. นายปราโมทย์  แป้นประโคน ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
    7. นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
    8. นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    9. นางสังวาล  สวัสดี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    10. นางม้วย  แป้นประโคน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    11. นายแสวง  เกรียรัมย์  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    12. นายวิทยา  กิมประโคน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    13. นายสาทิตย์  เพประโคน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    14. นายสกูล  สุทธ ิ   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    15 นายเกษม  ประเสริฐศรี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    16. นางชื่นนภา  เพประโคน  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
    17. นายชลากร  เกรัมย์  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
เดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตร “เพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเทศบาล หลักการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ระบบงบประมาณและการเงินการคลังของเทศบาล”
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  

ข้อเทจ็จริง 
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เดินทางกลับถึงเทศบาลตำบล

หลักเขต  แล้วตั้งแต่วันที ่ 18  ตุลาคม  2564 
ระเบียบขอ้กฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม 

/ สังเกตการณ์............................ 
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สังเกตการณ์ท่ีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นจัดการฝึกอบรม จัดทำรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้า
ร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามข้อ ๙ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานท่ีปฏิบัติราชการ  

ข้อพิจารณา 
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
      (นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท)                            (นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล)        
            รองนายกเทศมนตรี                                           รองนายกเทศมนตรี 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
                 (นายมนตรี  จันทร์จำรัตร)                          (นายเยื่อง  ชาญประโคน)
                       เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
                    (นายสุพจน์  อาญาเมือง)                           (นายปราโมทย์  แป้นประโคน) 
                         ประธานสภาเทศบาล                                  รองประธานสภาเทศบาล 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
                  (นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ)                                  (นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน)   
                               เลขานุการสภาเทศบาล                     สมาชิกสภาเทศบาล 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
                 (นางสังวาล  สวัสดี)                             (นางม้วย  แป้นประโคน) 
                                สมาชิกสภาเทศบาล              สมาชิกสภาเทศบาล 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
                    (นายแสวง  เกรยีรัมย์)                    (นายวิทยา  กิมประโคน) 
                                 สมาชิกสภาเทศบาล            สมาชิกสภาเทศบาล 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
                     (นายสาทิตย์  เพประโคน                                  (นายสกูล  สุทธิ) 
                                  สมาชิกสภาเทศบาล                      สมาชิกสภาเทศบาล 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..         (ลงชื่อ)………………………………………………….. 
                  (นายเกษม  ประเสริฐศรี)                                 (นางชื่นนภา  เพประโคน 
                                 สมาชิกสภาเทศบาล                       สมาชิกสภาเทศบาล 

(ลงชื่อ)…………………………………………………..          
                   (นายชลากร  เกรัมย์ 
                                เจา้พนักงานธุรการ   

/ ความเห็นของ........................ 
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ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด 
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................... .............................................................................................................  
 
      (ลงชื่อ) 
       (นางสาวสุลัดดา  ดัดถุยาวัตร) 
         นักทรัพยากรบุคคล  รักษาราชการแทน 
            หัวหน้าสำนักปลัด 
ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต 
............................................................................................................................. ......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      (ลงชื่อ) 
       (นายอภิศักดิ์  มะลิงาม) 

         ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน 
            ปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต   
ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(ลงชื่อ) 
         (นายพนม  คิดชนะ) 

   นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

รายงานผลการเขา้รบัการฝึกอบรม / สรปุเนือ้หาการบรรยาย 
“เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการ

ประชุมสภาเทศบาล หลักการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ระบบงบประมาณและการเงินการคลังของเทศบาล” 
(ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมอัลวาเรซ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์) 

............................................................................................................................. ............................................... 
 
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล หลักการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ระบบงบประมาณและการเงินการคลังของ
เทศบาล 

กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่านควรทราบถึงระเบียบ การปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทำงานความรับผิดในหน้าที่ในกฎหมายว่าเขียนไว้ว่าอย่างไร หากไม่มั่นใจว่าทำได้หรือไม่ได้ ผิดหรือถูกให้ทำ
การหารือกับผู้กำกับดูแลหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการทำหนังสือหารือก่อนลงมือปฏิบัติ หากไม่ทำการหารือจะ
ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดฐานละเมิด 

การเงินการคลังและงบประมาณ มีความคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่การเบิกจ่ายในการเงินการคลังมีแค่ผิด
และถูก ได้และไม่ได้ แต่เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องการบริหาร ต้องให้เหตุผลและเขียนโครงการได้ส่วนที่สำคัญใน
โครงการคือหลักการและเหตุผล เพราะทำให้ทราบถึงที่มาสภาพปัญหา ตวามต้องการ และสอดรับกับอำนาจหน้าที่
เทศบาล เรื่องนั้นอย่างไร เวลา สตง. ตรวจโครงการจะพิจารณาจากหลักการและเหตุผลเป็นลำดับแรก โดยดูว่า
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลอย่างไร กรณีไม่เก่ียวข้องจะไม่สามารถเบิกงบประมาณได้  

การจัด บริการสาธารณะของ อบต. ไม่ได้จบเพียงแค่จัดบริการและเบิกงบถือเป็นการเริ่มต้นในแง่ของการ
ตรวจสอบ ในการจัดการประชุมไม่ว่าเรื่องใดในการจัดบริการสาธารณะมักจะเรียกประชุมคณะที่ปรึกษา ควรประชุม
เพ่ิมเติมในเรื่อง เวลาที่สตง. มาตรวจจะเตรียมการอย่างไร ตามระเบียบเบิกจ่ายข้อ 102 เขียนไว้ว่า ให้หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิกและ หัวหน้าหน่วยงานคลังมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและชี้แจงแก่ สตง. ผู้ที่มาตรวจ ดังนั้นจึงควร
ชี้แจ้งให้หัวหน้างานคลังทราบรายละเอียดด้วย โดยสรุปคือ การปฏิบัติ การบริหารจัดการและการชี้แจงจะแตกต่าง
กันถือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการทำงานของท้องถิ่น อีกประเด็นในการจัดบริการสาธารณะของ อบต. คือ ต่อให้
เรื่องนั้นทำถูกต้อง แต่หากไม่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้าน หรือทำถูกระเบียบแต่ผลตอบรับจากประชาชน
น้อยถือว่าการกระทำนั้นไม่มีประโยชน์  

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานของเทศบาล เทศบาลจะทำสิ่งใดได้เรื่องนั้นจะต้องเป็นภารกิจ ที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของเทศบัญญัติ กฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลมีหลายฉบับ ฉบับหลักคือกฎหมายจัดตั้ง พรบ.
เทศบาล 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คือ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ 2542 ในมาตรา 16 เขียนไว้ว่า เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ท้องถิ่น ในเรื่องดังต่อไปนี้ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมกีฬา สังคมสงเคราะห์ สิ่งใดที่
กฎหมายจัดตั้ง เขียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่ ถือเป็นกฎหมายเฉพาะ แต่สิ่งใดที่ พรบ. กำหนดแผนและขั้ นตอนการ
กระจายอำนาจ 2542 เขียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องระมัดระวัง พรบ.นี้ถือเป็นการกำหนดอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลล่วงหน้า เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน ไม่ใช่กฎหมายที่สมบูรณ์แบบในช่วงท้าย จะเห็นได้ชัดว่า หาก
เรื่องใดซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของรัฐดำเนินการ เทศบาลจะมีอำนาจหน้าที่กับเรื่องดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจ และกำหนดออกเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ดังนั้นอำนาจหน้าที่มี 2 ส่วน คือ อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายจัดตั้ง
และอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม ในภารกิจที่เขียนไว้ในมาตรา 16 ควรพิจารณา
ตรวจสอบก่อนว่าซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของรัฐหรือไม่ หากเป็นการซ้ำซ้อนเทศบาลทำได้เพียงช่วยเหลือแต่ไม่สามารถ
เกี่ยวข้องกับงบประมาณได้ ความรับผิดของอำนาจหน้าที่เทศบาลในการจัดการบริการจะต้องทั่วถึงประชาชนใน
พ้ืนที่ทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม การตั้งงบประมาณให้ดูจากหนังสือและระเบียบสั่งการที่เกี่ยวข้อง 



 

  

 

กระบวนการทางงบประมาณ คือขั้นตอนวิธีการ เกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งเงิน รายรับ เกี่ยวกับเรื่อง
หลักเกณฑ์ที่จะนำไปใช้ รับอย่างไร ใช้อย่างไร ในหลักการโดยกว้าง เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล 
มี 2 ส่วนหลัก คือ เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

เงินในงบประมาณ คือ เงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ลักษณะเด่นคือเงินที่จะเอามาใช้ต้อง
ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายจะใช้ตามวงเงินที่กำหนด
ในเทศบัญญัติ ผ่านกระบวนการของการเสนอเป็นวาระ ให้ผู้กำกับดูแลอนุมัติและประกาศใช้ เมื่องบประมาณ
ประกาศใช้การบริหารงบประมาณ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ปี 2563  

เงินนอกงบประมาณ คือ เงินที่สามารถเอามาใช้ โดยไม่ต้องนำมาจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี แต่ให้ใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของเงินนั้น ที่มีระเบียบกฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ กล่าวคือเงินที่ไม่
ปรากฏในเทศบัญญัติ เช่น เงินสะสม ทุนสำรอง เงินกู้ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปแบบระบุ
วัตถุประสงค์ 

เงินในงบประมาณ ต้องประมาณการรายรับและรายจ่าย เนื่องจากเทศบัญญัติการใช้จ่ายของท้องถิ่นนั้นใช้
ระบบประมาณการ แต่ค่าใช้จ่ายระหว่างปีที่เกินเป็นระบบข้อเท็จจริง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำมาทำ
งบประมาณจะมี 3 ก้อนหลักคือ เงินรายได้ที่จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ละปีจะต้องทำการ
ประมาณรายรับและรายจ่าย โดยจ่ายตามที่ เทศบัญญัติอนุญาตให้ทำ ซึ่งพิจารณาจากคู่มือการเบิกจ่ายประจำปี 
หัวใจหลักของระเบียบงบประมาณปรากฎในมาตรา 16 กล่าวว่า การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้กระทำตาม ที่มี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือ สั่งการกระทรวงมหาดไทย กำหนดอนุญาตให้ตั้ง หากเรื่องใดไม่ปรากฏอยู่
ในกฎหมายและไม่มีระเบียบข้อบังคับถือว่าไม่สามารถตั้งและเบิกงบได้  

หลักเกณฑ์การเบิกเงิน ใช้หลักเช่นเดียวกันกับการตั้งงบประมาณ คือ  ต้องมีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หากตั้งงบประมาณขึ้นมาแล้วเวลาเบิกเงิน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ระเบียบ
การเบิกจ่าย ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น หากเป็นกระทรวงอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องมีระเบียบหนังสือกระทรวงสั่งการ
รองรับ ถึงจะเบิกได้ ตามข้อ 39 กล่าวไว้ว่า การขอเบิกเงินจากคลัง ตามงบประมาณรายจ่ายปีใดให้เบิกได้เฉพาะปี
นั้น แสดงว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นงบหนึ่งปีซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ของปีถัดไป เรียกว่ารอบปีงบประมาณ โดยให้ใช้ชื่อเรียกพ.ศ.ของปีถัดไปเป็นชื่อเรียกปีงบประมาณ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณวันที่ 30 กันยายน รายการใดที่ตั้งอยู่ในเทศบัญญัติและไม่มีการเบิกจ่ายจะตกไปเป็นเงินสนับสนุน เว้น
แต่ว่ามีการขออนุมัติการเงินไว้เบิกในปีถัดไป 

เงินนอกงบประมาณถูกกล่าวถึงในข้อ 35 กล่าวไว้ว่า เวลาจะใช้ให้ว่าไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะของเงินนั้น 
เงินนอกงบประมาณมีอยู่หลายประเภท หากเป็นเงินสะสมกับทุนสำรองจะเขียนอยู่ในระเบียบเบิกจ่าย ถ้ า
งบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศใช้แล้ว แต่เงินท่านไม่พอถือเป็นหลักประเมินรายได้ในกรณีนี้นายกสามารถ
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมได้ เพราะเป็นรายจ่ายตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่เกิดสาธารณภัยในเขตพ้ืนที่ เป็นกรณีฉุกเฉิน
และจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน เพ่ือนำไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ โดยหลักให้
เรียงลำดับในการใช้จ่าย คือ ให้จ่ายจากเงินสำรองจ่ายในงบกลางก่อนเป็นอันดับแรก หากเงินในเทศบัญญัติหรืองบ
กลางที่ตั้งไว้ไม่พอ ให้โอนเงินเหลือจ่ายจากรายจ่ายอ่ืนในเทศบัญญัติมาเพ่ิมในงบกลาง หากยังไม่เพียงพออีกให้จ่าย
โดยใช้เงินสะสม ตามลำดับ 

หาก สตง. มีการทักท้วง ตั้งข้อสังเกตว่าผิด ในระเบียบเบิกจ่ายกล่าวไว้ว่าเทศบาลจะต้องดำเนินการตามข้อ
ทักท้วง สตง. ภายใน 45 วัน โดยต้องทำการชี้แจงก่อนว่าการกระทำนั้นถูกต้องอย่างไร หาก สตง. พิจารณาแล้วยัง
ยืนยันข้อทักท้วงเดิม เทศบาลจะต้องทำหนังสือส่งให้ผู้กำกับดูแลภายใน 15 วัน นับแต่ สตง. ยืนยันข้อทักท้วง โดย
อธิบายและชี้แจ้งกับท่านผู้ว่าอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ว่าฯ วินิจฉัยกลับมาภายใน 30 วัน หากผู้ว่าวินิจฉัยว่าเทศบาลทำถูก
แล้ว ให้ส่งคำวินิจฉัยของท่านผู้ว่าฯกลับไปให้ สตง. แต่ในกรณีที่ท่านผู้ว่าวินิจฉัยแล้วว่าผิดให้ดำเนินการตามคำชี้แนะ



 

  

 

ของผู้ว่าภายใน 45 วัน แต่หากยืน ยันว่าตนทำถูกให้ส่งเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือวินิจฉัยอีกครั้งในฐานะเจ้าของระเบียบ 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งเขียนอยู่ในระเบียบเบิกจ่ายเงินสะสมถือว่าเป็นเงินนอกงบประมาณ และ
รายการที่จะนำเงินสะสมมาใช้ไม่จำเป็นต้องดูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดูแค่ว่าภารกิจเรื่องเงินที่จะ
จ่ายจากเงินสะสมเข้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 89 หรือไม่ ซึ่งวางหลักไว้ว่า อบต. จะใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจการที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เพ่ือแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน หรือ
ท้องถิ่นที่ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา โดยปกติอำนาจหน้าที่ของเทศบาลมีหลายเรื่อง ถ้าจ่ายจากเงินงบประมาณ
ในเทศบัญญัติถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลสามารถจ่ายได้ทุกเรื่อง แต่ถ้าจะเอาเงินสะสมไปจ่ายสามารถจ่ายได้ 
เฉพาะสามเรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าที่นี้เท่านั้น เรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่สามเรื่องดังต่อไปนี้ให้จ่ายจากเงินสะสมไม่ได้  

1.ด้านการบริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นท่ี 
2.กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.กิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน ของประชาชน 
ทั้งนี้ต้องอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินสะสมสามารถจ่ายได้ในสามกรณีนี้เท่านั้น

หากไม่ใช่สามกรณีนี้ระเบียบจะไม่อนุญาต ถือเป็นการเบิกจ่ายที่ขัดต่อระเบียบ ในแง่ของวงเงินเวลานำมาใช้ใช้ต้อง
พิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือที่จะใช้ได้ โดยดูว่ายอดเงินสะสมในบัญชีมีเท่าไหร่ แล้วหักค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพัน 
ซึ่งสภาเคยอนุมัติไปแล้วและกำลังอยู่ในช่วงเบิกจ่ายให้หักออกไปก่อน ลำดับต่อมาให้หักเงินเดือนบุคลากร โดยต้อง
คำนวณว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรตกเดือนละเท่าไหร่จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากนายกต้องการจะใช้เงิน
สะสมจะต้องพิสูจน์สิ่งดังกล่าวให้สภาทราบว่ายอดเงินสะสมคงเหลือหรือติดลบ เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป คำว่าปี
ถัดไปหมายถึงปีงบประมาณ หากเทศบาลก่อหนี้ผูกพันไม่เสร็จตามท่ีสภาอนุมัติถือว่าไม่มีผล ในกรณีต้องการแก้ไขคำ
ชี้แจงหรือไม่ตรง คำชี้แจงอยู่ในระเบียบงบประมาณเกี่ยวกับเงินในเทศบัญญัติ การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ
จะต้องระบุคำชี้แจงและคำอธิบายงบประมาณ แต่หากเป็นกรณีเงินนอกงบประมาณนั้นถือว่าไม่เกี่ยวกับคำชี้แจง ให้
ดำเนินการโดยการขออนุมัติสภาใหม่ ในกรณีงบไม่พอให้ขออนุมัติสภาเพ่ิม และในอีกกรณีหนึ่งหลังจากก่อหนี้ผูกพัน
แล้วพบว่าไม่ถึงงบที่ตั้งไว้ ในกรณีนี้ก่อหนี้เท่าไหร่ได้รับเงินเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเงินเหลือจ่าย เพราะเงินดังกล่าวยังไม่
ถูกแยกส่วนมา 

ที่มาของเงินสะสมและเงินสำรองมาจากการปิดงบ ณ วันสิ้นปีหรือการสรุปรายรับรายจ่ายในรอบปี จาก
รายรับเหลือเท่าไหร่ให้วางไว้เป็นเงินกลางก่อน แล้วแบ่งออก 85% เป็นเงินสะสม ส่วนอีก 15% เป็นทุนสำรองเงิน
สะสม กล่าวคือ รายรับคงเหลือ ณ วันสิ้นปีร้อยละ 15% รวมกับเงินสำรองที่คงเหลืออยู่ในบัญชีของปีก่อนๆ 
เรียกว่าทุนสำรองเงินสะสม มีไว้เพ่ือรักษาสภาพคล่อง 

หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายทุนสำรอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จ่ายทุนสำรองได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ 15 ณ วันที่ 1 ตุลาของปีงบประมาณนั้น โดยขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นและท่านผู้ว่า กรณีท่ีสองปรากฏข้อเท็จจริงว่าปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น สามารถนำทุนสำรองเฉพาะส่วนที่เกินไปใช้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 เฉพาะ (1) 
โดยได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ลำดับในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่ว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จ่าย
ในเรื่องใดให้วางแผนโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณเป็นลำดับแรก สามารถกระทำได้ 4 วิธี ดังนี้ 

- การวางแผนจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ต้น ต้องจัดลำดับความสำคัญ 
-หลังจากจัดลำดับความสำคัญและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่ในระหว่างปี 

สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงไประเบียบอนุญาตให้เทศบาลทำการ บริหารเปลี่ยนแปลงได้ในการโอนงบประมาณ 



 

  

 

-เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าเงินรายได้เข้ามาเกินประมาณการรายรับ สามารถใช้ส่วนที่เกินหรือบางส่วนนำ
มาตราเป็นเทศบัญญัติเพ่ิมเติมได้ 

-การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งในระเบียบมีข้อยกเว้นไว้ว่าเทศบาลไหนที่มีงบประมาณน้อยสามารถ
แบ่งจ่ายได้ สามารถทำได้ 3 ปีต่อเนื่อง 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินนอกงบประมาณอีกประเภทหนึ่งถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล จะขอเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจได้ต้องปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้
เฉพาะรายการที่ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ให้ความเห็นชอบ ถ้าขอ
นอกเหนือจากนั้นสำนักงบไม่สามารถอนุมัติได้ แต่ถ้าเทศบาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องตั้งรายการใหม่นอกเหนือจาก
นั้น สามารถขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอไปยังคณะกรรมการกระจายอำนาจเ พ่ือให้กำหนดรายการ
ใหม่เพ่ิมขึ้นมาได้ เทคนิคในการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแนะนำให้ขอแบบกระจาย ไม่เจาะจงที่รายการใดรายการ
หนึ่ง ซึ่งจะทำให้ได้รับการพิจารณามากขึ้น และการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะต้องมีสถานที่พร้อม 

ในปัจจุบันงบในระบบงบประมาณมีการปรับรูปแบบใหม่ ‘’หน่วยรับงบประมาณ’’ โดยปกติเงินรายได้จาก
เทศบัญญัติจะมีสามส่วนคือ รายได้ที่จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
เดิมที่เคยได้มาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของบให้ งบท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับงบประมาณแผ่นดินคือเงิน
อุดหนุนทั่วไปซึ่งมีรายการย่อย 33 รายการ และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15 รายการ ทั้งสองส่วนนี้กรม ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวมคำขอจาก อบต. และเสนอขอไปยังสำนักงบประมาณ กล่าวคือต้องบรรจุอยู่ใน
งบแผ่นดินด้วยถึงจะได้งบดังกล่าว รูปแบบที่เปลี่ยนไปคือ จากเดิมต้องของบผ่านกรมท้ังหมด ปัจจุบันใช้พรบ. วิธีการ
งบประมาณ 2561 มีการแก้ไขใหม่ในมาตรา 4 กล่าวไว้ว่า หน่วยรับงบประมาณ หมายถึงหน่วยงานของรัฐแต่ไม่
รวมถึง อปท. ทุกรูปแบบ และในมาตรา 29 เขียนไว้ว่า หลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอของบให้เป็นไปตามที่
ผู้อำนวยการสำนักงบกำหนด ส่งผลให้ปัจจุบัน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เป็นหน่วยรับกรมด้วย ส่วน อบต. 
และ เทศบาลตำบลอยู่ในช่วงกำลังพิจารณา ข้อเสียของการปรับระบบใหม่คือหากของบมาแล้วงบไม่พอจะไม่
สามารถขอเพ่ิมเหมือนในอดีตได้ 

การจัดทำคำของบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับกรมอะไรปี 2555 ได้แก่ อบจ. 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง คือของบตรงกับสำนักงบไม่ต้องผ่านกรม แต่ใน ปีงบประมาณ 2566 คาดว่า เทศบาล
ตำบลจะเป็นหน่วยรับกรม ต้องรอการสรุปและประชุมก่อน รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่มีความแตกต่างกัน ถ้า 
พรบ. งบประมาณแบบเดิม คือ ของบผ่านกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวลาจะของบต้องรวบรวมโครงการส่งมา
ที่ท้องถิ่นจังหวัดจากนั้นท้องถิ่นจังหวัดเสนอผู้ว่าเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่งตั้งวิศวกรออกแบบรูปรายการตรวจ
ประมาณการราคาและรวบรวมส่งให้กรมท้องถิ่น จากนั้นกรมท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวมและจัดทำคำขอผ่านระบบส่งไปที่
สำนักงบประมาณ ส่วนรูปแบบใหม่ หาก อบต. เทศบาลตำบล เป็นหน่วยรับกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเวลา
ของบจะทำควบคู่กันสองระบบ ช่องทางแรก เวลาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรับกรมจะทำคำขอไปยังสำนัก
งบจะมีผู้กำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบคำขอจากผู้กำกับดูแล คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน
กฎหมายกล่าวไว้ว่าคำขอนั้นต้องขอผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามข้ันตอนโดยเอาเฉพาะส่วนสรุป เมื่อ
รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคำขอ กรมจะส่งคำขอไปที่สำนักงบประมาณและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องขอตรง
ไปยังสำนักงบผ่านระบบ BBL ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสำนักงบประมาณจะยึดข้อมูลในระบบเป็นหลัก เมื่อคำขอ
เปลี่ยนไปรูปแบบการจัดสรรหรือใบจัดสรรเงินก็จะเปลี่ยนไปด้วยหากเป็นงบประมาณรูปแบบเดิมเมื่อสำนักงบอนุมัติ
แล้วส่งมายังกรมจากนั้นกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งออกไปให้จังหวัดและจังหวัดก็ส่งต่อไปยังอบต. แต่
หากเป็นหน่วยรับกรม สามารถขอโดยตรงได้เลยไม่ผ่านหน่วยงานใด ถือเป็นการลดขั้นตอนธุรกรรม เวลารายงานผล
การใช้จ่ายรายงานตรงไปยังสำนักงบประมาณ ที่กล่าวมาคือรูปแบบที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 



 

  

 

เทศบาลต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้นายกฯ เสนอแก่ สภาภายในวันที่ 15 สิงหาคมของแต่
ละปี ซึ่งเป็นเพียงมาตรการเร่งรัดไม่ใช่มาตรการบังคับถึงแม้ว่าจะเลยวันดังกล่าวไปแล้วก็สามารถเสนอได้ แต่เพียง
เร่งรัดให้รีบเสนอเพ่ือจะได้ประกาศใช้งบประมาณได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม โดยให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง
ในการจัดทำงบประมาณ ว่ารายการใดมีและรายการใดไม่มี ในหนังสือซักซ้อมของกระทรวงกำหนดว่า ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทำเฉพาะที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการ
จัดการบริการสาธารณะเพ่ือประชาชนได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้น ในการจัดทำเทศบัญญัติ หนังสือซักซ้อม กำหนดไว้
ว่า ให้ผู้ว่าฯกำกับดูแล การปฏิบัติงานเพ่ือให้การเสนอร่างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีเป็นโครงการประเภท
ก่อสร้างเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติผู้บริหารต้องจัดให้มีประมาณ การค่าใช้จ่ายในโครงการแยกออกมาอีกหนึ่งเล่ม
นอกจากเล่มร่างเทศบัญญัติ เพ่ือประกอบการพิจารณางบ  

รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ปกติมีทั้งหมด 33 รายการ ถือว่าเป็นเงินรายได้เมื่อเป็นเงินรายได้ต้องนำมา
จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งยกเว้น 5 รายการ คือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ การตั้ง
งบประมาณใน พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลพ.ศ. 2542 มาตรา 35 บัญญัติไว้ว่า ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์
ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของพนักงานลูกจ้างที่นำมาจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน อปท. จะกำหนดสูงกว่าร้อย
ละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ได้ เพ่ือเป็นการควบคุมรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบุคลากร ในการตั้ง
งบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือนเงินสิทธิประโยชน์ของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือซักซ้อมกล่าวไว้ว่า ให้ตั้ง
งบประมาณตามกรอบอัตรากำลัง การพิจารณาด้านงบประมาณโดยปกติจะเคยได้ยินเรื่องวินัยด้านการเบิกจ่ายแต่ใน
ปัจจุบันมีวินัยทางด้านงบประมาณด้วย โดยการตั้งงบประมาณจะต้องอยู่ภายใต้หนังสือฉบับนี้  

หนังสือฉบับ ว.5994 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่องการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างกรณีการ
จัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายงานการก่อสร้าง ในข้อที่ 1 กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้างเองได้โดยผู้จัดทำไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นจะเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงานใช้แผนนำงบประมาณ ดังนั้นหาก
จะทำงบจึงต้องจัดทำแผนก่อนจากนั้นจึงนำโครงการที่อยู่ในแผนมาจัดทำงบประมาณ ซึ่งแผนของท้องถิ่นจะมี 4 
ด้าน 12 แผนงาน 36 งาน 

ปัจจุบันมีการปรับเพ่ิมขึ้นอีก 5 งาน ในส่วนของรายได้จาก อปท. นั้นแบ่งออกเป็นรายการต่าง ๆ รวม 33 
รายการ ส่วนนี้คือรายรับ เวลาจะตั้งงบประมาณรายจ่าย ในอดีตเรียกเป็นหมวดมีทั้งหมด 7 หมวด ปัจจุบันปรับเป็น
งบเพ่ือรองรับระเบียบของสำนักงบ 

โครงการที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ  
โครงการราชดำริในด้านสาธารณสุข กรมท้องถิ่นจะจัดสรรเงิน ให้แก่เทศบาลหรือหากเป็นหน่วยรับกรม

สำนักงบก็จะจัดการจัดสรรเงินให้เช่นเดียวกัน โดยชุมชนหมู่บ้านได้รับหมู่บ้านละ 20,000 บาท เทศบาลสามารถ
เลือกอุดหนุนโครงการให้หมู่บ้านจัดทำเองหรือดำเนินการเองซึ่งต้องทำอย่างน้อย 3 โครงการ ค่าตรวจการ
อาสาสมัครบริการท้องถิ่นในปี 64 ได้รับการจัดสรรแต่ปีนี้ไม่ได้รับเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดแต่หากเทศบาลจะ
ดำเนินการต่อให้จ่ายเอง กรณีป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สามารถใช้ เงินสำรองจ่ายในงบกลางรายการนี้ปรับลดได้ 
จะตั้งไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน หากไม่มีภัย เกิดขึ้นสามารถโอนไปใช้ส่วนอ่ืนได้ การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดที่
ได้รับการถ่ายโอน สิ่งใดที่เป็นหน้าที่เกี่ยวกับเทศบาลจะทำได้เมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจ มี 2 ลักษณะคือ บังคับ
ถ่ายโอนและแสดงความจำนงค์ ในการถ่ายโอนส่วนราชการที่ทำการถ่ายโอนจะต้องมาเป็นพี่เลี้ยงจัดทำคู่มืออบรมให้
งบประมาณจึงจะสามารถถ่ายโอนภารกิจได้ การตั้งงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ปัจจุบันสามารถทำได้
เพราะมีระเบียบรองรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ คนละหน่วยงานกับเทศบาลงบประมาณและบุคลากรต้อง
แยกกัน กฎหมายกำหนดว่าเมื่อเข้าไปร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนจะต้องสมทบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่สปสช.ให้มา ค่าตรวจการเบิกจ่าย อปภร. ซึ่งอปภร. เกิดขึ้นตามพรบ. ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย คนที่มีอำนาจในการสั่งใช้ได้ต้องเป็นผู้อำนวยการศูนย์ แต่เวลาเบิกจ่ายเงินตามระเบียบเบิกจ่าย



 

  

 

กล่าวว่าให้เป็นอำนาจของนายก การตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้อยู่ในวงเงินที่กำหนดในบัญชี
รายการมาตรฐานครุภัณฑ์ของรัฐ ห้ามเกินวงเงินในบัญชีของสำนักงบประมาณและสำนักงานดิจิทัล หากไม่สามารถ
ดำเนินการได้ต้องมีการบันทึกในคำชี้แจง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสส่วนนี้เป็น
ทุนการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส เทศบาลจะให้ทุนการศึกษาได้เท่าใดขึ้นอยู่กับสัดส่วนรายได้ ถ้ารายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุนไม่เกิน 50,000,000 ตั้งได้ไม่เกินร้อยละสามแต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท คุณสมบัติของเด็กที่จะได้รับทุนของ
เทศบาลจะต้องมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และต้องเป็นนักเรียนนักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาของรัฐ เป็นผู้ซึ่งยากจนหรือด้อยโอกาสโดยการพิจารณาจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน 
การขอรับทุนให้ตัวเด็กหรือผู้ปกครองยื่นขอทุนต่อท่านนายก ส่วนทุนการศึกษานั้นจะแยกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
ทุนของนักศึกษา เกิดขั้นพื้นฐานสามารถเบิกได้ตามจริง ไม่เกินปีการศึกษาละ 33,000 บาท และทุนการศึกษาที่ไม่
เกินขั้นพื้นฐาน เบิกค่าเทอมไม่ได้ เพราะ รัฐจัดการศึกษาให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้เป็นค่าอุปกรณ์ไม่เกินปีการศึกษา
ละไม่เกิน 2,000 - 3,000 บาท การ ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน โดยหลักสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำหน้าที่นั้นด้วยตัวเองแต่บางครั้งอาจต้องให้หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้ดำเนินการแทนเพ่ือให้บรรลุผลที่ดีกว่าส่วนนี้ให้ใช้ช่องทาง การอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานอ่ืน
ดำเนินการแทนซึ่งหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลจะต้องเป็นหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการเองไม่สามารถส่ง
ต่อให้หน่วยอ่ืนได้ และต้องนำไปใช้ในงานจัดบริการสาธารณะ หน่วยงานที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลได้ 
คือ อบต. และ อบจ. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรจัดการน้ำ
เสีย) องค์กรประชาชน(องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวภาคประชาชนร่วมกับเป็นการจัดตั้งตามกฎหมายระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย เช่น อสม. คณะกรรมหมู่บ้าน) องค์กรทางศาสนาและองค์กรการกุศล หลักเกณฑ์
การอุดหนุนโครงการที่ขอเงินอุดหนุนจากเทศบาลได้จะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลทั้งผู้ขอและผู้ใ ห้ 
ประชาชนในพ้ืนที่จะต้องได้รับประโยชน์จากเงินที่อุดหนุน โครงการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนร่วมรายการต้องมีบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะต้องนำไปจัดบริการสาธารณะ วงเงินในการตั้งอุดหนุน อปท. จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้แต่ถ้าจะ
อุดหนุนต้องไม่เกินนี้ เทศบาลนครไม่เกินร้อยละสองของรายได้ปีที่ผ่านมา เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลไม่เกินร้อยละ
สามของรายได้ปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ กรณีท่ีมีความจำเป็นต้องอุดหนุนเกินให้ขออนุมัติจากผู้ว่าฯ ก่อน
การตั้งงบประมาณเป็นรายกรณี สามารถขอเกินได้ไม่เกินหนึ่งเท่า เมื่องบประมาณหรือเทศบัญญัติประกาศใช้แล้วให้ 
อปท. แจ้ง หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนทราบ อย่าพ่ึงดำเนินการก่อนได้รับเงินอุดหนุน กรณีที่เทศบาลใดก็ตามมีการ
ตั้งอุดหนุนหน่วยงานจะต้องจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลโครงการว่ามีการใช้เงินอุดหนุนดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีการออกหลักเกณฑ์ว่าต่อไปนี้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากท้องถิ่น 
จะต้องจัดให้มีระเบียบข้อบังคับและควรสื่อให้เห็นว่าเมื่อรับเงินจาก อปท. แล้วมีคณะกรรมการและมีรูปแบบในการ
ควบคุมเงินอุดหนุนจากเทศบาลอย่างไร เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นอกจากนั้น
เทศบาลจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลโครงการว่ามีความคืบหน้าเป็น
อย่างไร หากท่านนายกไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจะเป็นผู้รับผิดเพียงผู้เดียว แต่หากแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ทำ
การติดตามเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิด สรุปหากต้องการจะพิจารณาว่าหน่วยงานนั้นขอรับเงิน เห็นชอบหรือไม่ชอบ 
ประการแรกพิจารณาว่าใครเป็นผู้ขอ อยู่ใน 6 ประเภทหรือไม่ หากอยู่ในหกประเภทนี้ให้พิจารณาต่อว่าโครงการนั้น
อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลหรือไม่ จากนั้นพิจารณาต่ออีกว่านำไปใช้ในกิจกรรมใดเพ่ือจะได้วิเคราะห์ว่าถ้าเทศบาลทำ
เองสามารถเบิกได้หรือไม่ แจงรายละเอียดโครงการลงในแบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐขอรับ
เงินอุดหนุนต้องมีสมทบด้วย ถ้าเกี่ยวกับการก่อสร้างต้องสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของโครงการ แต่ถ้าเป็น
รายการอื่น ๆ เท่าใดก็ได้  

ระเบียบช่วยเหลือประชาชน กรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ท้องถิ่นท้องถิ่นมีหน้าที่บรรเทาป้องกันสา
ธารณภัย สามารถลงไปช่วยเหลือได้ทันที แบ่งออกเป็นสองระดับ ถ้าเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือฉุกเฉิน 
สามารถใช้เงินสำรองจ่ายงบกลางได้ทันที แต่การช่วยเหลือในระดับถัดไปคือในลักษณะการชดเชยเยียวยา ให้ดูว่าภัย



 

  

 

พิบัติครั้งนั้นที่เกิดขึ้นผู้ว่าฯประกาศให้เป็นพ้ืนที่ช่วยเหลือประสบภัยฉุกเฉินหรือไม่หากไม่ได้ประกาศให้นำเรื่องเข้า
คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนพิจารณาตั้งงบขออนุมัติท่านนายกให้การช่วยเหลือ แต่หากภัยนั้นได้รับการ
ประกาศว่าเป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน จะเข้าสู่กฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือเงินทดรองราชการ จะต้องรายงานข้อมูลสำรวจ
ความเสียหาย ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือประสบภัยพิบัติอำเภอหากเกินกำลังของอำเภอให้รายงานไปที่จังหวัด ส่วนนี้ไม่
สามารถเบิกจากเงินท้องถิ่นได้ 

การโอนงบประมาณเมื่องบประมาณประกาศใช้ในเทศบัญญัติ ในระเบียบอนุญาตให้ อปท. สามารถยักย้าย
ถ่ายเทงบประมาณได้ เรียกว่าการโอนงบประมาณ กล่าวคือการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้เงิน ส่วนการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณไม่เกี่ยวกับเงินแต่เกี่ยวกับการแก้ไขคำอธิบายและ เวลาพิจารณาให้ดูตามข้อยกเว้น
เป็นหลัก ถ้าดูแล้วไม่ตรงตามข้อยกเว้นให้ดูว่าใช่อำนาจสภาหรือไม่ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบอุดหนุนให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ถ้ากรณีเทศบาลโอนงบประมาณจะค่าใช้สอยไปหมวดเงินอุดหนุน ไม่เกี่ยวกับการโอน
งบประมาณ ในงบเงินอุดหนุน 

 
กฎหมายเลอืกตัง้ทีม่ีการปรบัเปลีย่น  

เดิมมีสมาชิก อบต . อยู่แสนกว่าคน มีหมู่บ้านประมาณ 70,000 กว่าหมู่บ้าน อยู่ใน อบต .ประมาณ 
50,000 กว่าที่เหลืออยู่ในเทศบาล ในการเลือกตั้งรอบหน้าสมาชิกของ อบต . จะเหลือหมู่บ้านละ 1 คน ทำให้มี 
การแข่งขันสูงขึ้นเป็นผลมาจากการยกร่างของคณะกรรมาธิการใน สนช . เดิม จากเหตุผลต่าง ๆ เช่น เรื่องค่าใช้จ่าย
รวมทั้งเรื่องอ่ืนประกอบ ๆ ด้วย ซึ่งสมาชิกสภา อบต. ควรมีอย่างน้อย 6 คน เขตเลือกตั้งของอบต. คือ เขตหมู่บ้าน 
ซึ่งเขตหมู่บ้านที่ต้องรวมมีทั้งหมด 150 หมู่บ้านทั่วประเทศ กฎหมายบอกว่าต้องรวมก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง อายุของ
ผู้มีสิทธิ์สมัครนายก คือ 35 ปีในวันเลือกตั้ง ในเรื่องของวาระกำหนดให้ 2 วาระ วาระละ 4 ปีรวมเป็น 8 ปี เมื่อ
สิ้นสุดวาระตามกฎหมายให้เว้นไปอีก 4 ปี   

มาตรา 45/1 กล่าวไว้ว่า ควรมีสมาชิกอย่างน้อย 6 คน เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว ควรเลือกให้มีความสุจริต
เที่ยงธรรม ได้ครบถ้วนไม่จำเป็นต้องเลือกใหม่ อบต. ควรมีอย่างน้อย 6 คน แต่ อบจ.และเทศบาล ต้องได้ 2 ใน 3 
หากเลือกแล้วไม่เต็มต้องมีการเลือกตั้งอีกครั้ง การประกาศเลือกตั้งเดิมเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการ กกต . 
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด ปัจจุบันเปลี่ยนให้เป็นหน้าที่ของ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัด เดิมกฎหมาย
กล่าวไว้ว่าต้องประกาศภายใน 1 ปี ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเมื่อเลือกตั้งแล้วให้รับรองผลและประกาศภายใน 30 วัน 
หากมีเหตุร้องเรียนให้มีการสอบสวนไต่สวน และกำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน ในเรื่องของสภากฎหมายเดิม
กำหนดว่า เมื่อ สส. ครบ สมาชิกครบ จึงจะสามารถเปิดสภาได้แต่กฎหมายใหม่กำหนดว่า ไม่น้อยกว่าก่งหนึ่งหรือไม่
น้อยกว่า 5 คน สามารถเปิดประชุมสภาครั้งแรกได้ 

ในมาตรา 18 เลือกตั้งใหม่ศาลยกคำร้องเลือกตั้งใหม่แล้วไม่มีผล เคยเป็นปัญหาในทางภาคใต้ จังหวัด
ระนอง มีการร้องเรียนเกี่ยวกับนายกมีส่วนได้ส่วนเสียจากทางเทศบาล จึงมีการปรับแก้ใหม่ว่า หากศาลตัดสินแล้วมี
การเลือกตั้งใหม่จะไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งได้ คุณสมบัติที่กำหนดขึ้นใหม่ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  
ยึดลักษณะเดียวกันกับการเลือกตั้ง สส. กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งมีการเชื่อโยงกัน กฎหมายเลือกตั้งมี
ทั้งหมด 10 หมวด 145 มาตรา หมวดที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เช่น การจัดการเลือกตั้ง คำนิยาม การประสาน
เลือกตั้ง การประกาศผล หมวดที่ 2 เรื่องหน่วยหรือเขตเลือกตั้ง หมวดที่ 3 เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้ง ผู้เกี่ยวข้อง 
หมวดที่ 4 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ หมวดที่ 5 เรื่องการรับสมัครเลือกตั้ง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หมวดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย เรื่องเกี่ยวกับการออกเสียง เรื่องของกระบวนการดูบัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสียต่าง ๆ 
เรื่องบทลงโทษ บทกำหนดโทษ 

มาตรา 11 การเลือกตั้งต้องเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่ครบวาระหรือถ้าเกิดการเลือกตั้งเพราะเหตุอ่ืน ๆ 
เช่น พ้นตำแหน่ง เพราะ ลาออก ตาย ถูกถอดถอน หรือเหตุอ่ืน ๆ ต้องภายใน 60 วันถึงมีการจัดการเลือกตั้ง 
มาตรานี้มีผลเฉพาะการยังไม่ใช้ให้ดูมาตรา 142 โดยกล่าวไว้ว่า การเลือกตั้งครั้งแรกตามกฎหมายฉบับนี้เป็นอำนาจ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วรรคสุดท้ายบอกว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี  ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง



 

  

 

ประจำท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของ กกต . จังหวัด เป็นหน้าทีที่กฎหมายเขียนไว้ อยู่ใน
มาตรา 12 กล่าวว่า หน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง คือ ประกาศวัน กำหนดวันรับสมัคร สถานที่ สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หลักฐานในการสมัคร เพ่ือนำไปสู่การดำเนินการในส่วนต่อไป หน้าที่ของปลัด คือ เป็นผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่นายกชั่วคราว การประกาศผลการเลือกตั้ง ภายใน 30 วันนับจากวัน
เลือกตั้ง หากมีการร้องเรียนต้องมีการตรวจสอบและต้องทำให้เสร็จภายใน 60 วัน ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
ทำหน้าที่ดูการจัดหน่วยต่าง ๆ การดำเนินการต่าง ๆ แทน กกต. นายทะเบียนกลาง คือ ผู้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามมาตรา 14 ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
หมายถึง กกต.ใหญ่ เลขา รองเลขา เจ้าหน้าที่ กตต. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการ
เลือกตั้งประจำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ กกน. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งหมด ถ้าทำการด้วยความสุจริตเที่ยง
ธรรมกฎหมายจะคุ้มครองโดยกฎหมายมาตรา 7 ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและการปกครอง มาตรา 19 – 
22 เกี่ยวกับเรื่องเขต หน่วย และที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งให้เป็นตามเกณฑ์ของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้น ๆ เขตเลือกตั้ง 
อบจ. คือ เขตอำเภอ มีจำนวนคนไม่เท่ากันซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนราษฎรในจังหวัด มีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน  
มีสมาชิกได้  24 คน  ราษฎรเกิน 500,000 แต่ไม่ เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกได้  30 คน ราษฎรเกิน 
1,000,000 – 1,500,000 มีสมาชิกได้ 42 คน ราษฎร 2,000,000 คนขึ้นไปมีสมาชิกได้ 48 คน เวลาแบ่งจะ
ดูที่อำเภอ โดยนำมาเฉลี่ยกับจำนวนราษฎร เรื่อง อบต . เขต คือเขตหมู่บ้าน พัทยา มี 4 เขตเลือกตั้ง การแบ่งต้อง
แบ่งให้มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันและติดต่อกันที่สุด กรณีที่การแบ่งหน่วยเลือกตั้งต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า 25 วัน ถ้าเกิดภัยพิบัติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ การแจ้งจำนวนราษฎรรายจังหวัดหรือรายท้องถิ่น เป็น
หน้าที่ของงมหาดไทยต้องแจ้งให้ กกต. ทราบว่าจำนวนราษฎรแต่ละจังหวัด แต่ละท้องถิ่น  แต่ละตำบล แต่ละ
หมู่บ้านมีจำนวนเท่าใด กำหนดหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วันเปลี่ยน 10 วัน ในกฎหมายเก่ากล่าวว่า ใน 1 
หน่วยให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 800 คนโดยประมาณแต่กฎหมายใหม่ใช้คำว่า 1,000 คนโดยประมาณ เพ่ือลดความ
แออัดหากจัดเกิน 600 คนขึ้นไปสามารถแบ่งหน่วยเพ่ิมเติมได้ ตามดุลยพินิจ ที่เลือกตั้งต้องสามารถเข้าออกได้
สะดวก ทางเข้าและทางออกควรเป็นคนละทางกัน เรื่องผู้ดำเนินการเลือกตั้ง มีหน้าที่รับสมัคร กำหนดหน่วย แต่งตั้ง
อบรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง การลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผล
คะแนน การรับสมัครต้องตั้งชุดคณะกรรมการเข้ามารับสมัครตามที่กฎหมายกำหนด สามเรื่องที่ต้องทำคือ กำหนด
หน่วย แต่งตั้งอบรมการเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ไม่ใช่หน้าที่ของปลัดเพียงคนเดียวแต่ให้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นต้อง
กระทำหน้าที่อนุมัติเห็นชอบในหลายเรื่องเพ่ือให้การเลือกตั้งมีความเป็นกลางมีการทำงานที่ดี เทศบาลและ อบต. 
ควรทำเช่นเดียวกันเพ่ือเป็นการช่วยเหลือปลัด หากมีผู้ร้องเรียนว่าปลัดไม่เป็นกลาง ไม่เป็นธรรมในกฎหมายกำหนด
ว่า กกต. สามารถเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ คือ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอ การแต่งตั้ง  กกต. หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น ห้ามแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานของท้องถิ่น เพราะ พนักงานท้องถิ่นอยู่
ภายใต้ปลัด จึงให้ใช้คนนอก หน้าที่ของ กกต. อบต. เสนอแนะความเห็นชอบ กำหนดหน่วยเลือกตั้ง การแต่งตั้ง
พนักงาน ตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง กำกับดูแล นับคะแนน กำหนดสถานที่ 
รวบรวมผลคะแนนรายงานให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประกาศผลคะแนน การแต่งตั้งคณะกรรม 
มีหลายชุด เช่น การแต่งตั้งอนุกรรมการและบุคคลผู้ช่วยเหลือในการเลือกตั้ง ทุกอำเภอผู้อำนวยการท้องถิ่นจะ
แต่งตั้งชุดคณะอนุกรรมการในแต่ละอำเภอขึ้นมา จำนวน 5 คนเข้ามาช่วยเหลือ เรื่องการเลือกตั้ง การจัดซื้อจัดจ้าง 
ก่อนการเลือกตั้ง 20 วันต้องแต่งตั้งพนักงานการเลือกตั้ง ประกอบด้วย กกน. ไม่น้อยกว่า 5 คน และ รปภ. อย่าง
น้อย 2 คน  
 การรับสมัคร เป็นหน้าที่ปลัด เดิมใช้วิธีการจับฉลาก จับ 2 ครั้ง ครั้งแรกจับเพ่ือเลือกลำดับ ครั้งที่สองเป็น
การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร เรื่องผู้อำนวยการการเลือกตั้งทำสามอย่าง คือ เตรียมสถานที่ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ 



 

  

 

ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสมาชิก อบจ . 2,000 บาท นายก อบจ . 30,000 บาท อบต. 1,000 บาท นายก อบต . 
2,500 บาท สมาชิกเทศบาลตำบล 2,000 บาท เทศบาลเมือง 3,000 บาท เทศบาลนคร 5,000 บาท นายก 
เทศบาลนคร 10,000 บาท เทศบาลเมือง 8,000 บาทและเทศบาลตำบล 5,000 บาท คณะกรรมการประจำ
หน่วยเลือกตั้งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งจะได้รับการอบรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติและควรมี
สำรองเผื่อไว้ ในท้องถิ่นการจัดให้มีพนักงานช่วยเหลือในเรื่องการเลือกตั้ง ทางท้องถิ่นจัดการเองหากไม่เพียงพอ
สามารถร้องขอกับผู้ว่าได้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ หรือ กกน. วันอบรม 300 บาท วันรับพัสดุ 250 บาท วัน
เลือกตั้ง ถ้าเป็นประธาน 700 บาท กรรมการ 450 บาท  หน้าที่ของ กกน. ตามกฎหมายกล่าวไว้ว่า กกน. ทำ
หน้าที่ในเรื่องการออกเสียงลงคะแนน การอำนวยความสะดวกของผู้พิการต่างๆ การดูความเรียบร้อยต่างๆ การเปิด
การลงคะแนน การปิดการลงคะแนน การแบ่งหน้าที่ในการลงคะแนนต่างๆ บัตรเลือกตั้ง หน้าที่ในการจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของ กกต. บัตรเลือกตั้งต้องมีการตรวจนับจำนวนบัตรและควรมีสำรองไว้ร้อยละ 5 ต้องมีการ
ประทับตราบัตรทุกใบ แต่ละหน่วยเลือกตั้งควรบันทึกยอดและจำนวนการรับไว้ การดำเนินการต่าง ๆ หากพบ
ผู้กระทำผิดในการเลือกตั้ง รปภ. มีสิทธิ์จับกุมส่งพนักงานสอบสวน ตามกฎหมายกล่าวไว้ว่าควรสอบสวนทันทีหาก
พบผู้กระทำผิดหรือมีผู้ร้องเรียน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตามมาตรา 38 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในเรื่องของสัญชาติ 
เป็นสัญชาติไทย แปลงสัญชาติได้แต่ต้องแปลงอย่างน้อย 5 ปี อายุครบ 18 ปีในวันเลือกตั้ง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันเลือกตั้ง ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประกอบด้วย พระภิกษุ สามเณร 
นักพรต นักบวช ผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาศาล เคยถูกจำคุก มีจิตวิกลจริต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หากไม่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งควรแจ้งสาเหตุด้วย สามารถแจ้งได้ก่อน 7 วันเลือกตั้ง หรือ แจ้งหลัง 7 วันเลือกตั้ง 

ผู้สมัครนายกของจังหวัดอุดรมีทั้งหมด 7 คน  ทั่วประเทศจำนวน 335 คน กฎหมายมาตรา 38 คนที่มี
คุณสมบัติในการเลือกตั้ง (2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง ไม่ต่ำกว่าแปลว่าต้องเกินวันเกิดไป 1 วัน ต้องมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า คือ 1 ปี 1 วัน หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จะ
ถูกจำกัดสิทธิดังนี้ ยื่นคำร้องสิทธิคัดค้านการเลือกตั้ง สส. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องถิ่น สิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง 
และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา และสิทธิดำรงตำแหน่งรอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่
ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กกต. กำหนดเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้มีดังนี้ คือ กิจธุระจำเป็น มีเหตุผลไม่สามารถเลี่ยงได้ กรณี
เจ็บป่วย พิการ ทุพพลภาพ สูงอายุ อยู่ต่างประเทศหรือไกลจากเขตเลือกตั้งมากกว่า 100 กิโลเมตร เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ กกน.หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น สามารถแจ้งเหตุได้ที่นายทะเบียนก่อนหรือหลังเลือกตั้ง 7 วัน การถูกตัดสิทธิ์หรือ
จำกัดสิทธิ์มีผลเป็นระยะเวลา 2 ปี การย้ายบุคคลอ่ืนเข้าทะเบียนบ้านโดยมิชอบ สามารถสันนิษฐานได้ว่าไม่สุจริต 
หรือบุคคลใดที่ย้ายมาแล้วไม่ได้อยู่จริง เจ้าบ้านไม่ได้ยินยอม เจ้าบ้านสามารถแจ้งถอนได้ภายใน 10 วัน ยกเว้น
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ สถานศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน ตามที่ กกต . ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ ตามมาตรา 34 
ได้กล่าไว้ว่า ห้ามข้าราชการการเมือง ห้ามสส. ห้าม สว. ห้ามสมาชิกสภาท้องถิ่น ห้ามผู้บริหารท้องถิ่น ห้าม
ข้าราชการอ่ืนของรัฐ เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนการเลือกตั้งหรือการกระทำการใดเป็นคุณเป็นโทษต่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

มาตรา 49 คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กล่าวไว้ว่ามีสัญชาติไทยโดยการเกิดไม่สามารถแปลงสัญชาติ
ได้ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับจากวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง มาตรา 50 บุคคลต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง คือ บุคคล
ติดยาเสพติดให้โทษเว้นแต่ผู้ป่วยบำบัดอยู่ในสถานบำบัดยาเสพติดหากได้รับการบำบัดเรียบร้อยถือว่าไม่เป็นผู้ติดยา
เสพติด เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายทุจริต หากพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายสามปีสามารถมาสมัคร



 

  

 

ได้ เว้นแต่ล้มละลายจากการทุจริตไม่สามารถมาสมัครได้    เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ
สื่อมวลชนใดใด เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ที่เคย
ต้องคำพิพากษาศาล เคยถูกจำคุก มีจิตวิกลจริต ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ผู้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง ถูกระงับสิทธิ์การ
สมัครรับราชการชั่วคราว ถูกเพิกถอนสิทธิ์จากศาล เมื่อถูกระงับสิทธิ์เลือกตั้งจะไม่สามารถสมัครได้ ต้องคำพิพากษา 
ถูกจำคุกโดยหมายของศาล เคยต้องโทษจำคุกโดยพ้นโทษมา ไม่ถึง 5 ปี เว้นแต่กระทำผิดโดยความผิดลหุโทษ คคี
จราจร คคีประมาท ไม่เกี่ยว แต่หากจำคุกโทษอาญาต้องรอเวลา 5 ปี ต้องได้รับโทษจำคุกจริงโดยที่ศาลไม่ได้สั่งรอ
ลงอาญา  เคยต้องคำพิพากษาเรื่องร่ำรวยผิดปกติ จะถูกตัดสิทธิ์ เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่ง หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือ หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายยาเสพติด กฎหมายการพนัน
เป็นเจ้ามือ กฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน ข้อนี้เป็นข้อที่มีความเสี่ยง เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่า
กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เช่น การถูกจำกัดสิทธิ์ 
เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่า
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือ ต้องคำ
พิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามมาตรา 42 หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภาหรือ 
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน กล่าวคือ ไม่สามารถสมัครซ้อนได้ เคยพ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับ
ท้องถิ่นนั้น หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือ
ให้แก่ท้องถิ่นอื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยัง
ไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง จะกระทำกับหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทน หรือเอ้ือประโยชน์ส่วน
ตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
หน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติตน ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติ
ในทางท่ีจะนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ ข้อ 23 24 
25 เป็นข้อที่ท้องถิ่นตรวจสอบ สำนักงานท้องถิ่นและกรมตรวจสอบ และข้อสุดท้ายคือลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โทษจำคุกตามกฎหมายฉบับนี้ต้องได้รับโทษจำคุกจริงไม่ใช่การ  



 

  

 

รอลงอาญา การตัดสิทธิของกฎหมายต่างๆฉบับนี้ มีสองแบบคือ แบบที่มีเงื่อนไขห้าปีกับแบบที่ไม่มีระยะเวลา การ
เสียภาษีในการรับสมัครสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้คือเรื่องหลักฐานการเสียภาษีติดต่อกันสามปี กฎหมายก่อนกฎหมาย
ฉบับนี้บอกไว้ว่าผู้ที่จะมาสมัครต้องเป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีในท้องที่ต้องแสดงหลักฐานใบเสร็จแต่
กฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนจากภาษีโรงเรือนที่ดินเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การตรวจสอบคุณสมบัติรูปถ่ายหมายเลข
ต่างๆกฎหมายบอกว่าถ้าไม่ครบหรือคุณสมบัติไม่ผ่านให้คืนผู้สมัครทันทีก็คือไม่รับสมัครต้องมาสมัครใหม่หาก
หลักฐานไม่ครบ ทางท้องถิ่นต้องติดประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 49 และมาตรา 50  
ด้วย การสมัครมีข้ันตอนบอกว่าถ้าผู้สมัครทุกถอดถอนไม่มีรายชื่อปรากฏต้องยื่นต่อ กกต. ภายในสามวันนับแต่วันที่
ประกาศรายชื่อและให้ กกต. วินิจฉัยโดยเร็ว หากมีผู้ร้องให้ถอนชื่อว่าบุคคลนี้มีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามหรือขาด
คุณสมบัติ ก่อนการเลือกตั้ง 20 วัน ให้ กกต. วินิจฉัยให้เสร็จภายใน 10 วันก่อนการเลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถแต่งตั้ง
ตัวแทนไปประจำที่เลือกตั้งได้ แห่งละหนึ่งคนโดยยื่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดสถานที่ให้
สามารถสังเกตการณ์เลือกตั้งได้ แต่ผู้สมัครจะไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งต่างๆไม่ได้ กระบวนการหาเสียง 
พรรคการเมืองสามารถสนับสนุนผู้สมัครได้แต่ต้องได้รับการยินยอมเป็นหนังสือที่ไม่ ค่าใช้จ่ายในการหาเสียง 
ยกตัวอย่างจังหวัดอุดร มีค่าใช้จ่ายของสมาชิกอยู่ที่ 3800,000 บาท ของนายก 15,120,000 บาทส่วนนี้คือ
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียง ค่าใช้จ่ายต้องไม่เกินจากที่กำหนดไว้ทั้งตัวสมาชิกและนายก การนับค่าใช้จ่ายต้องรวมทั้ง
ทรัพย์สินของตนเองและของบุคคลอ่ืนที่เข้ามาช่วยด้วย ในการหาเสียงทางผู้สมัครสมาชิกและนายกต้องดูว่าจะใช้
จ่ายส่วนใดบ้าง การจะใช้จ่ายสิ่งใดบ้างนั้นมีกำหนดไว้ในระเบียบของ กกต. การคำนวณค่าใช้จ่ายดูจากพ้ืนที่ของ
จังหวัด ดูจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จากหน่วยเลือกตั้ง จาก ดูจากดัชนีของแต่ละจังหวัดมาคำนวณประกอบกัน 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าสมัคร 
เช่น รูปถ่ายต่างๆ ค่าจ้างแรงงานทีมงานของผู้สมัครที่จ้างงาน ค่าจ้างติดแผ่นป้ายหาเสียงค่าจ้างแจกใบปลิวแผ่นพับ 
การแจกใบปลิวต้องมีการแจ้ง กกต. ค่าจ้างทำของ เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต หมวก สำหรับทีมงานผู้สมั คร ค่า
โฆษณาโฆษณาในสื่อต่างๆเช่น ในหนังสือพิมพ์หรือผลิตสื่อเพ่ือออกอากาศ ค่าทำป้ายเอกสารสิ่งพิมพ์โฆษณาที่ใช้ใน
การหาเสียง ป้ายมีสองอย่า ป้ายและประกาศ ประกาศจะมีขนาด เท่า A3 ป้ายมีขนาดเท่าแผ่นกระดานไม้อัด ตามที่
กำหนด การติดป้าย ประกาศถ้าเป็นเทศบาล ตำบล อบต.ติดได้ไม่เกินห้าเท่าของหน่วยเลือกตั้ง ถ้าเป็นป้าย เทศบาล
เมือง เทศบาลตำบล อบต. ติดได้ไม่เกินสามเท่า ของหน่วยเลือกตั้ง แต่ถ้าเป็นเทศบาลนคร พัทยา กรุงเทพฯ จะติด
ได้มากกว่านี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนดว่าสามารถติดได้ที่ใดบ้างและห้ามติดที่ใดบ้า ง 
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์หมายความรวมถึงเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย YouTube แอพพลิเคชั่น อีเมล 
เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท หากมีการจ่ายค่าจ้างต้องแจ้งให้ กกต. รับทราบ และหากติดแล้วมีการ
ล่วงล้ำผู้สมัครท่านอ่ืนสามารถร้องก็เพราะต่อให้เพิกถอนได้ ค่าจัดซื้อเช่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการหาเสียง เช่น ไมค์ 
ทรโข่ง ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าจัดทำเวที ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเหมา
รถยนต์ เรือ พาหนะ รวมถึงค่าเช่าที่พักเพ่ือหาเสียงเลือกตั้ง ค่าโทรศัพท์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหาเสียงอ่ืนๆ 
เช่น ค่าอบรม ค่าอาหาร รวมถึงค่าจ้างวันละไม่เกินค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดนั้นนั้น หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่มีการกำหนด
เพ่ิมเติม จากท่ีกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องคิดคำนวณให้ไม่เกินที่กำหนด เมื่อเลือกตั้งจบต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 
แจ้งให้ กกต. ทราบภายใน 90 วัน หากมีการใช้จ่ายเกินอาจถูกร้องและตรวจสอบได้ ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
มาตรา 65 กำหนดห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการใน 5 ข้อ คือ จัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะ
ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน 
สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ สถาบันอื่นใด ทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัครใด ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถสรุปได้ว่าห้ามแจกเอกสารโดยวิธีการวาง
ของหรือโปรยในที่สาธารณะ ห้ามแจกวิดิทัศน์หรือเอกสารต่างๆที่ไม่ระบุชื่อบุคคลผู้ผลิตผู้จ้างทำ และจำนวนต่างๆไว้ 



 

  

 

ห้ามใช้ยานพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จัดสถานที่โดยมิได้แจ้งรายละเอียดให้ กกต. จังหวัดทราบ ห้ามหาเสียง
โดยใช้ถ้อยคำรุนแรงปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น ถือเป็นการหาเสียงโดยมิชอบ การนำชื่อพรรคการเมือง 
สัญลักษณ์การเมือง คติพจน์ คำขวัญของพรรคการเมืองโดยไม่ได้รับหนังสือยินยอม ไม่สามารถทำได้ ในส่วนของ
ผู้ช่วยหาเสียงหากแจ้งจำนวนไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดสามครั้ง 

หมวดว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนนการลงคะแนนใช้บัตรเลือกตั้ง เป็นวิธีการที่ง่ายชัดเจนไม่ซับซ้อนและ
ป้องกันการทุจริตได้ มาตรา 75 กล่าวไว้ว่าในอนาคตข้างหน้าสามารถเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งโดยไม่ใช้บัตรได้ อาจใช้
เครื่องลงคะแนนโดยการกดปุ่ม แต่มีความเป็นไปได้ยากเพราะมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
เปิดให้มีการลงคะแนนตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. น้อยกว่าเวลาที่กำหนดได้แต่ไม่ควรน้อยกว่าเกิน 7 ชั่วโมงหาก
เป็นพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่ที่มีปัญหาสามารถเลื่อนเวลาได้ สาเหตุที่ขยายเวลาจากเดิมเพราะต้องการให้การเลือกตั้ง
มีลักษณะคล้ายกับการเลือกตั้ง สส. ในกระบวนการจัดการลงคะแนนขั้นตอนการลงคะแนนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ ต้อง
ตรวจสอบรายชื่อตัวเองก่อน จากนั้นคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง ยื่นหลักฐานแสดงบัตร
ประจำตัวประชาชน หรือใช้ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ พาสปอร์ตแทนได้ ซึ่งบัตรที่นำมาต้องไม่หมดอายุหากหมดอายุ
จะไม่สามารถใช้ได้เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้บัตรเลือกตั้งเซ็นชื่อเพ่ือรับบัตรเลือกตั้ง 
และเข้าไปที่คูหาเพ่ือลงคะแนน ซึ่งคูหาต้องปกปิดมิดชิด เมื่อกาเสร็จต้องออกมาหย่อนบัตรลงหีบ เมื่อปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังกล่าวถือว่าการลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ในกระบวนการดังกล่าวหากวัดอุณหภูมิแ ล้วมีผู้
อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 ผู้นั้นต้องไปที่อีกคูหาหนึ่ง เพ่ือป้องกันให้เป็นไปตามมาตรการโควิด ข้อกำหนดทางกฎหมาย
การเลือกตั้งถ้ามีผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งควรทำอย่างไร ในกฎหมายกล่าวว่าให้อำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ทุพพลภาพในการออกเสียงลงคะแนน หากบุคคลคนนั้นสามารถลงคะแนนได้ให้
ลงคะแนนด้วยตนเอง หากไม่สามารถลงคะแนนด้วยตนเองได้ให้บุคคลที่เป็นญาติหรือบุคคลที่พามาเป็นบุคคลที่
ไว้วางใจสามารถลงคะแนนแทนได้หรือให้ กกน. เป็นผู้ลงคะแนนให้ ข้อห้ามในการลงคะแนนกฎหมายกำหนดไว้ว่า
ห้ามดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการลงคะแนนในเรื่องดังนี้ ยกตัวอย่างเช่น การลงคะแนนห้ามโชว์บัตรเลือกตั้ง 
ห้ามพยายามที่จะลงคะแนนโดยตนเองไม่มีสิทธิ์ ห้ามใช้บัตรอ่ืนซึ่งไม่ใช่บัตรที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
เลือกตั้งมาลงคะแนน ห้ามใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ห้ามทำเครื่องหมายเป็นจุดสังเกตที่บัตรเลือกตั้ง ห้ามนำ
บัตรเลือกตั้งใส่หีบโดยไม่มีอำนาจเว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนแล้ว 
ห้ามกักขังหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ผู้ใดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ห้ามซื้อเสียง และห้ามขายเสียง การนับคะแนนตามมาตรา 100 
ในการนับคะแนนเลือกตั้งหากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็น
บัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตรเสีย เป็นคะแนนเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใด บัตรเลือกตั้ง
ต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย ได้แก่ บัตรปลอม บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใดๆ  
ลงในบัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของ
คณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่า
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก ผู้สมัครผู้ใด” บัตรที่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่
ผู้สมัคร แล้วทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” และบัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนดว่าเป็นบัตรเสียให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” และให้กรรมการ
ประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน บัตรเสีย ลักษณะบัตรเสียที่มีลักษณะเป็นบัตรปลอม 
ให้แยกบัตรปลอมไว้ต่างหากแล้วตรวจสอบดูว่ามีที่มาอย่างไรในการใช้บัตรปลอมนั้น เช่น การสืบสวน ตรวจสอบ 
หากเจอบัตรปลอมหน่วยนั้นต้องมีการลงคะแนนใหม่ และอาจตรวจสอบจากหน่วยข้างเคียงว่ามีบัตรปลอมด้วย
หรือไม่ ทาง กกต. ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนไต่สวนขึ้นมาและถ้าตรวจสอบแล้วต้องมีการลงคะแนนใหม่ใน
หน่วยเลือกตั้งนั้น ห่านเจอบัตรเขย่งบัตรเขย่งคือบัตรที่มีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่ตรงตามจำนวนผู้มาลงคะแนน เช่น บัตร
เกินหรือขาด การป้องกันคือเจ้าหน้าที่ที่ส่งมอบบัตรควรสังเกต ตรวจสอบและระมัดระวังว่าบุคคลนั้นเข้าไปที่คูหากา



 

  

 

คะแนนเมื่อออกมาจากคูหาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควรสังเกตว่าบุคคลนั้นได้หย่อนบัตรลงไปหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ เมื่อ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดได้ รายงานผลการเลือกตั้งแล้วเห็นว่าเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้  กกต. ประกาศ
ผลการเลือกตั้งต่อไป ภายในกำหนด 30 วัน แต่ถ้ามีผู้ร้องเรียนเรื่องการเลือกตั้งต้องดำเนินการตรวจสอบถ้า
ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นไม่สุจริต ให้ระงับสิทธิ์การเลือกตั้งหนึ่งปี กรณีที่มีข้อ
ร้องเรียนว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามสุจริตเที่ยงธรรม กกต. ต้องตั้งพนักงานสอบสวนไต่สวนขึ้นมาภายในกำหนด 
60 วัน เมื่อ กกต. ไต่สวนสอบสวนแล้วยื่นคำร้องฟ้องคดีต่อศาลอุทรแล้วผลที่เกิดขึ้นคือ ศาลจะกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรายนั้น 10 ปี ยึดสำนวน กกต. เป็นเป็นหลักในการสอบสวนซึ่งถือ
เป็นข้อเสียเปรียบ เมื่อศาลรับคำร้องแล้วบุคคลผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกหรือสมาชิกทันที ในส่วนนี้จะ
แตกต่างจากกฎหมายจัดตั้ง เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วถือเป็นสิ้นสุด ถ้าผู้สมัครผู้นั้นกระทำผิดจริงและต้องมีการ
เลือกตั้งใหม่ ศาลอาจสั่งให้บุคคลผู้นั้นรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง การประกาศคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนน
สูงสุดจะได้เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง บุคคลที่ได้รับเลือกคะแนนต้องเป็นคะแนนสูงสุด และคะแนนต้องมากกว่าคะแนน
ที่ไม่เลือกผู้ใด กรณีที่เลือกตั้งนายกไม่ได้จะต้องเลือกใหม่จนกว่าจะได้ แต่ถ้าเลือกสมาชิกเมื่อเลือกครั้งหนึ่งแล้วไม่ได้
ให้เลือกอีกหนึ่งครั้ง ถ้าเลือกแล้วได้สมาชิกมากกว่าสองในสามก็ไม่จำเป็นต้องเลือกใหม่เพราะสามารถประชุมสภาได้ 
การตรวจสอบการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบหรือร้องคัดค้านคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัคร สามารถยื่นคัดค้านได้ว่าไม่
เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมสามารถเรียกร้องได้ แต่มีการกำหนดเวลาภายใน 30 วัน ในกฎหมายบอกว่าเว้นแต่การ
คัดค้านเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้ค้านตั้งแต่วันรับเลือกตั้งถึง 180 วันนับแต่วันที่มีการประกาศผล หรือถ้า
ค้านเรื่องการนับคะแนนให้ค้านระหว่างการนับคะแนน หากค้านผลการลงคะแนนให้ค้านก่อนวันประกาศผลคะแนน 
หากเกินวันที่กำหนดการตรวจรับเรื่องว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่เป็นหน้าที่ของ กกต. ในการดำเนินการสอบสวนไต่
สวนข้อเท็จจริงต้องดำเนินการโดยทันที กรณีที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเห็นว่า กกต.ท้องถิ่น หรือ
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น ทำให้เกิดความเสียหายหรือทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปตามสุจริตเที่ยงธรรมให้
รายงานต่อ กกต. ซึ่ง กกต. สามารถเปลี่ยนตัวได้ตามมาตรา 25 ในเรื่องบทกำหนดโทษ มาตรา 117 กล่าวว่า
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 118 กล่าวว่าผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทและให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนดห้าปี ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิก
ถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครเลือกตั้งหรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึง 10 
ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี 
หาก กกต. ตรวจสอบ กกต. จะกันผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่เห็นเข้ามาเป็นพยานในคดีนั้นและไม่ฟ้องคดีบุคคลนี้ หากบุคคล
นั้นให้การเท็จมีโทษจำคุกเจ็ดปีเป็นขั้นต่ำปรับ 140,000 บาทถึง 200,000 บาท เพิกถอนสิทธิ์ 20 ปี  กกต. 
เลขา ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัด ท้องถิ่น กกต.จังหวัด กกต. ท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเบือกตั้งถ้ากระทำการที่ไม่ถูกต้องด้วยความจงใจกระทำการเป็นคุณ และโทษผู้สมัครหรือ
กระทำทุจริตหรือประพฤติมิชอบมาตรา 119 กล่าวไว้ว่า จำคุกสามถึง 20 ปีปรับ 20 ,000 ถึง 200,000 เพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการเลือกตั้งได้อีก จากท่ีกล่าวมาโทษของเจ้าหน้าที่
จะหนักกว่าบุคคลทั่วไป มาตรา 120 กล่าวไว้ว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง 10 ปีและปรับตั้งแต่ 20 ,000 บาท
ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี มาตรา 121 กล่าวว่าผู้ใดจงใจทำ
ให้บัตรเลือกตั้งเสียหาย ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และมิให้ถือว่า เป็นความผิดฐานทาให้
เสียทรัพย์ ถ้ากระทำโดยเจตนาให้เสียหายมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ปรับ 100,000 หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี 
มาตรา 122 กล่าวไว้ว่าห้ามเปิดเผยการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลา



 

  

 

ปิดการออกเสียงลงคะแนนถ้ากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดมา
ลงคะแนนหรือยังไม่มาลงคะแนนเพ่ือเป็นคนหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่
เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 123 ห้ามจำหน่ายสุรา ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา
ทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่างเวลา 08.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 08.00 นาฬิกา
ของ วันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 

มาตรา 124 ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ ง ต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น การติดแผ่นป้ายต้องมี
ขนาดตามที่กำหนด และติดในที่ที่กำหนด ซึ่ง กกต. ท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนด ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งการแจก
เงิน มาตรา 91 คู่กับมาตรา 92 เมื่อมีการซื้อเสียงก็มีการขายเสียงถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับการแจกเงินจำคุกไม่เกิน 
10 ปีปรับ 200 ,000 ทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปีสำหรับผู้ซื้อเสียง ความผิดเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนและนับคะแนนคนที่ทำหน้าที่ กกน. ถ้าลงคะแนนหรือนับคะแนนไม่ถูกต้องโทษจำคุกหนึ่งถึง 10 ปีปรับ 
20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเท็จหรือพยานเท็จผู้ใดเป็นพยานเท็จ
กฎหมายกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน สองปีปรับ 40 ,000 เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาห้าปี ความผิดเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้ง ไม่ยื่นไม่แจ้งใช้จ่ายเกินตามมาตรา 128 ความผิดอ่ืนๆ ในมาตรา 92 การขายเสียงจำคุก
หนึ่งถึง 10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี บุคคลที่มีการร้องเรียน
และตรวจสอบโดย กกต. กรณีการ ใช้ข้อมูลเบาะแสคำให้การบุคคลที่สามารถเป็นพยานหลักฐาน กกต. จะกันผู้นั้น
ไว้เป็นพยานและไม่ดำเนินคดีตามมาตรา 138 ก็ได้เรียกว่าการกันพยาน การกันพยานมีระเบียบว่าด้วยการกัน
พยาน มีเงื่อนไขว่าจะกันบุคคลใดเป็นพยาน มีองค์ประกอบ ดังนี้ บุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดในเรื่องนั้นจึง
กันไว้เป็นพยาน บุคคลนั้นสมัครใจที่จะให้ถ้อยคำหรือแจ้งเบาะแสหรือเบิกความเกี่ยวกับการกระทำผิดในเรื่องนั้น 
บุคคลนั้นต้องยินยอมไปเป็นพยานในชั้นศาลด้วย กกต. เห็นชอบมีมติให้บุคคลนั้นเป็นพยาน หากให้การเท็จบุคคล
นั้นจะมีความผิด กรณีศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครเลือกตั้งโดยมีกำหนดเวลา มาตรา 139 กล่าวว่า
ให้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง บทเฉพาะกาล กำหนดว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายฉบับนี้เมื่อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใด ให้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ กำหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชา ติดังต่อไปนี้เฉพาะในส่วนที่เกีย่วกับการงดการจัดให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ กำหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น กรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อำนาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามวรรคหนึ่งเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี 

กฎหมายที่กำลังเข้าสภาคือร่างข้อบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เคยมีเมื่อปี  2542 ร่าง
พระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึง 2563 รวม 21 ปีไม่เคยมี
ข้อบัญญัติใดที่สำเร็จเลยเพราะต้องให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อเป็นกึ่งหนึ่ง จึงมีการยกเลิกและตรากฎหมาย
ฉบับใหม่ขึ้นมาโดยแก้ให้ว่าเพ่ือเสนอง่ายขึ้นให้ใช้จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหนึ่งในห้า หรือ 5000 คน หลักการที่สองที่
เปลี่ยนของกฎหมายฉบับนี้คือแค่เข้าชื่อไม่ต้องยกร่างผู้บัญญัติมา ยื่ นให้ประธานสภาประธานสภาจะมีหน้าที่
ตรวจสอบว่าชื่อนั้นถูกต้องมีตัวตนจริงเมื่อครบส่งให้เจ้านาทีต่อเจ้าหน้าที่คือตั้งแต่ระดับปลัดลงไป จากนั้นต้อง
ดำเนินการตามกระบวนการ ฉบับที่สองร่างข้อบัญญัติเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นยกเลิกเมื่อปี 
2542 กฎหมายเดิมมีการดำเนินการถึง 16 ครั้งเป็นการถอดถอนผู้บริหารสำเร็จเพียงสี่ครั้งเหตุผลเพราะต้องเข้าชื่อ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ต้องมีผู้ไปใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด มติของผู้ไปใช้สิทธิ์ต้องไม่น้อยกว่าสามในสี่จากนั้น
จึงต้องไปลงคะแนน ตามท่ี กกต. จัด กฎหมายใหม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าให้เข้าชื่อมาเพียงกึ่งหนึ่งสามารถถอดถอนได้



 

  

 

เลยไม่จำเป็นต้องมีการลงคะแนน กฎหมายที่อยู่ในระหว่างการยกร่างตอนนี้มีร่างพระราชบัญญัติกำหนดกรอบและ
เป้าหมายการจัดบริการสาธารณะ พรบ. ฉบับนี้เสนอโดยสำนักนายกรัฐมนตรี คือสำนักงานกระจายอำนาจให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่น สำนักงานกระจายอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดว่าให้
มีการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงหยิบส่วนนี้ขึ้นมาตราร่างพระราชบัญญัติโดย
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี 2542 ปัจจุบัน พรบ. ตัวนี้ยังไม่ออกจึงต้อง
อยู่ภายใต้ พรบ. ปี 2542 ต่อไป ในกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้เป็นหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและหน่วยงานรัฐเป็นหน่วยงานคู่ขนานในการดำเนินงาน ส่วนกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือมีการปรับนำมาเขียนให้ชัดเจน ที่กล่าวมาเป็นเรื่องอยู่ในระหว่างยกร่าง ตอนนี้ดำเนินการเสร็จแล้วใน
ขั้นกฤษฎีกากำลังรับฟังความคิดเห็น อำนาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้ามีกฎหมายถือว่ามีอำนาจหาก
กฎหมายกำหนดถึงจะสามารถทำได้ กล่าวคือหลักนิติรัฐต้องมีกฎหมายให้อำนาจจึงจะทำได้ ประการที่ สอง ต้องทำ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายกำหนด หลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อใช้อำนาจไปแล้วต้องมีการตรวจสอบได้ 
ตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย หากมีการไม่เห็นด้วยต้องอุทธรณ์ รัฐกับเอกชนต่างกันคือ รัฐต้องมีกฎหมายจึงจะมี
อำนาจ แต่เอกชนถ้ากฎหมายไม่ห้ามสามารถทำได้หมด ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 7850 แห่ง 
หายไปสองแห่ง เหตุผลเพราะเนื่องจากเทศบาลบึงกาฬรวมสาม อบต. เป็นหนึ่งเทศบาลจึงหายไปสองแห่ง ในเรื่อง
การจัดตั้งท้องถิ่นหากที่ใดจะทำเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ตามรัฐธรรมนูญ 2560 บอกว่าการ
ปกครองท้องถิ่นประเภทใดให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น ปี  2563 มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติงบประมาณแผ่นดินปี 2562 กำหนดให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้มาขอรับงบประมาณมีผลทำให้ 
อบจ. เทศบาล อบต. จะต้องของบประมาณตรงกับสำนักงบประมาณทั้งนี้ตามหลักการที่ผอ.สำนักงบประมาณ
กำหนดจึงกำหนดในปี 2563 ให้อบต. เป็นผู้ขอ และมีเพ่ิมเติมในปี 2564 หลักการของสำนักงบประมาณคือหาก
ไม่ขอจะไม่ได้ทุกกรณี กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเป็นกฎหมายที่กระทบกับการพ้นตำแหน่งของท่านนายกเป็นจำนวน
มาก หลักการกฎหมายพัสดุ กฎหมายพัสดุยกเลิกกฎหมายกระทรวงมหาดไทยและใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างปี 
60 ดังนั้นจึงยึดหลัก พรบ. ใหม่ทำตาม พรบ. ใหม่ การเลือกตั้งทางกรมท้องถิ่นขอยกเว้น ระเบียบไปที่ กวพ. ว่าให้ 
อบจ. มอบอำนาจให้หน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด อบจ. จัดซื้อจัดจ้างแทนได้ ต่อมาคือ พรบ. เรื่องบุคคล กฎหมายบุคคล
ในปี 2542 มีการเสนอแก้ ให้เปลี่ยนอำนาจบริหารบุคคล  

การสอบสวนเป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมปี 2562 ทั้ง อบจ. เทศบาล และอบต. เหตุการพ้น
ตำแหน่งเหมือนเดิมมีสองส่วน คือสอบสวนเพราะสั่งให้พ้นจากสมาชิกสภาพกับสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้บริหาร  รอง
ผู้บริหารเลขา ที่ปรึกษาและประธานสภารองประธานสภา เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และกระทำการ
ต้องห้ามและพฤติการณ์การปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายจัดตั้งกล่าวว่าผู้ที่เป็นนายกต้องมีคนนัดสมบัติลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมายจัดตั้งและกฎหมายเลือกตั้งดังนั้นการดูลักษณะต้องห้ามจึงต้องดูจากกฎหมายทั้งสองฉบับ กระทำการ
ฝ่าฝืน เช่น เรื่องลักเงินหลวง เรื่องส่วนได้ส่วนเสีย เรื่องมีตำแหน่งและเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ การสั่งให้พ้นตำแหน่งมี
อยู่ 4 เหตุคือ ไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ปฏิบัติ
ฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติฝ่าฝืน การกำกับดูแล ที่กล่าวมาเป็นเหตุของผู้บริหารส่วนเหตุของสมาชิกขาด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกันเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ กฎหมายเพ่ิมเติมเข้ามาในเรื่องเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียในการปฏิบัติงานหรือกิจการที่ทำกับองค์กรท้องถิ่น คุณสมบัติของผู้บริหารอายุ 35 ปีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี เหตุผลเพราะนายกต้องมีการจัดเตรียมเอกสารและดำเนินการอนุญาตหรืออนุมัติในเรื่องต่างๆ กฎหมาย
บอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น นิติบุคคล ผู้แทนนิติบุคคลตามกฎหมายก็คือนายก ดังนั้นนายกจึงควรเป็น
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รองนายกฯใช้คุณสมบัติเหมือนกันเว้นแต่อายุกับระยะเวลา คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามมีทั้งหมด 26 ข้อทางกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบสามข้อรองสุดท้าย ซึ่งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมี
ดังนี้ ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน เป็นผู้ต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งพระภิกษุ สามเณร นักบวช นักพรต ถูกตัดสิทธิ์เพิก



 

  

 

ถอนสิทธิ์เลือกตั้ง วิกลจริต ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ ศาลฎีกากล่าวว่าวิกลจริตหมายความรวมถึงคนที่มีกริยาอาการ
ผิดปกติ ขาดความรู้สึก ขาดความสามารถ ไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่สามารถช่วยตัวเองได้  ต่อมาคือถูกระงับสิทธิ์สมัคร
เลือกตั้ง ต้องคำพิพากษาจำคุก คำว่าจำคุกในที่นี้หมายถึงใช้หมายศาลเป็นหลัก ต้องมีคำพิพากษาและหมายจำคุก 
เคยถูกสั่งให้ผลจากราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ ข้อนี้เป็นเรื่องของข้าราชการ บุคคล
ต้องห้ามเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิด
เกี่ยวกับซับที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการกู้ยืมเงินการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายยาเสพ
ติด กฎหมายพนันในฐานเป็นเจ้ามือ กฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน ศาลใช้คำว่าพิพากษาถึงที่สุดว่า
กระทำความผิด ทางกฎหมายอาญามีสองส่วนคือหนึ่งรับผิด สองรับโทษ ซึ่งจากข้อดังกล่าวเมื่อมีคำพิพากษาว่าผิดก็
ถือว่าผิดและพ้นนับเป็นบุคคลต้องห้าม เคยถูกถอดถอนตามกฎหมายถอดถอน การจำกัดสิทธิ์เลือกตั้ง หากใน
ระหว่างที่เป็นนายกหรือเป็นสมาชิกไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ถือว่าถูกจำกัดสิทธิ์ ดูคำสั่งจาก กกต. การถูกสั่งพ้นจาก
ตำแหน่งเพราะมีเหตุผลได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น
อ่ืนโดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่ามีผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งการมีส่วนได้เสียจะไปปรากฏในกฎหมายจัดตั้งว่าเป็น
การกระทำต้องห้ามในกฎหมายจัดตั้งจะพูดถึงเรื่องส่วนได้เสียไว้ว่าการพิจารณาสมาชิกที่ มีส่วนได้เสียต้องพิจารณา
ตามสัญญา ในการพิจารณาจะแบ่งเป็นสองประการคือ ประการแรกกฤษฎีกาให้พิจารณาเรื่องความสำคัญเชิงบริหาร
ในตำแหน่ง ในหุ้นหรือในนิติบุคคล ในประการที่สองให้ดูเชิงทุน ดูว่าในห้างหุ้นส่วนในบริษัทนั้นเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ 
สามารถครอบงำสั่งการนิติบุคคลนั้นได้ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่กฎหมาย
กำหนดคือมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดู ส่วนได้เสียที่จะทำให้พ้นจากตำแหน่งคือกรณีสามีภรรยา บิดาดามารดา บุตร ทาง
ศาลปกครองวางหลักไว้ว่าการพิจารณาการมีส่วนได้เสียคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้ าที่สร้างประโยชน์ของตน
และเบียดเบียนประโยชน์ของรัฐ ดังนั้นการมีส่วนได้เสียในสัญญาต้องพิจารณาเป็นเรื่องไปแล้วแต่กรณี ต่อมาคือเรื่อง
ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ เออมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุ
ให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ยังไม่พ้นห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง หมายความว่าถ้าเคยถูกสั่งให้ผลเพราะมีส่วนได้
เสียหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีเงื่อนเวลาห้าปี จะสามารถสมัครได้ในปีที่ 6 ในพระราชบัญญัติเทศบาล อบต. 
อบจ. แก้ไขเพ่ิมเติมปี 2562 กล่าวไว้ว่าระยะเวลาที่ทำให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีประกาศ
ทำวินิจฉัย 

ประพฤติตนฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน กล่าวคือการทำผิดกฎหมายเพียงแต่ว่า
ความรุนแรงของการฝ่าฝืนจะขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจ การสอบสวนมีสองส่วน ส่วนที่เป็นการสั่งพ้นตำแหน่งเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือกระทำการต้องห้ามในส่วนนี้ต้องจัดตั้งกรรมการสอบสวน หรือไม่ตั้งก็ได้ หากตั้งกรรมการสอบสวน
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากไม่ตั้งกรรมการสอบสวนให้ผู้ว่าฯหรือนายอำเภอเป็นผู้สอบเอง หรือ
อาจมอบหมายให้รองผู้ว่าฯหัวหน้าส่วนราชการ หรือบุคคลใดก็ได้ไปสอบสวนแทน ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
เช่นเดียวกันหากไม่เสร็จขยายได้เพ่ิมอีก 30 วัน กฎกระทรวงฉบับนี้จะกำหนดระยะเวลาอย่างชัดเจนว่าต้องทำให้
แล้วเสร็จภายในกี่วัน ข้อยกเว้นความผิดเกี่ยวกับการขาดประชุมติดต่อกันสามครั้งโดย ไม่มีเหตุอันควรไม่สามารถ
ขยายได้เพราะมีความชัดเจนอยู่แล้ว หากสอบสวนแล้วมีความผิดให้วินิจฉัยและทำเป็นคำสั่งระบุเหตุผลจากตำแหน่ง
ด้วยต้องวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กำหนด การทำงานให้หลวงหากไปทำงานเป็นคณะกรรมาธิการถือว่าเป็น
ตำแหน่งที่มีกฎหมายรองรับ ในเรื่องการสอบสวนผู้บริหารในกรณีทอดทิ้ง ละทิ้งหน้าที่ ต้องตั้งคณะกรรมการ เพื่อส่ง
ให้ผู้ที่มีระดับสูงกว่าวินิจฉัย ภายในระยะเวลา 60 วันขยายได้ 30 วัน ในระหว่างที่มีการสอบสวนหากเห็นว่าบุคคล
นั้นจะเป็นอุปสรรคหรือขัดขวาง ให้อำนาจแก่ผู้กำกับดูแลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้จนกว่าจะสอบสวนเสร็จ เมื่อผลการ
สอบสวนสิ้นสุดให้รายงานกับรัฐมนตรีวินิจฉัยภายใน 30 วัน การล้มละลายไม่ต้องให้ถึงที่สุดสามารถพ้นได้เลยมีผล
ตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษา ในกฎกระทรวงคนมีอำนาจในการสอบสวนคือผู้กำกับดูแลที่กฎหมายกำหนด คนที่มีอำนาจ
วินิจฉัยผลคือคนที่เหนือผู้กำกับดูแลขึ้นไปหนึ่งชั้น ในกฎหมายจะเขียนเกี่ยวกับการสอบสวนและกำกับดูแลเทศบาล



 

  

 

เดิมกฎหมายบอกว่าให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาล สำหรับเทศบาลตำบลจะให้นายอำเภอ
เป็นผู้ช่วยกำกับดูแล ปัจจุบันมีการปรับแก้กฎหมายใหม่โดยกล่าวว่าให้ผู้ว่าฯมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาล  

ในวรรคสองกล่าวว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งและมาตรา 19 วรรคสอง และ
มาตรา 48 บัญญัติ สำหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลผู้ว่าจะมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทน การ
มอบหมายต้องมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น ๆ เขียนไว้ว่าให้มอบหมาย ดังนั้นการมอบหมายอำนาจตามมาตรา 71 
วรรคสองเป็นการมอบเฉพาะการกำกับดูแล สอบสวนและวินิจฉัยส่วนเรื่องอ่ืนไม่ได้เกี่ยวข้อง หากจะมอบต้องมีการ
ออกคำสั่งมอบอำนาจเพ่ิม หากไม่เห็นด้วยให้อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในส่วนของการสอบสวนจะมีความ
ยุ่งยากของเทศบาลเรื่องการมอบหมายหากมีการมอบหมายนายอำเภอจะเป็นผู้สอบสวนและผู้ว่าเป็นผู้วินิจฉัยแต่
หากไม่มอบผู้ว่าจะเป็นผู้สอบสวนและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้วินิจฉัยตามหลักการของเทศบาล จากที่
กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเรื่องการสอบสวนและหลุดพ้นจากตำแหน่ง 
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