คำ�นำ�
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำ�นาจเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรการเลือกสมาชิกวุฒสิ ภาการออกเสียงประชามติ  
และการจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไป
โดยสุจริตและเทีย่ งธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกตัง้
ท้องถิน่ สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงได้จดั ทำ�ชุดความรูเ้ กีย่ วกับการเลือก
ตัง้ ท้องถิน่   โดยแยกเป็นส่วนต่างๆทีส่ �ำ คัญได้แก่
1.  108 ความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกตัง้ ท้องถิน่
2. ความรู้เ กี่ย วกั บ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น และวั ฒ นะธรรมทาง
                   การเมือง
3.  ความรูเ้ กีย่ วกับผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ท้องถิน่
4. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และกระบวนการลงคะแนน
                   เลือกตัง้ ท้องถิน่
5.  ความรูเ้ กีย่ วกับความผิดตามกฎหมายเลือกตัง้ ท้องถิน่
6.  ความรูเ้ กีย่ วกับการมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ ท้องถิน่
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อ กตั้ ง เล่ ม เขี ย นโดย
นายสุวทิ ย์ ญาตินยิ ม อตีตผูต้ รวจการ สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป จะได้ศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามสมควรและได้รับความร่วมมือจากแกนนำ�และ
เครือข่ายพลเมืองดีวถิ ปี ระชาธิปไตยทุกคนและจาก ศส.ปชต. ทุกแห่ง ได้มสี ว่ นร่วม
ในการเผยแพร่ เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตัง้ ต่อไป
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
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ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น

1

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ความสำ�คัญ
			 การมีสว่ นร่วมในการเลือกตัง้ ท้องถิน่ เป็นการแสดงออกถึงการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของประชาชนทีส่ �ำ คัญและเป็นพืน้ ฐานของการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ระดับชาติ  เพราะประชาชนในท้องถิน่ สามารถแสวงหาข้อมูล  เข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือ
ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างรอบด้านได้มากกว่า และเข้าถึงง่ายกว่าการแสวงหาข้อมูล
การเมืองระดับชาติทม่ี คี วามสลับซับซ้อน  ซ่อนเงือ่ น และมีปจั จัยต่าง ๆ หลากหลาย  
เป็นองค์ประกอบทีจ่ ะต้องนำ�มาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
			 ถ้าจะเปรียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสมือนครอบครัว ครอบครัว
ทีจ่ ะอยูด่ ี มีสขุ มี ความอบอุน่ ผูน้ �ำ ครอบครัวต้องเป็นผูม้ อี าชีพสุจริต ซือ่ สัตย์และ
ให้ความรักกับสมาชิกในครอบครัวโดยเสมอภาค และคอยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อความผาสุกของคนในครอบครัว แม้มีความขัดแย้ง
ทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว หัวหน้าครอบครัวต้องไม่ตดั สินหรือหาทางออกโดยอคติ
แต่ตอ้ งหาทางออกด้วยเหตุดว้ ยผล และเป็นทีย่ อมรับ หรือฉันทามติ และทีส่ �ำ คัญต้อง
วางแนวทางในอนาคตของครอบครัวโดยปลูกฝังจิตสำ�นึกทีด่ ี และมีจติ สาธารณะ  หรือ
จิตอาสา เพือ่ สร้างครอบครัวทีน่ า่ อยู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก็ท�ำ นองเดียวกัน
จะมีผบู้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ เป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัวหรือผูน้ � 
ำ
ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต คอยดูแลทุกครอบครัวในท้องถิ่นให้
ได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำ�วันโดยจัดให้มีส่ิงสาธารณูปโภค
บริการสาธารณะบำ�รุงทางนำ้�ทางบก   ให้ได้รับการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผูส้ งู อายุ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และส่งเสริม
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คุณภาพชีวิต โดยการจัดสรรงบประมาณตามความจำ�เป็นหรือตามลำ�ดับ
ความสำ � คั ญ ภายใต้ ก ารบริ ห ารงบประมาณอย่ า งตรงไปตรงมา ประหยั ด
และเกิดประโยชน์สงู สุด แก่ประชาชนทุกกลุม่ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด้วยเหตุท่ผี ้บู ริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้ง
เข้ามาจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่น ขับเคลื่อนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นให้เป็น
ไปตามทีก่ ฎหมายได้ให้อ�ำ นาจไว้ และมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทีอ่ ยูใ่ น
ท้องถิน่ ทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ เพราะฉะนัน้ ประชาชนในท้องถิน่ ต้องให้ความ
สำ�คัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น จึงจะได้คนที่ดีและเหมาะสม
ทีส่ ดุ มาเป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่
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1. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
1.1 ศึกษาผลงานการบริหารงานท้องถิน่ ทีผ่ า่ นมาในอดีตและปัจจุบนั
ก่อนที่จะมีประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น สำ�หรับประชาชนที่อยู่
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับ
ท้องถิน่ ได้โดยการติดตามข้อมูลข่าวสาร ผลงานของผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิก
สภาท้องถิน่ ชุดปัจจุบนั และอดีตทีผ่ า่ นมา ว่าได้มกี ารบริหารหรือปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่  เป็นไปตามนโยบายทีเ่ คยให้ค�ำ มัน่ สัญญาช่วงหาเสียง
เลือกตัง้ หรือไม่  มีการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือแสวงหาผลประโยชน เ์ พือ่ ตนเองหรือ
พวกพ้องหรือไม่  ปฏิบตั ติ ามหน้าที่ หรือละเว้น ละเลย กับสิง่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับความต้องการหรือความจำ�เป็นของชุมชน เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลมาประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกตัง้ ท้องถิน่ เมือ่ มีการเลือกตัง้ จะมาถึง
อย่างไรก็ตามนอกจากการติดตามข้อมูลข่าวสารผลงานการบริหาร
ท้องถิ่นที่ผ่านมาในอดีตและปัจจุบันแล้วหากจะให้การติดตามผลงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประชาชนก็ควรจะศึกษาอำ�นาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ราอยูใ่ นเขตท้องถิน่ นัน้ มีหน้าที่ อำ�นาจ อย่างไร ตลอดจนหน้าที่
และอำ�นาจของผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ยิง่ จะช่วยให้ขอ้ มูลมาก
ขึน้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาในการเลือกตัง้ ท้องถิน่ เพราะกิจกรรมหรือหน้าท
1.2 แสวงหาข้อมูลและติดตามความเคลือ่ นไหวของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ท้องถิน่
การเลือกตัง้ ท้องถิน่ แต่ละครัง้ จะมีผสู้ มัครทีเ่ คยเป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือ
สมาชิกสภาท้องถิน่ มาก่อน และจะมีผสู้ มัครหน้าใหมทีเ่ สนอตัวเข้ามาเป็นผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่   จึงเป็นหน้าทีข่ องประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีจ่ ะพิจารณาเปรียบเทียบกันว่าจะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาี่
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ทำ�หน้าที่ เพราะต้องพิจารณาถึงภูมหิ ลัง ประวัตคิ รอบครัว อาชีพ ประสบการณ์
อุปนิสยั ในอดีตทีผ่ า่ นมาหากเป็นผูเ้ คยดำ�รงตำ�แหน่งมาก่อนระหว่างการปฏิบตั ิ
หน้าที่มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น อาศัยตำ�แหน่งอำ�นาจหน้าที่แสวงหาผล
ประโยชน์สว่ นตัวหรือเอือ้ ประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเคยออกไปพบปะหาข้อมูล
ในชุมชน หมูบ่ า้ น รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพือ่ นำ�ปัญหา
ต่าง ๆ ไปแก้ไขให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนช่วงปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ท�ำ ตาม
นโยบายที่ เ คยหาเสี ย งไว้ ก่ อ นหรื อ ไม่ ผลงานที่ ผ่ า นมาเป็ น ไปตามที่ มี
นโยบายหรือสัญญากับประชาชนไว้หรือไม่ หากไม่ได้ทำ�ตามที่เคยหาเสียงไว้  
มีเหตุผลทีส่ มเหตุสมผลหรือไม่
แน่ น อนว่ า ผู้ ส มั ค รหน้ า ใหม่ เขายั ง ไม่ เ คยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามประชาชนก็ จ ะสามารถที่ จ ะศึ ก ษาข้ อ มู ล ประวั ติ ส่ ว น
ตัว ครอบครัวพฤติกรรมทางสังคม นิสัย บุคลิก ความตั้งใจ ความซื่อสัตย์
ิ และ
สุจริต บางอย่าง  ท้องถิน่ บางแห่งก็ไม่มหี น้าทีแ่ ละอำ�นาจทีจ่ ะต้องปฏิบตั   
เมื่อเราศึกษาอำ�นาจหน้าที่ท้องถิ่นดีแล้วก็จะรู้ว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นงานใน
หน้าที่ของท้องถิ่นหรือไม่ ได้ให้ความสำ�คัญกับการพิจารณาลำ�ดับความสำ�คัญ
ตามความจำ�เป็นหรือต้องการเพียง ? และโดยรวม ๆ แล้วองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ คล้าย ๆ กันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ก็จะ
มีหน้าที่ท่ีต้องทำ�หรืออาจทำ�ได้มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ประชาชนในชุมชน
หรือท้องถิ่นขนาดเล็กอาจได้สัมผัสเชิงประจักษ์อยู่แล้ว และนำ�มาประกอบ
กับนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนว่าเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพียงใด ใครน่า
จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สมควรจะได้รับความไว้วางให้เป็นผู้บริหารท้องถิ่น
มากที่สุด
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1.3 แสวงหาข้อมูลการกระทำ�ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
     ก่อนครบวาระการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละครั้งจะมีผู้ที่คาดว่าจะสมัคร
ลงแข่ ง ขั น เป็ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง
ตำ�แหน่งที่สมัครบางคนมีแนวทางในการเสนอตัว อาสาชุมชน เพื่อเข้ามา
ทำ�หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เคารพต่อเสียงที่ไว้วางใจหรือจะให้โอกาสเข้า
มาปฏิบัติหน้าที่ ไม่กระทำ�ผิดหรือกระทำ�การเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
ท้องถิ่น จะมีผู้สมัครบางคนประเมินตนเองแล้วว่าหากลงสมัครหาเสียงอย่าง
ตรงไปตรงมาอาจไม่ได้รับเลือกตั้งจึงพยายามใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งตำ�แหน่ง ใช้วิธีการหาเสียง โดยการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งตำ�แหน่ง หน้าที่ และอำ�นาจ ด้วยวิธีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง การสัญญา
ว่าจะให้สิ่งของ ให้เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้
การจัดให้มมี หรสพ การจัดเลีย้ ง การหลอกลวง บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้อทิ ธิพลคุกคาม
หากท้องถิน่ ใดได้บคุ คลดังกล่าวเข้ามาทำ�หน้าทีใ่ นการบริหาร พีน่ อ้ งประชาชน
สันนิษฐานได้เลยว่าคนนั้นจะต้องเข้ามาทำ�การทุจริต แสวงหาผลประโยชน์
จากการใช้จ่ายงบประมาณจากการปฏิบัติหน้าที่  และประชาชนในท้องถิ่นจะ
เป็นผู้เสียผลประโยชน์โดยตรง สิ่งสาธารณะ  เช่น  ถนนหนทาง  สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ แทนที่จะใช้ได้ภายในระยะเวลานานตามมาตรฐาน เสียหายกลับต้อง
ซ่อมแซมก่อนเวลาอันควร   เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ   แทนที่จะได้นำ�
งบประมาณซ่อมแซมไปดำ�เนินการอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนใน
ชุมชนจากการแสวงหาข้อมูลตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการแสวงหาโดยตัว
ท่านเองตามลำ�พังอาจได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอประกอบการพิจารณาตัดสินใจท่านอาจ
จะชักชวนบุคคลหรือตัง้ กลุม่ คนทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ทจ่ี ะทำ�ให้ชมุ ชนของท่าน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของท่านเลือกตัง้ โดยสุจริตเพือ่ ให้ได้
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ผู้บ ริ ห ารสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส โดยมี ก ารแลกเปลี่ย นข้ อ มู ล ข่ า วสาร และชั ก ชวน
ให้ประชาชนทัว่ ไปปฏิเสธการซือ้ สิทธิขายเสียงหากทำ�ได้ส�ำ เร็จ  ประโยชน์สงู สุดก็
จะเกิดกับประชาชนในท้องถิน่ โดยรวม เป็นตัวอย่างและเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข  
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2. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
เมื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น
ถ้าพูดถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีนักวิชาการได้จำ�แนกระดับความ
เข้มของการ มีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้หลายระดับ ซึง่ เริม่ จากระดับ
ความเข้มน้อยไปหาความเข้มมากในการมีสว่ นร่วม ดังนี้
1. การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทางการเมือง
2. การใช้สทิ ธิเลือกตัง้
3. การริเริม่ ประเด็นพูดคุยทางการเมือง
4. การชักจูงผูอ้ น่ื ให้เลือกผูท้ ต่ี นสนับสนุน
5. การติดสติก๊ เกอร์เพือ่ แสดงการสนับสนุน
6. การติดต่อกับนักการเมืองหรือผูน้ �ำ ทางการเมือง
7. การบริจาคเงินสนับสนุนทางการเมือง
8. การร่วมประชุมหรือชุมนุมทางการเมือง
9. การร่วมรณรงค์ทางการเมือง
10. การเป็นสมาชิกพรรคสำ�คัญของพรรคการเมือง
11. การร่วมประชุมแกนนำ�ของพรรค
12. การร่วมระดมทุนหาเสียง
13. การเสนอตัวเป็นคูแ่ ข่งทางการเมือง
14. การดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง
ดังนั้น ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้จะไม่ได้เป็นผู้สมัคร
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ หากได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมทางการ
เมืองที่จะเกิดขึ้น อย่างเช่นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าได้มีการ
พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้คาดว่าจะสมัครหรืออาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้
บริหารท้องถิน่ และสมาชิก สภาท้องถิน่ ว่าบุคคลเหล่านัน้ มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้
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ความสามารถ ภูมิหลัง ประสบการณ์และวุฒิภาวะที่จะไปทำ�หน้าที่ท่ีสำ�คัญ
ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นหรือดึงศักยภาพของท้องถิ่นออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ท้องถิน่ และคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในท้องถิน่ ดี
ขึน้ เป็นลำ�ดับ
การแลกเปลี่ยนหรือถกเถียงกันเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สมัครแต่ละคน
ถือว่าเป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ในการกลัน่ กรองผูส้ มัคร เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีเ่ หมาะสม
ทีส่ มกับตำ�แหน่งมากทีส่ ดุ เข้ามาทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
2.1   การเสนอตัวไปเป็นกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือไปเป็น
       กรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละแห่ง  คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ กกต. จะแต่ง
ตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือ กกต.ท้อง
ถิน่   ซึง่ คณะกรรมการดังกล่าวนอกจากจะเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแล้ว  
กกต. จะแต่งตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นเขตจังหวัด หรืออำ�เภอนัน้ แล้ว
แต่กรณี  ทีไ่ ม่ได้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีอ่ น่ื ของรัฐจำ�นวนไม่เกิน 2 คน ด้วย
ก็ได้
กกต. ท้องถิน่ มีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
1. การเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบการกำ�หนดหน่วยเลือกตัง้   ทีเ่ ลือก
ตัง้   และการแต่งตัง้ กรรมการประจำ�หน่วย (กปน.) จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน  เจ้า
หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยประจำ�ทีเ่ ลือกตัง้   อย่างน้อย 2 คน
2.  ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และการ
เพิม่ ชือ่ หรือถอนชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้
3.  กำ�กับดูแล และอำ�นวยการเลือกตัง้   การลงคะแนนเลือกตัง้   การนับ
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4.  กำ�หนดสถานที  ่ รวบรวมผลคะแนน  และรวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตัง้
และรายงานผลการเลือกตัง้
5.  ปฏิบตั กิ ารใดตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในกฎหมาย  หรือตามที่ กกต.มอบหมาย
นอกจากจะมี กกต.ท้องถิน่ แล้ว  ผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัดมี
อำ�นาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้ กกต. ท้องถิน่   แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเป็น
ผูช้ ว่ ยเหลือในการปฏิบตั งิ านในการเลือกตัง้ ได้   นอกจากจะมี กกต.ท้องถิน่ และคณะ
อนุกรรมการ กกต.ท้องถิน่ แล้ว  หวั หน้าพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือปลัดท้องถิน่ จะทำ�หน้าที่
เป็นผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   และโดยความเห็นชอบ
ของ กกต.ท้องถิน่ แต่งตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ไม่นอ้ ย
กว่า 5 คน
ประชาชนในส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วน                      
ก็สามารถจะเสนอตัวเข้าไปมีบทบาทในการทำ�หน้าที่ กกต.ท้องถิน่   หรือคณะอนุกรรมการ
กกต. ส่วนท้องถิน่ หรือกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ (กปน.) ได้
2.2 การเสนอตัวเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่
การเสนอตัวเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่   
เป็นการแข่งขันทางการเมืองหรือต่อสูท้ างการเมือง  ถือว่าเป็นกิจกรรมการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองทีม่ คี วามเข้มสูง  เพราะหากได้รบั เลือกตัง้ โดยเสียงข้างมากแล้ว  จะมีโอกาส
ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวด้วยตนเองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูใ้ ดเห็นว่าจากการบริหารงานของผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือการทำ�หน้าทีข่ องสมาชิก
สภาท้องถิน่ ในอดีตหรือปัจจุบนั ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ไม่มปี ระสิทธิภาพ  มีการทุจริต  ใช้งบ
ประมาณไม่มปี ระสิทธิภาพ  แก้ไขปัญหาความเป็นอยูข่ องประชาชนไม่ตรงจุด  หรือ
ไม่ล�ำ ดับความสำ�คัญ ความจำ�เป็น  เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และเห็นว่าหากตนเองได้รบั เลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน่   จะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดกี ว่า
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การเตรียมความพร้อมจะเป็นผูส้ มัครตำ�แหน่งผูบ้ ริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิน่ ใดนัน้
ต้องศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเป็นเบือ้ งต้น คือ กฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ ท้องถิน่
(พ.ร.บ.การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.2562)  ซึง่ กำ�หนด
คุณสมบัตไิ ว้
1. ต้องมีสญั ชาติไทยโดยการเกิด
2. สมาชิกสภาท้องถิน่   ตอ้ งมีอายุไม่ต�ำ่ กว่ายีส่ บิ ห้าปีนบั ถึงวันเลือกตัง้   สำ�หรับ
ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ ให้มอี ายุตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำ�หนด
3. มีชอ่ื อยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีส่ มัครรับเลือก
ตัง้ ในวันสมัครรับเลือกตัง้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ปีนบี ถึงวันสมัครรับเลือกตัง้
4. คุณสมบัตอิ น่ื ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กำ�หนด
กฎหมายอีกฉบับหนึง่ ทีต่ อ้ งศึกษาเป็นเบือ้ งต้น  คอื   กฎหมายว่าด้วย
การจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   ได้แก่   องค์การบริหารส่วนตำ�บล  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  หรือพัทยา  แล้วแต่ผสู้ มัครมีชอ่ื ใน
ทะเบียนบ้านในท้องถิน่ ใด
สาระสำ�คัญทีต่ อ้ งศึกษาคือหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งทำ�และ
อาจทำ�   เพือ่ จะได้เป็นแนวทางในการวางนโยบายทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร  
เสนอต่อผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผูบ้ ริหารท้องถิน่
การกำ�หนดนโยบายใดๆออกมาต้องมีการศึกษาข้อมูลในท้องถิน่ อย่างครบ
ถ้วน  รอบด้าน  และนโยบายนัน้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงและอยูใ่ นหน้าทีข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ
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2.3 อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตัง้ ท้องถิน่
นอกจากหน้าที่และอำ�นาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญแล้ว  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ บัญญัตใิ ห้คณะ
กรรมการการเลือกตัง้ มีหน้าทีส่ ง่ เสริม  สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการ
ศึกษาและองค์การเอกชน  ในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องให้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข   การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการตรวจสอบการเลือกตัง้ และความรูท้ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ
ประชาชนทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการเลือกตัง้   เพือ่ ให้การ
เลือกตัง้ เป็นไปด้วยความสุจริตและเทีย่ งธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  
อาจรวมกันเป็นองค์การเอกชน และยืน่ คำ�ขอตามระเบียบคณะกรรมการการเลือก
ตัง้ ว่าด้วยการรับรององค์การเอกชน ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ รับรอง เมือ่
มีประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การเอกชนที่ได้รับการรับรองจากคณะ
กรรมการการเลือกตัง้ แล้ว  มีสทิ ธิเสนอขอรับงบประมาณสนับสุนนกิจกรรมตรวจ
สอบการเลือกตัง้ จากคณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตัง้   ซึง่ จะมีการแต่งตัง้ อาสาสมัคร (อสส.) ประจำ�หน่วยเลือกตัง้ แต่ละหน่วย
ปฏิบตั หิ น้าทีก่ อ่ นวันเลือกตัง้   โดยหาข่าว  ข้อมูล  เบาะแส  การกระทำ�ความผิด
ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตัง้ ท้องถิน่   และรายงานให้คณะกรรมการการเลือก
ตัง้ ทราบ  เพือ่ พิจารณาดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
ในวันเลือกตัง้   คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ (กปน.) จะอำ�นวย
ความสะดวก  โดยจัดทีน่ ง่ั ให้อาสาสมัคร (อสส.) นัง่ สังเกตการณ์การการลงคะแนน
เลือกตัง้ การนับคะแนนเลือกตัง้   และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตัง้ นัน้   อาสา
สมัครทีส่ งั เกตการณ์ในหน่วยเลือกตัง้   จะคอย
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เป็นผูช้ ว่ ยเหลือในการปฏิบตั งิ านในการเลือกตัง้ ได้  นอกจากจะมี กกต.ท้องถิน่ และ
คณะอนุกรรมการ กกต.ท้องถิน่ แล้ว  หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่ หรือปลัดท้องถิน่
จะทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และโดย
ความเห็นชอบของ กกต.ท้องถิน่ แต่งตัง้ ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการประจำ�
หน่วยเลือกตัง้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
ประชาชนในส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วน  
ก็สามารถ จะเสนอตัวเข้าไปมีบทบาทในการทำ�หน้าที่ กกต.ท้องถิ่น   หรือคณะ
อนุกรรมการ กกต. ส่วนท้องถิน่ หรือกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ (กปน.) ได้
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2.2 การเสนอตัวเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิน่
การเสนอตัวเป็นผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นการแข่งขันทางการเมืองหรือต่อสู้ทางการเมือง ถือว่าเป็นกิจกรรม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีความเข้มสูง เพราะหากได้รับเลือกตั้งโดยเสียง
ข้างมากแล้ว  จะมีโอกาสในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวด้วยตนเองภายใต้กฎหมาย
ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้ใดเห็นว่าจากการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นหรือการทำ�หน้าที่
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในอดีตหรือปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ
มีการทุจริต ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนไม่ตรงจุดหรือไม่ล�ำ ดับความสำ�คัญ ความจำ�เป็น เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเห็นว่าหากตนเองได้รบั เลือกตัง้ เป็นผู้
บริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ จะสามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดกี ว่า
การเตรียมความพร้อมจะเป็นผูส้ มัครตำ�แหน่งผูบ้ ริหารหรือสมาชิกสภา
ท้องถิน่ ใดนัน้ ต้องศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเป็นเบือ้ งต้น คือ กฎหมายว่าด้วย
การเลือกตัง้ ท้องถิน่ (พ.ร.บ.การเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
พ.ศ.2562)  ซึง่ กำ�หนดคุณสมบัตไิ ว้
1. ต้องมีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
2. สมาชิกสภาท้องถิน่    ต้องมีอายุไม่ต�ำ่ กว่ายีส่ บิ ห้าปีนบั ถึงวันเลือกตัง้   
สำ�หรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่า
ด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กำ�หนด
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3. มีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร
รับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนีบถึงวัน
สมัครรับเลือกตัง้
4. คุณสมบัตอิ น่ื ตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ กำ�หนด
กฎหมายอีกฉบับหนึง่ ทีต่ อ้ งศึกษาเป็นเบือ้ งต้น คือ กฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำ�บล เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร หรือพัทยา แล้วแต่ผ้สู มัครมีช่อื
ในทะเบียนบ้านในท้องถิน่ ใด
สาระสำ�คัญทีต่ อ้ งศึกษาคือหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ ง
ทำ�และอาจทำ�  เพือ่ จะได้เป็นแนวทางในการวางนโยบายทีอ่ ยูใ่ นอำ�นาจหน้าทีข่ อง
ผูบ้ ริหารเสนอต่อผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่
การกำ�หนดนโยบายใดๆออกมาต้องมีการศึกษาข้อมูลในท้องถิ่นอย่าง
ครบถ้วน รอบด้าน และนโยบายนัน้ สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงและอยูใ่ นหน้าทีข่ อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ
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2.3 อาสาสมัครสังเกตการณ์การเลือกตัง้ ท้องถิน่
นอกจากหน้าที่และอำ�นาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งบัญญัติให้
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีหน้าทีส่ ง่ เสริม สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ  สถาบัน
การศึกษาและองค์การเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่
ประชาชนเกีย่ วกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการตรวจสอบการเลือกตัง้ และความรูท้ ถ่ี กู ต้องเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญ
ประชาชนทีต่ อ้ งการมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการเลือกตัง้   เพือ่ ให้การ
เลือกตัง้ เป็นไปด้วยความสุจริตและเทีย่ งธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  
อาจรวมกันเป็นองค์การเอกชน และยื่นคำ�ขอตามระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ว่าด้วยการรับรององค์การเอกชน ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ รับรอง  
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น องค์การเอกชน ที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการการเลือกตัง้ แล้ว   มีสทิ ธิเสนอขอรับงบประมาณสนับสุนนกิจกร
รมตรวจสอบการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามระเบียบคณะ
กรรมการการเลือกตัง้   ซึง่ จะมีการแต่งตัง้ อาสาสมัคร (อสส.) ประจำ�หน่วยเลือก
ตัง้ แต่ละหน่วย ปฏิบตั หิ น้าทีก่ อ่ นวันเลือกตัง้ โดยหาข่าว ข้อมูล เบาะแส การก
ระทำ�ความผิดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และรายงานให้คณะ
กรรมการการเลือกตั้งทราบ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ ในวัน
เลือกตั้ง   คณะกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะอำ�นวยความสะดวก  
โดยจัดที่น่ังให้อาสาสมัคร (อสส.) นั่งสังเกตการณ์การการลงคะแนนเลือกตั้ง  
การนับคะแนนเลือกตัง้   และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตัง้ นัน้   อาสาสมัคร
ทีส่ งั เกตการณ์ในหน่วยเลือกตัง้   จะคอยสังเกตผูม้ าลงคะแนนเป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ใน
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สังเกตผูม้ าลงคะแนนเป็นผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในหน่วยเลือกตัง้ นัน้ หรือไม่  กรรมการ
ประจำ�หน่วยทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ต่ละหน้าที  ่ ได้แก่กรรมการฝ่ายรับบัตรประชาชนแสดงตน  
กรรมการฝ่ายฝ่ายตรวจสอบบัญชีรายชือ่   กรรมการฝ่ายมอบบัตรเลือกตัง้   กรรมการฝ่าย
ควบคุมคูหา  กรรมการฝ่ายควบคุมหีบบัตรลงคะแนน  และกรรมการนับคะแนน  ปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  หากพบการกระทำ�ผิดกฎหมาย  ระเบียบ  ก็ให้
ทักท้วงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ ทันที
กรณีทป่ี ระชาชนไม่ได้เป็นสมาชิกองค์การเอกชนหรือเป็นอาสาสมัครขององค์การ
เอกชน  ก็สามารถมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการเลือกตัง้ ได้เช่นกัน  แต่ไม่สามารถเข้าไป
สังเกตการณ์ในทีเ่ ลือกตัง้ ได้
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3. การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หลังวันเลือกตั้ง
3.1 มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้
เมือ่ มีประกาศให้มกี ารเลือกตัง้ ท้องถิน่ ทุกครัง้ ผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้
ประจำ�จังหวัดจะประกาศกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ของผูส้ มัคร  
ตามหลักเกณฑ์  วิธกี าร  และระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือ กกต.
กำ�หนด เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาคในการ ใช้จา่ ยในการหาเสียงเลือกตัง้ ของผูส้ มัคร
ทุกคน ถ้าหากไม่มกี ารกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ย ในการเลือกตัง้ ไว้ผสู้ มัครทีม่ ี
ความพร้อมหรือมีศกั ยภาพในการใช้จา่ ยมากก็จะได้เปรียบในเรือ่ งของการหาเสียง
เลือกตัง้
ค่าใช้จา่ ยทีป่ ระกาศกำ�หนดไว้แล้ว  ให้ใช้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกำ�หนด
ใหม่ให้เหมาะสม ค่าใช้จา่ ยทีก่ �ำ หนดใหม่ไม่ใช้บงั คับกับการเลือกตัง้ ทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ดำ�เนินการหรือจะมีขน้ึ ภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ประกาศกำ�หนดค่าใช้
จ่าย  
ห้ามมิให้ผ้สู มัครใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิน่ เกินจำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ยทีก่ �ำ หนดไว้
ในการคำ�นวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสำ�หรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง
ให้ค�ำ นวณค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ระหว่างเวลา
1. กรณีทเ่ี ป็นการเลือกตัง้ อันเนือ่ งมาจากการครบวาระให้ค�ำ นวณค่าใช้จา่ ย
ทีใ่ ช้จา่ ยไปตัง้ แต่หนึง่ ร้อยแปดสิบวันก่อนวันทีค่ รบวาระจนถึงวันเลือกตัง้
2. กรณีการเลือกตัง้ แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ ง ให้ค�ำ นวณค่าใช้จา่ ยไปตัง้ แต่วนั ที่
ตำ�แหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตัง้
ผู้สมัครแต่ละคนมีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมทัง้ หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องให้ถกู ต้องครบถ้วนต่อผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�
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จังหวัดภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้ง ประชาชนในท้องถิ่นสามารถ
สังเกตการณ์ใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ�แผ่น
ป้ายหาเสียง จำ�นวนและขนาดของป้าย ค่าใช้จา่ ยสำ�หรับผูช้ ว่ ย หาเสียง หรือค่าจ้าง
รถโฆษณาหาเสียงเมื่อคำ�นวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างห้วงเวลาที่กำ�หนดไว้
จะต้องไม่เกินจำ�นวนทีก่ �ำ หนดไว้
หากผู้สมัครรายใดใช้จ่ายเกินจำ�นวนค่าใช้จ่ายที่ผ้อู ำ�นวยการการเลือกตั้ง
ประจำ�จังหวัดประกาศกำ�หนดถ้าเป็นผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ ศาลอาจมีค�ำ สัง่ เพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ผูน้ น้ั และสัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่
3.2 การติดตามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่
ภายหลังจากได้มกี ารประกาศผลการเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภา
ท้องถิน่ และผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการบริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน่ ปฏิบตั หิ น้าทในสภาท้องถิน่
ประชาชนต้องติดตามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูบ้ ริหารท้องถิน่ ว่าได้ด�ำ เนินการ
ตามทีไ่ ด้หาเสียงหรือไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการของท้องถิน่ นัน้ ๆ ผลงานทีเ่ กิด
ขึน้ เป็นประโยชน์กบั ท่องถิน่ หรือความเป็นอยูข่ องประชาชนมากน้อยเพียงใด
มีการแสวงหาผลประโยชน์หรือเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ตัวเองหรือพวกพ้องหรือ
ไม่การจัดหา จัดซือ้ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบทีก่ �ำ หนดไว้  และดำ�เนินการด้วยความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
หากเห็นว่าการดำ�เนินการตามโครงการต่าง ๆ ไม่โปร่งใส อาจใช้สทิ ธิขอ
เอกสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารเพือ่ นำ�มาตรวจสอบ
เมื่อ ประชาชนเห็ น ว่ า ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ่น หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น คนใด
ไม่สมควรดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปก็สามารถเข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เพือ่ ดำ�เนินการให้มกี ารลงคะแนนถอดถอนผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมาชิกสภาท้องถิน่
คนนัน้ ได้ แต่ตอ้ งถือตามเกณฑ์จ�ำ นวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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