
ร่าง 
พ.ร.บ.
อบจ. 

กกต.     

1 ฉบบั 
ร่าง พ.ร.บ.
การเลือกตัง้ 
สถ. หรือ ผถ. 

ร่าง 
พ.ร.บ. 
เทศบาล 

กฎหมายที่ต้อง
ปรับปรุงในการ
เลือกตัง้ท้องถิ่น 

ร่าง พ.ร.บ. 
สภาต าบล
และ อบต. 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการเมือง
พัทยา 

มท.  
5 ฉบับ 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการ กทม. 

คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ

พจิารณา 

ครม.ให้ความ

เห็นชอบ 
สนช. ให้ความ

เห็นชอบ 
ทลูเกล้าฯ ตาม 

รธน. ม.145  

สคก. ได้มีหนงัสอืแจ้งให้ มท. ให้

ความเห็นในการแก้ไข กม. 6 ฉบบั         
(ตาม นส.ที่ นร 0913/383 ลว. 6 ก.ค. 

2560 และ ดว่นที่สดุ ที่ นร 0913/836 

ลว. 20 พ.ย. 2560 โดยขอให้แจ้งผล

ภายในวนัที่ 4 ธ.ค. 2560 

 ก าหนดให้ปลัด อปท. ปฏิบัตหิน้าที่ของนายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการ
ชั่วคราว ในระหว่างที่ไม่มีนายก จนถงึวันประกาศผลการเลือกตัง้นายก 

แก้ไขเพิ่มเตมิคุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามบางประการของ สมาชิก 

นายก และรองนายก 

ปมท. ลงนามในหนังสือแจ้ง
ความเหน็ต่อ สคก. แล้ว             

(ด่วนที่สุด ที่ มท 
0804.5/20968                    

ลว. 7 ธ.ค. 2560) 

สคก. ตรวจพิจารณาร่าง เสร็จแล้ว
และรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนตาม รธน. ม. 77 ระหวา่ง
วนัที่ 15– 30 ส.ค. 2561  

ร่าง กม. 

ท้องถิ่น 

รูปแบบ

ทั่วไป 

ร่าง พ.ร.บ. สภาต าบลและ 

อบต. (ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตัง้ สถ. 

หรือ ผถ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย และการสั่งให้สมาชิก นายก รองนายก 
เลขานุการนายก และที่ปรึกษานายก พ้นจากต าแหน่ง 

ก าหนดผลกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาสิน้สุดลงพร้อมกันทัง้หมด
เนื่องจากถูกประชาชนถอดถอน ให้ถือเป็นการยุบสภาท้องถิ่น   

แก้ไขเพิ่มการก ากับดูแล และการด าเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้นายก     

รองนายก ประธานสภา รองประธานสภา พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจาก 
- ทอดทิง้หรือละเลยไม่ปฏิบตักิารตามหน้าที่และอํานาจ - ปฏิบตักิารไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดภิาพของประชาชน - มีความประพฤตใินทางเลื่อมเสีย 

แก้ไขเพิ่มเตมิการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของสมาชิก นายก          

รองนายก เลขานุการนายก และที่ปรึกษานายก  ประเด็น

แก้ไข

เพิ่มเติม 

ร่าง กม.       

การเลือกตัง้

ท้องถิ่น 

ร่าง พ.ร.บ. เทศบาล  

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

ร่าง พ.ร.บ.  อบจ.       

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจหน้าที่ของ อปท. และก าหนดห้ามน าเงนิ อปท.      
ไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ร่าง กม. 

ท้องถิ่น 

รูปแบบ

พเิศษ 

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร

ราชการกรุงเทพมหานคร  

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา         

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 



แกไ้ขเพิมเติมจาํนวนและคุณสมบตัิ 

สมาชิก

สภา 

แก้ไขจ านวน ส.อบต.  

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 
ต้องมีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม 

พ.ร.บ.เลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

แก้ไขคุณสมบัตริองนายก  

นายก  

รอง

นายก  
รองนายกต้องมีคณุสมบตั ิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามเหมือนกบันายก 
 เว้นแต่ ในสว่นที่เกี่ยวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  

ยกเลิกคุณสมบัตใินเรือง ไมเ่ป็นผู้ พ้นเพราะสว่นได้เสียไมถ่ึง 5ปี 
            และ เคยพ้นเพราะเหตทุจุริตหรือประพฤตมิิชอบ 

เนื่องจากไปกําหนดเป็นลกัษณะต้องห้าม

ตาม พ.ร.บ.เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. ไว้แล้ว 

จากหมู่บ้านละ 2 คน เป็นเขตเลือกตัง้(หมู่บ้าน) ละ 1 คน 



แก้ไขเพมิเตมิการกระทาํอนัเป็นการต้องห้ามของสมาชิก นายก รองนายก เลขานุการนายก 

และทปีรึกษานายก และการวนิิจฉัยให้พ้นจากตาํแหน่ง 

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

“(1) ดํารงตําแหนง่หรือปฏิบตัหิน้าที่อื่นใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ําแหนง่ที่ดํารงตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายหรือเป็นการปฏิบตัิ

หน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดนิหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(3) เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะ

กระทํากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระทําให้แก่ อปท. อื่น 
- โดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตน

ระหวา่งกนั**** ให้นําไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

การด ารงต าแหน่งอื่น 

การมีส่วนได้เสีย 

ในกรณี 
- สมาชิกสภาขาดประชมุสภา 3 ครัง้
ตดิตอ่กนัโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร 
- สมาชิกสภา อบต. มิได้อยูป่ระจําในเขต
เลือกตัง้ตดิตอ่กนัเกิน 6 เดือน 
- กระทําการเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย หรือ
กระทําการต้องห้ามตามกฎหมาย 
- ขาดคณุสมบตัหิรือมีลกัษณะต้องห้าม 

แก้ไขอ านาจการสอบสวน
และวินิจฉัยให้พ้นจาก

ต าแหน่ง 

- ให้ผู้ กํากบัดแูลสอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศคําวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั                
+คําวินิจฉยัเป็นที่สดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัที่มีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

คําวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ นอ.มี    
คําวินิจฉยั แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน 
มีคําวินิจฉยั 

ถ้าขณะมีคําวินิจฉยัผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.         
ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหนง่ที่เป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สิทธิเลือกตัง้นบัแตว่นัที่ 

นอ.มีคําวินิจฉยั 



แก้ไขเพมิการกาํกบัดูแล อปท. 

การก ากับ

ดูแล อปท. 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจของ   

ผู้ก ากับดูแล (นอ./ผวจ.) 

ในการสั่งเพกิถอนหรือ 

ระงับการปฏบิัตขิองผู้ด ารง

ต าแหน่ง 
- ผู้ รับคําสัง่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ผวจ. (กรณี อบต.) /รมว.มท. (กรณีเทศบาล

หรือ อบจ.) ภายใน 15 วันนบัแตว่นัที่ได้รับคําสัง่ 

- เมื่อ ผวจ./ รมว.มท. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ นอ./ผวจ. และผู้ ที่เกี่ยวข้อง

ดําเนินการตามคําวินิจฉยัของ ผวจ. /รมว.มท.  

ค าวินิจฉัยของ ผวจ./รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

“อํานาจหน้าที่ของ ผวจ.ตาม ม.71 วรรคหนึง่และตาม ม.19 วรรคสอง และวรรคสาม 

และ ม. 48 ปัญจทศ วรรคสองและวรรคสาม ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาล

ต าบล  ผวจ.จะมอบหมายให้ นอ.ปฏิบัตแิทนสําหรับเทศบาลที่อยู่ในอําเภอนัน้ 

โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการใช้อํานาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไมก่็ได้” 

แก้ไขเพิ่มเตมิการ

ก ากับดูแล

เทศบาล 

ให้ ผวจ. ในฐานะผู้ก ากับดูแล

เทศบาล สามารถมอบหมายให้ นอ. 

ปฏบิัตแิทนส าหรับเทศบาลเมือง 

และเทศบาลต าบลที่อยู่ในอ าเภอนัน้ 

เดมิ นอ. เป็นผู้ชว่ย ผวจ.      

ในการกํากบัดแูลเฉพาะ

เทศบาลตําบลที่อยูใ่นอําเภอ 

- เพื่อประโยชน์ในการกํากบัดแูล 
- ในกรณีที่ นอ. (กรณี อบต.) /ผวจ. (กรณีเทศบาลหรือ อบจ.)   เห็นวา่   

การปฏิบตัริาชการของ อปท. เป็นไปในทางเสียหายแก่ อปท. หรือเสียหาย

แกร่าชการ  
- ให้ นอ./ผวจ. มีอํานาจชีแ้จงแนะนําตกัเตือนผู้ ดํารงตําแหนง่ที่มีอํานาจ

หน้าที่ในการดําเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระทําหรือให้ระงบัการปฏิบตัิ

ของผู้ ดํารงตําแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุตําแหน่งโดยไมต่้องชีแ้จงแนะนําเตือนก่อนก็ได้ 



การก ากับ

ดูแล อบต. 
การสอบสวนและสั่งให้

พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรต่อ นอ.ว่า นายก /รองนายก/

ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤติการณ์/กระทําผิดตามที่กําหนด 

ให้ นอ. (กรณี อบต.) /ผวจ. (กรณีเทศบาลหรือ อบจ.) แต่งตัง้ 

คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่วนัแต่งตัง้ 

ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

-เมื่อผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏว่าทําผิดตามที่ถกูสอบสวนให้ นอ. /ผวจ. 

รายงาน ผวจ.  (กรณี อบต.) /รมว.มท. (กรณีเทศบาลหรือ อบจ.) 

พจิารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่งภายใน 30 วนันบัแต่ได้รับรายงาน 
- ไม่ว่าผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตามเว้นเพราะเหตตุาย 
หรือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม

อํานาจหน้าที่อนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนคําสัง่ของ นอ.ที่สัง่การตาม ม.90 ว.3  

ถ้าขณะที่คําสัง่ผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง อปท.        
ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งที่เป็นอยู่ และให้ถือว่าวนัที่ส่งให้พ้นเป็นวนัเริ่มนบั

ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

คําสัง่ต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แต่วนัที่ ผวจ./
รมว.มท. มีคําสัง่  
แต่ไม่กระทบต่อการดําเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน      
มีคําสัง่ 

ค าสั่ งของ ผวจ./รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

การสอบสวนและสังให้ นายก รองนายก ประธานสภา และรองประธานสภาพ้นจากตําแหน่ง 



อ านาจ

หน้าที่และ

รายจ่ายของ 

อปท. 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ

หน้าที่ของ อบต. 

เพมิ (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดแูลการจราจร 
และสง่เสริม สนบัสนนุสถานีตํารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

แก้ไขรายจ่าย

ของ อปท. 

(5) สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม รวมทัง้การจดัการหรือ

สนบัสนนุการพฒันาเดก็เลก็ ตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทนุเพื่อการความเสมอ

ภาคทางการศกึษา 

 รายจ่ายอื่นใดที่จําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือ

ตามข้อผกูพนั หรือ รายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ 

มท. กําหนดไว้ 

ม.67 

เพิมวรรคสอง “การจ่ายเงินของ อปท. ตามวรรคหนึง่หรือการนําเงินของกิจการ ที่ อปท.. เป็นเจ้าของ

หรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จ่าย เพื่อการ ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของนายก 

รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระทํามิได้”  

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาล 

เพมิ (2 ทวิ) “รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดแูลการจราจร และสง่เสริม 

สนบัสนนุสถานีตํารวจ และหนว่ยงานอื่นในการปฏิบตัหิน้าที่ดงักลา่ว”  
แก้ไข (6) “ จดัการ สง่เสริม หรือสนบัสนนุการจดัการศกึษา และการฝึกอบรม 

ให้แก่ประชาชน”   
เพมิ (9)  “จดัระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกบัหนว่ยงานอื่นในการปฏิบตัหิน้าที่ 

ดงักลา่ว” ม.53 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ

หน้าที่ของ อบจ. 

เพมิ (6 ทวิ) “ให้ความชว่ยเหลือ สง่เสริม และสนบัสนนุในการดแูลการจราจร

และ การรักษาความสงบเรียบร้อย”  

เพมิ (7 ตรี)  “สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา” 
ม.45 

ม.50 



บทเฉพาะกาล 
เรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ ยังมไิด้มีค าสั่ง ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี ้

ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายเดมิจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า กกต. จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก

สภาของ อบต.นัน้ โดยให้พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต.ประกาศให้มกีารเลือกตัง้ หรือ

จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น 

เมื่อ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก ให้ประกาศ คสช.และค าสั่ง 

หน.คสช. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ อบต. นัน้เป็นอันยกเลิก  

ผู้มีต าแหน่ง อบต. เฉพาะบรรดาที่ถูกระงบัการปฏบิตัริาชการหรือหน้าที่ตามค าสั่ง หน.คสช. 

พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิกของ 

อบต. นัน้ แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่ง หน.คสช. นัน้ กับบุคคลดังกล่าว 



บทเฉพาะกาล 
• ระเบียบของ มท. (ทีกาํหนดรายจ่ายอืน) ทีออกตามมาตรา 85 (10) แห่ง  พ.ร.บ.สภา

ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดย  พ.ร.บ.นี จะ
กาํหนดใหค้วามคุม้ครองการจ่ายเงินทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดจ้่ายไปแลว้     
ก่อนวนัทีระเบียบในเรืองนนัใชบ้งัคบักไ็ด ้แต่ใหคุ้ม้ครองไดเ้ฉพาะทีไดจ้่ายไป     
โดยสุจริตและเป็นไปตาม หนงัสือสงัการหรือหนงัสือกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ       
ของกระทรวงมหาดไทยทีออกก่อนวนัที  พ.ร.บ. นีใชบ้งัคบั 

•  ความในวรรคหนึงใหใ้ชบ้งัคบักบัระเบียบของ มท. ทีออกตามมาตรา 85(10)      
แห่งพ พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไวแ้ลว้ก่อน
วนัที พ.ร.บ.นีใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้ 



ถ้าขณะมีคําวินิจฉยัผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท. ให้ผู้นัน้พ้น
จากตําแหนง่ที่เป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สทิธิเลอืกตัง้ นบัแตว่นัที่ นอ.มีคําวินิจฉยั 

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 

- ให้ นอ.สอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศคําวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั +คําวินิจฉยัเป็นที่สดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัที่มีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

สมาชิก

สภา 

อบต. 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย        
สมาชิกภาพของสมาชิก อบต. ตาม ม.47 ตรี 
(4) ขาดประชุมสภา 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(5) มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตัง้ติดต่อกันเกิน 6 เดือน 
(6) เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
(7) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ตาม ม.47 ทวิ    หรือกระท า

การต้องห้ามตาม ม.64/2 ว.3  

กรณีเลอืกตัง้ใหมแ่ล้วได้สมาชิกไมค่รบจํานวน ถ้าเลอืกตัง้ใหมอ่ีก
ครัง้ก็ยงัไมค่รบอีก ให้ถือวา่ สภาประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มีอยู ่ 

เว้น จะมีจํานวนสมาชิกไมถ่ึง 6 คน 

แก้ไขจ านวน ส.อบต. จากหมู่บ้านละ 2 คน 

เป็นเขตเลือกตัง้(หมู่บ้าน) ละ 1 คน 

(7) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม  ตาม ม.47 ทวิ    หรือ
กระทําการต้องห้ามตาม ม.64/2 ว.3 (เป็นผู้มีสว่นได้เสยีฯ กบั 
อปท.นัน้/ อปท. อื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการ  

ตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตนระหวา่งกนั 

ให้ถอืเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตัง้ 

(5) มิได้อยูป่ระจําในเขตเลอืกตัง้ติดตอ่กนัเกิน 6 เดือน 

ในกรณีที่สมาชิกภาพสิน้สดุลงพร้อมกนัทัง้หมดตาม (9) 

คือ ถกูราษฎรถอดถอนจากตําแหนง่ตาม พ.ร.บ.

ลงคะแนนเสยีงถอดถอน สถ.หรือ ผถ.  

ร่าง พ.ร.บ. สภา

ต าบลและ อบต. 

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 
โครงสร้าง 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานกุารนายก 

สภาท้องถิ่น สมาชิกสภา 

-หมูบ่้านใดมีราษฎรไมถ่ึง 25 คน ให้รวมหมูบ่้านนัน้กบัหมูบ่้านที่
มีพืน้ที่ติดตอ่กนั  และเมื่อรวมแล้วจะมีถึง 25 คน เป็นเขต
เลอืกตัง้เดียวกนั  
- ให้ นอ.ดําเนินการและประกาศภายใน 31 มกราคม ของปีที่มี
การเลอืกตัง้ 
- เว้น  การเลอืกตัง้แทนตําแหนง่ที่วา่ง หรือมีการเลอืกตัง้ในเดือน
มกราคม ให้ถือเขตเลอืกตัง้ที่ได้ประกาศไว้ในการเลอืกตัง้ครัง้สดุท้าย 

การนับจ านวนราษฎร ให้นับ ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตัง้  

เพิ่ม 

ม.45/ 1  จํานวนสมาชิกของ อบต. ที่มีไมถ่ึง 6 เขตเลอืกตัง้ 

ม.47 ทวิ ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้าม

ตาม พ.ร.บ.เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

แก้ไขเหตุในการพ้นจากต าแหน่ง  

เพิ่ม 

ม.45/2  

ม.47 ทวิ 
(5) (7) 

ม.45 

ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา  

ม.47 ตรี 

ม.47 ตรี 

คําวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ นอ.มคีําวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน มีคําวินิจฉยั 



แก้ไขผู้ใช้อ านาจการสอบสวนและ

วินิจฉัยให้นายก รองนายก 

เลขานุการนายก พ้นจากต าแหน่ง 
ตาม ม.64 เนื่องจาก 
(4) ขาดคณุสมบตั/ิมีลกัษณะต้องห้าม 
(5) กระทําการฝ่าฝืน ม.64/2 (เช่น มีส่วนได้เสีย) 

- ให้ นอ.สอบสวน + วินิจฉัย +ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน +      
  ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัที่มีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

ให้ปลัด อปท. ปฏิบัตหิน้าที่นายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว 

จนถงึวันประกาศผลการเลือกตัง้นายก  

ถ้าขณะที่ค าวินิจฉัยผู้นัน้ก าลังเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง 
อปท. ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งที่เป็นอยู่ และห้ามมิให้สมัครรับ

เลือกตัง้/ใช้สิทธิเลือกตัง้ นับแต่วันที่ นอ.มีค าวินิจฉัย 

รองนายก ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม ม.58/1 (เหมือนกบันายก ) 
 เว้นแต่ ในสว่นที่เกี่ยวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  

ผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในระหว่างที่       

ไม่มีนายก  

(3) เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่

กระทําหรือจะกระทํากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระทํา

ให้แก่ อปท. อื่น 
- โดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์

สว่นตนระหวา่งกนั**** ให้นําไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

แก้ไขคุณสมบัต ิ      

รองนายก  

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

ผู้บริหาร 

อบต. 
นายก รองนายก เลขานุการนายก 

ม.64/2 

(1)(3) 

ม.64 

ม.58/4 

ม.64 
ม.64/1 

คําวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ นอ.มีวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อนมีคําวินิจฉยั 

“(1) ดํารงตําแหนง่หรือปฏิบตัหิน้าที่อื่นใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ําแหนง่ที่ดํารงตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย       
หรือเป็นการปฏิบตัหิน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดนิ        

หรือตามนโยบายของรัฐบาล 



อ านาจ

หน้าที่และ

การบริหาร

ท้องถิ่น 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ

หน้าที่ของ อบต. 

เพมิ (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดแูลการจราจร 
และสง่เสริม สนบัสนนุสถานีตํารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

แก้ไขรายจ่าย

ของ อบต. 

(5) สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม รวมทัง้การจดัการหรือ

สนบัสนนุการพฒันาเดก็เลก็ ตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทนุเพื่อการความเสมอ

ภาคทางการศกึษา 

(10) รายจ่ายอื่นใดที่จําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบตัิหน้าที่ หรือ

ตามข้อผกูพนั หรือ รายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ 

มท. กําหนดไว้ 

อบต.อาจมีรายจา่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เงินเดือน                        (2) คา่จ้าง 
(3) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ       (4) คา่ใช้สอย 
(5) คา่วสัด ุ                         (6) คา่ครุภณัฑ์ 
(7) คา่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ 
(8) คา่สาธารณปูโภค             
(9) เงินอดุหนนุหน่วยงานอื่น (10) รายจา่ยอื่น ..... 

มาตรา 67 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย  อบต. มีหน้าที่ต้องท าในเขต  
อบต. ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) จดัให้มีและบํารุงรักษาทางน้าและทางบก 
 (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดแูลการจราจร 
และสง่เสริม สนบัสนนุสถานีตํารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบตัหิน้าที่

ดงักลา่ว 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้
กําจดัมลูฝอย และสิ่งปฏิกลู  
(3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดตอ่  
(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
(5) สง่เสริมและสนบัสนนุการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม รวมทัง้การ
จดัการหรือสนบัสนนุการพฒันาเด็กเล็ก ตามแนวทางที่เสนอแนะจาก
กองทนุเพื่อการความเสมอภาคทางการศกึษา 
(6) สง่เสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สงูอาย ุ         และผู้พิการ  
(7) คุ้มครอง ดแูล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอนั

ดีของท้องถิ่น  
(๙) ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณ
หรือบคุลากรให้ ตามความจําเป็นและสมควร  

มาตรา 68 ภายใต้บงัคบัแหง่กฎหมาย  อบต.  อาจ
จัดท ากิจการใน เขต อบต.ดงัตอ่ไปนี 
(1) ให้มีน้าเพื่อการอปุโภค บริโภค และการเกษตร (2) 
ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธิีอื่น (3) ให้
มีและบํารุงรักษาทางระบายน้า  
(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชมุ การกีฬา การพกัผ่อน
หยอ่นใจและสวนสาธารณะ  
(5) ให้มีและสง่เสริมกลุม่เกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(6) สง่เสริมให้มีอตุสาหกรรมในครอบครัว  
(7) บํารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (8) 
การคุ้มครองดแูลและรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณ
สมบตัิของแผ่นดิน  
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
(10) ให้มีตลาด ทา่เทียบเรือ และทา่ข้าม  
(11) กิจการเกี่ยวกบัการพาณิชย์  
(12) การทอ่งเที่ยว 
(13) การผงัเมือง 

สรุป

อ านาจ

หน้าที่ 

มาตรา 66  อบต. มอีํานาจ

หน้าที่ในการพฒันาตําบล   

ทัง้ใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม  

ม.67 

เพิมวรรคสอง “การจ่ายเงินของ อบต. ตามวรรคหนึง่หรือการนําเงินของกิจการ ที่ อบต. เป็นเจ้าของ

หรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จ่าย เพื่อการ ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของ

นายกอ รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระทํามิได้”  

ม.85 



การก ากับ

ดูแล อบต. 

การเพกิถอนหรือ              

ระงับการปฏิบัต ิ

- เพื่อประโยชน์ในการกํากบัดแูล 
- ในกรณีที่ นอ. เห็นวา่ การปฏิบตัริาชการของ อบต. เป็นไปในทาง

เสียหายแก่ อปท. หรือเสียหายแก่ราชการ  
- ให้ นอ.มีอํานาจชีแ้จงแนะนําตกัเตือนผู้ ดํารงตําแหนง่ที่มีอํานาจหน้าที่ใน

การดําเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระทําหรือให้ระงบัการปฏิบตัิ

ของผู้ ดํารงตําแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุตําแหน่งโดยไมต่้องชีแ้จงแนะนําเตือนก่อนก็ได้ 

- ผู้ รับคําสัง่มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ผวจ. ภายใน 15 วันนบัแตว่นัที่ได้รับคําสัง่ 

- เมื่อ ผวจ. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ นอ. และผู้ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม

คําวินิจฉยัของ ผวจ. + ค าวินิจฉัยของ ผวจ. ให้เป็นที่สุด  

ให้ นอ. มีอํานาจกํากบัดแูลการปฏิบตัหิน้าที่

ของ อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ (ม.90)  

การสอบสวนและสั่งให้

พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรตอ่ นอ.วา่ นายก /รองนายก/

ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤตกิารณ์/กระทําผิดตามที่กําหนด          

ให้ นอ. แต่งตัง้ คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนั

นบัแตว่นัแตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

ค าวินิจฉัยของ ผวจ. ให้เป็นที่สุด  

-เมื่อผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏวา่ทําผิดตามที่ถกูสอบสวนให้ นอ. รายงาน 

ผวจ. พจิารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่งภายใน 30 วนันบัแตไ่ด้รับรายงาน 
- ไมว่า่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปก่อนแล้วหรือไมก่็ตามเว้นเพราะเหตตุาย 
หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม

อํานาจหน้าที่อนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนคําสัง่ของ นอ.ที่สัง่การตาม ม.90 ว.3  

ถ้าขณะที่คําวินิจฉยัผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.        
ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งที่เป็นอยู่ และให้ถือวา่วนัที่สง่ให้พ้นเป็นวนัเริ่มนบั

ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

คําสัง่ต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ผวจ.มีคําสัง่   
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน มีคําสัง่  

ค าวินิจฉัยของ 

ผวจ. ให้เป็นที่สุด  

ม.90 

ม.90/1 

ม.92 



บทเฉพาะกาล 
เรื่องที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือสอบสวนเสร็จแล้วแต่ ยังมไิด้มีค าสั่ง ก่อนวันที่ พ.ร.บ. นี ้

ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามกฎหมายเดมิจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่า กกต. จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก

สภาของ อบต.นัน้ โดยให้พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต.ประกาศให้มกีารเลือกตัง้ หรือ

จนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น 

เมื่อ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิก ให้ประกาศ คสช.และค าสั่ง 

หน.คสช. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ อบต. นัน้เป็นอันยกเลิก  

ผู้มีต าแหน่ง อบต. เฉพาะบรรดาที่ถูกระงบัการปฏบิตัริาชการหรือหน้าที่ตามค าสั่ง หน.คสช. 

พ้นจากต าแหน่งตัง้แต่วันที่ กกต. ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตัง้นายก หรือสมาชิกของ 

อบต. นัน้ แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินการต่อไปตามค าสั่ง หน.คสช. นัน้ กับบุคคลดังกล่าว 



บทเฉพาะกาล 
• ระเบียบของ มท. (ทีกาํหนดรายจ่ายอืน) ทีออกตามมาตรา 85 (10) แห่ง  พ.ร.บ.สภา

ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดย  พ.ร.บ.นี จะ
กาํหนดใหค้วามคุม้ครองการจ่ายเงินทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดจ้่ายไปแลว้     
ก่อนวนัทีระเบียบในเรืองนนัใชบ้งัคบักไ็ด ้แต่ใหคุ้ม้ครองไดเ้ฉพาะทีไดจ้่ายไป     
โดยสุจริตและเป็นไปตาม หนงัสือสงัการหรือหนงัสือกาํหนดแนวทางปฏิบตัิ       
ของกระทรวงมหาดไทยทีออกก่อนวนัที  พ.ร.บ. นีใชบ้งัคบั 

•  ความในวรรคหนึงใหใ้ชบ้งัคบักบัระเบียบของ มท. ทีออกตามมาตรา 85(10)      
แห่งพ พ.ร.บ.สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ไวแ้ลว้ก่อน
วนัที พ.ร.บ.นีใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้ 



ถ้าขณะมีคําวินิจฉยัผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท. ให้ผู้นัน้พ้น
จากตําแหนง่ที่เป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สทิธิเลอืกตัง้ นบัแตว่นัที่มีคําวินิจฉยั 

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 

- ให้ ผวจ. สอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศคําวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั +คําวินิจฉยัเป็นที่สดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัที่มีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

สมาชิก

สภา

เทศบาล 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย        
สมาชิกภาพของสมาชิก ตาม ม.19 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
(5) ขาดประชุมสภา 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(6) กระทําการอนัต้องห้ามตาม ม.48 จตทุศ วรรคสาม                
(มีสว่นได้เสีย) 

เพิมวรรคสี  
-ไมน่ํามาใช้บงัคบักบักรณีที่ได้จดัให้มีการเลอืกตัง้ใหมต่าม
กฎหมาย วา่ด้วยการเลอืกตัง้  สถ.หรือ ผถ.เพราะเหตทุี่มีผู้ ได้รับ
เลอืกตัง้ไมค่รบจํานวน  
-กรณีเลอืกตัง้ใหมแ่ล้วได้สมาชิกไมค่รบจํานวน ถ้าเลอืกตัง้ใหมอ่ีก
ครัง้ก็ยงัไมค่รบอีก ให้ถือวา่สภาประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มีอยู ่ 

เว้น จะมีจํานวนสมาชิกไมถ่ึง 2/3 ของสมาชิกตามวรรคหนึง่ 

(6) กระทําการอนัต้องห้ามตาม ม.48 จตทุศ วรรคสาม        
(เป็นผู้มีสว่นได้เสยีฯ กบั อปท.นัน้/ อปท. อื่น โดยมีพฤติการณ์

แสดงให้เห็นวา่เป็นการ  ตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตน
ระหวา่งกนั 

การประชุมสภาเทศบาลครัง้แรก 

ในกรณีที่สมาชิกภาพสิน้สดุลงพร้อมกนัทัง้หมดตาม (9) 

คือ ถกูราษฎรถอดถอนจากตําแหนง่ตาม พ.ร.บ.

ลงคะแนนเสยีงถอดถอน สถ.หรือ ผถ.  

ร่าง พ.ร.บ. 

เทศบาล         

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... วรรคสอง ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.

เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

ยกเลิก ม.18 ทวิ  
(ให้ไปใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบันายก ตาม ม.48 จตทุศ) 

ม.19(6) 

ม.15 

ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา  

ม.19 

ม.19 

คําวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ผวจ. วินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน มีคําวินิจฉยั 

แก้ไขเหตุในการพ้นจากต าแหน่ง  

 ผวจ. ต้องกําหนดให้ สท.ได้มาประชมุสภาเทศบาลครัง้แรก ภายใน 15 วนั         
นบัแตว่นัประกาศผลการเลอืกตัง้ สท. และให้ที่ประชมุเลอืกประธานสภาและ     
รองประธานสภา” 

ม.24 

 3 ประเภท 
เทศบาลตําบล 

เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร 



แก้ไขผู้ใช้อ านาจการสอบสวน

และวินิจฉัยให้นายก/รองนายก/ 

เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก       

พ้นจากต าแหน่ง ตาม ม.48 ปัญจทศ 

เนื่องจาก 
(4) ขาดคณุสมบตั/ิมีลกัษณะต้องห้าม 
(5) กระทําการฝ่าฝืน ม.48 จตทุศ (เช่น มี

ส่วนได้เสีย) 

- ให้ ผวจ.สอบสวน + วินิจฉัย +ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน +      
  ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัที่มีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

ให้ปลัด อปท. ปฏิบัตหิน้าที่นายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว 

จนถงึวันประกาศผลการเลือกตัง้นายก  

ถ้าขณะที่ค าวินิจฉัยผู้นัน้ก าลังเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง 
อปท. ให้ผู้นัน้พ้นจากต าแหน่งที่เป็นอยู่ และห้ามมิให้สมัครรับ

เลือกตัง้/ใช้สิทธิเลือกตัง้ นับแต่วันที่ ผวจ.มีค าวินิจฉัย 

ยกเลิก (3) ไมเ่ป็นผู้ พ้นเพราะสว่นได้เสยีไมถ่ึง 5ปี 
            (4) เคยพ้นเพราะเหตทุจุริตหรือประพฤติมิชอบ 

ผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในระหว่างที่       

ไม่มีนายก  

(3) เป็นผู้ มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่

กระทําหรือจะกระทํากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระทํา

ให้แก่ อปท. อื่น 
- โดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์

สว่นตนระหวา่งกนั  **** ให้นําไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

แก้ไขคุณสมบัตนิายก  

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

ฝ่ายบริหาร

เทศบาล 
นายก รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก 

ม.48   

ปัญจทศ 

ม.48 เบญจ 

ม.48 

ปัญจทศ 

คําวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ นอ.มีวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อนมีคําวินิจฉยั 

(1) ดํารงตําแหนง่หรือปฏิบตัหิน้าที่อื่นใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ําแหนง่ที่ดํารงตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย       
หรือเป็นการปฏิบตัหิน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดนิ        

หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

รองนายก ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม ม.48 เบญจ (เหมือนกบันายก ) 
 เว้นแต่ ในสว่นที่เกี่ยวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  แก้ไขคุณสมบัตริองนายก  ม.48 นว 

ม.48      

จตทุศ 

ม.48 

โสฬส 



อ านาจ

หน้าที่และ

การบริหาร

เทศบาล แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ

หน้าที่ของเทศบาล 

เพมิ (2 ทวิ) “รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดแูลการจราจร และสง่เสริม 

สนบัสนนุสถานีตํารวจ และหนว่ยงานอื่นในการปฏิบตัหิน้าที่ดงักลา่ว”  

แก้ไขรายจ่าย

ของเทศบาล 

เพมิ (9)  “จดัระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกบัหนว่ยงานอื่นในการปฏิบตัหิน้าที่ 

ดงักลา่ว” 

(9) รายจา่ยอื่นใดที่จําเป็นต้องจา่ยในการปฏิบตัหิน้าที่ หรือตามข้อผกูพนั 

หรือ รายจา่ยตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ มท. กําหนดไว้ 

เทศบาลอาจมีรายจา่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เงินเดือน                        (2) คา่จ้าง 
(3) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ       (4) คา่ใช้สอย 
(5) คา่วสัด ุ                         (6) คา่ครุภณัฑ์ 
(7) คา่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ 
(8) เงินอดุหนนุ 
(9) รายจา่ยอื่น ..... 

สรุป

อ านาจ

หน้าที่ 

เทศบาลต าบล  
มอีํานาจหน้าที่ 
- ต้องทํา ตาม ม.50  
- อาจทํา ตาม ม.51 

ม.50 

เพิมวรรคสอง “การจา่ยเงินของเทศบาล ตามวรรคหนึง่หรือการนําเงินของกิจการ       

ที่เทศบาล เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จา่ย เพื่อการ 

ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของนายก รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  

รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระทํามิได้”  

ม.67 

แก้ไข (6) “ จดัการ สง่เสริม หรือสนบัสนนุการจดัการศกึษา และการฝึกอบรม 

ให้แก่ประชาชน”   

ม.53 

เทศบาลเมือง  
มอีํานาจหน้าที่ 
- ต้องทํา ตาม ม.53  
- อาจทํา ตาม ม.54 

เทศบาลนคร 
มอีํานาจหน้าที่ 
- ต้องทํา ตาม ม.56  
- อาจทํา ตาม ม.57 



การก ากับ

ดูแลเทศบาล 

การเพกิถอนหรือ              

ระงับการปฏิบัต ิ

- ผู้ รับคําสัง่มีสทิธิอุทธรณ์ภายใน 15 วันนบัแตว่นัที่ได้รับคําสัง่  
- กรณี นอ. สั่งให้อุทธรณ์ต่อ ผวจ. กรณีที่ ผวจ. สั่งให้อุทธรณ์ต่อ รมว.มท. 
- เมื่อ รมว.มท./ผวจ. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ ผวจ./นอ. และผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

ตามคําวินิจฉยัของ ผวจ. + ค าวินิจฉัยของ รมว.มท./ผวจ. ให้เป็นที่สุด  

ให้ ผวจ. มีอํานาจ

กํากบัดแูลเทศบาล

ในจงัหวดันัน้   

การสอบสวนและสั่งให้

พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรตอ่ ผวจ./นอ.ซึง่ได้รับมอบหมายวา่ นายก /

รองนายก/ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤติการณ์/กระทําผิดตามที่กําหนด          

ให้ ผวจ./นอ. แต่งตัง้ คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนันบัแต่

วนัแตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

ค าวินิจฉัยของ ผวจ./รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

-เมื่อผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏวา่ทําผิดตามที่ถกูสอบสวนให้ นอ. 

รายงาน ผวจ. พจิารณาและสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง กรณี ผวจ.สอบสวน

ให้รายงาน รมว.มท. พจิารณาสั่งและให้พ้นจากต าแหน่ง  ภายใน 30 

วนันบัแตไ่ด้รับรายงาน 
- ไมว่า่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปก่อนแล้วหรือไมก่็ตามเว้นเพราะเหตุ
ตาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม

อํานาจหน้าที่อนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนคําสัง่ของ ผวจ./ นอ.ที่สัง่การตาม   

ม.72  
ถ้าขณะที่คําวินิจฉยัผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.        
ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งที่เป็นอยู่ และให้ถือวา่วนัที่สง่ให้พ้นเป็นวนัเริ่มนบั

ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

คําสัง่ต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ผวจ.มีคําสัง่   
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน มีคําสัง่  

ค าวินิจฉัยของ 

รมว.มท./ผวจ. ให้

เป็นที่สุด  

ม.73 

ม.73/1 

เปลี่ยนชื่อ

ส่วนที่ 6 

ส่วนที่ 6 
“การควบคุม

เทศบาล” 

ส่วนที่ 6 
“การก ากับ

ดูแล” 

อํานาจหน้าที่ของ ผวจ.ตามวรรคหนึง่และตาม ม.19 วรรคสอง และวรรคสาม และ ม. 48 ปัญจทศ วรรคสอง

และวรรคสาม ส าหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลต าบล  ผวจ.จะมอบหมายให้ นอ.ปฏิบัติแทนสาํหรับ

เทศบาลที่อยูใ่นอําเภอนัน้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขในการใช้อํานาจหน้าที่ไว้ด้วยหรือไมก่็ได้” 
- เพื่อประโยชน์ในการกํากบัดแูล  
- ในกรณีที่ ผวจ./นอที่ได้รับมอบหมาย เห็นวา่ การปฏิบตัิราชการของเทศบาล เป็นไป

ในทางเสยีหายแก่ อปท.   หรือเสยีหายแก่ราชการ  
- ให้ ผวจ./นอ.มีอํานาจชีแ้จงแนะนําตกัเตือนผู้ดํารงตําแหนง่ที่มีอํานาจหน้าที่ในการ

ดําเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระทําหรือให้ระงบัการปฏิบตัิของผู้ดํารง

ตําแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุตําแหนง่โดยไมต่้องชีแ้จงแนะนําเตือนก่อนก็ได้ 

ม.72 

ม.71 



ถ้าขณะมีคําวินิจฉยัผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือ        
ตา่ง อปท. ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหนง่ที่เป็นอยู ่และห้ามมิให้สมคัร/ใช้สิทธิ

เลือกตัง้ นบัแตว่นัที่มีคําวินิจฉยั 

แก้ไขคุณสมบัตขิองสมาชิก 

- ให้ ผวจ. สอบสวน + วินิจฉยั +ประกาศคําวินิจฉยัให้ทราบทัว่กนั +คําวินิจฉยัเป็นที่สดุ 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัที่มีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

สมาชิก 

แก้ไขอ านาจการสอบสวนและวินิจฉัย        
สมาชิกภาพของสมาชิก ตาม ม.19 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
(5) ขาดประชุมสภา 3 ครัง้ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(6) กระทําการอนัต้องห้ามตาม ม.48 จตทุศ วรรคสาม                
(มีสว่นได้เสีย) 

เพิมวรรคห้า 
-ไมน่ํามาใช้บงัคบักบักรณีที่ได้จดัให้มีการเลอืกตัง้ใหมต่าม
กฎหมาย วา่ด้วยการเลอืกตัง้  สถ.หรือ ผถ.เพราะเหตทุี่มีผู้ ได้รับ
เลอืกตัง้ไมค่รบจํานวน  
-กรณีเลอืกตัง้ใหมแ่ล้วได้สมาชิกไมค่รบจํานวน ถ้าเลอืกตัง้ใหมอ่ีก
ครัง้ก็ยงัไมค่รบอีก ให้ถือวา่สภาประกอบด้วยสมาชิกเทา่ที่มีอยู ่ 

เว้น จะมีจํานวนสมาชิกไมถ่ึง 2/3 ของสมาชิกตามวรรคสาม 

(6) ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้าม หรือกระทําการอนั
ต้องห้ามตาม ม.44/3 วรรคสาม  (เป็นผู้มีสว่นได้เสยีฯ กบั   

อปท.นัน้/ อปท. อื่น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการ  
ตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตนระหวา่งกนั 

ในกรณีที่สมาชิกภาพสิน้สดุลงพร้อมกนัทัง้หมดตาม (9) 

คือ ถกูราษฎรถอดถอนจากตําแหนง่ตาม พ.ร.บ.

ลงคะแนนเสยีงถอดถอน สถ.หรือ ผถ.  

ร่าง พ.ร.บ. 

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด         

(ฉบับที่ .. )พ.ศ. .... 

วรรคสอง ต้องมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.

เลอืกตัง้ สถ. หรือ ผถ. 

ม.11(6) 

ม.9 

ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา  

ม.11 

11 

คําวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ผวจ. วินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน มีคําวินิจฉยั 

แก้ไขเหตุในการพ้นจากต าแหน่ง  



แก้ไขผู้ใช้อ านาจการสอบสวน

และวินิจฉัยให้นายก/รองนายก/ 

เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก       

พ้นจากต าแหน่งตาม ม.36 เนื่องจาก 
(4) ขาดคณุสมบตั/ิมีลกัษณะต้องห้าม 
(5) กระทําการฝ่าฝืน ม.44/3 (1) หรือ (2) 

- ให้ ผวจ.สอบสวน + วินิจฉัย +ประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน +      
  ค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60  วนั นบัแตว่นัที่มีข้อสงสยั หรือได้รับแจ้งจาก กกต.  
- แม้วา่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปแล้วไมว่า่ด้วยเหตใุด  
   เว้น  เพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

ให้ปลัด อปท. ปฏบิัตหิน้าที่นายก เท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราว จนถงึ

วันประกาศผลการเลือกตัง้นายก  

ถ้าขณะที่ค าวินิจฉัยผู้นัน้ก าลังเป็นสมาชิก/นายก ต่างวาวระหรือต่าง อปท. ให้ผู้
นัน้พ้นจากต าแหน่งที่เป็นอยู่ และห้ามมิให้สมัครรับเลือกตัง้/ใช้สิทธิเลือกตัง้ 

นับแต่วันที่ ผวจ.มีค าวินิจฉัย 

ยกเลิก ม.35/1 (3) ไมเ่ป็นผู้ พ้นเพราะสว่นได้เสยีไมถ่ึง 5ปี 

ผู้ปฏิบัตหิน้าที่ในระหว่างที่       

ไม่มีนายก  

(3) เป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะ

กระทํากบัหรือให้แก่ อปท.นัน้ หรือ 
- มีสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมในสญัญาหรือกิจการที่กระทําให้แก่ อปท. อื่น 
- โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นวา่เป็นการตา่งตอบแทนหรือเอือ้ประโยชน์สว่นตน

ระหวา่งกนั  **** ให้นําไปใช้กบัสมาชิกด้วยโดยอนโุลม 

แก้ไขคุณสมบัตนิายก  

แก้ไขการกระท าต้องห้าม 

ฝ่ายบริหาร

อบจ. 
นายก รองนายก เลขานุการนายก ที่ปรึกษานายก 

ม.35/1 

ม.44/3 

คําวินิจฉยัต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหนง่ไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ นอ.มีวินิจฉยั    
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อนมีคําวินิจฉยั 

(1) ดํารงตําแหนง่หรือปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดในสว่นราชการ หนว่ยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เว้นแตต่ําแหนง่ที่ดํารงตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย หรือเป็นการปฏิบตัิ

หน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผน่ดิน หรือตามนโยบายของรัฐบาล 

รองนายก ต้องมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตาม ม.35/1(เหมือนกบันายก ) 
 เว้นแต่ ในสว่นที่เกี่ยวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแตง่ตัง้  แก้ไขคุณสมบัตริองนายก  ม.35/3 

ม.36 

ม.36 

แก้ไขเหตุในการ          

พ้นจากต าแหน่ง 
(5) กระทําการฝ่าฝืน ม. 44/3 

(6) รมว.มท.สัง่ให้พ้นจากตําแหนง่ตาม ม. 55 วรรคห้า หรือ ม. 79 
ม.36 

ม.37 และ 

ม.37/1 



อ านาจ

หน้าที่และ

การบริหาร

อบจ. 

แก้ไขเพิ่มเตมิอ านาจ

หน้าที่ของ อบจ. 
เพมิ (6 ทวิ) “ให้ความชว่ยเหลือ สง่เสริม และสนบัสนนุในการดแูลการจราจร

และ การรักษาความสงบเรียบร้อย”  

แก้ไขรายจ่าย

ของ อบจ. 

เพมิ (7 ตรี)  “สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัการศกึษา” 

(9) รายจา่ยอื่นใดที่จําเป็นต้องจา่ยในการปฏิบตัหิน้าที่ หรือตามข้อผกูพนั 

หรือ รายจา่ยตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ มท. กําหนดไว้ 

เทศบาลอาจมีรายจา่ย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เงินเดือน                        (2) คา่จ้าง 
(3) เงินคา่ตอบแทนอื่นๆ       (4) คา่ใช้สอย 
(5) คา่วสัด ุ                         (6) คา่ครุภณัฑ์ 
(7) คา่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ 
(8) เงินอดุหนนุ 
(9) รายจา่ยอื่น ..... 

สรุป

อ านาจ

หน้าที่ 

 ม. 45 อบจ. มอีํานาจหน้าที่ดําเนิน

กิจการภายในเขต อบจ.ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตราข้อบญัญตัิโดยไมข่ดัหรือแย้งตอ่

กฎหมาย  
(2) จดัทําแผนพฒันา อบจ.และ

ประสานการจดัทําแผนพฒันา จงัหวดั

ตามระเบียบที่ ครม.กําหนด  
(3) สนบัสนนุสภาตําบลและราชการ

สว่นท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น   

(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบตัิหน้าที่ของสภาตําบลและราชการ

สว่นท้องถิ่นอื่น  

ม.45 

เพิมวรรคสอง “การจา่ยเงินของเทศบาล ตามวรรคหนึง่หรือการนําเงินของกิจการ       

ที่เทศบาล เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นสว่นหรือถือหุ้นในกิจการนัน้ไปใช้จา่ย เพื่อการ 

ฝึกอบรมหรือดงูานในตา่งประเทศของนายก รองนายกเลขานกุารนายกประธานสภา  

รองประธานสภาหรือสมาชิกสภาจะกระทํามิได้”  

ม.74 

(5) แบง่สรรเงินซึง่ตามกฎหมาย

จะต้องแบง่ให้แก่สภาตําบลและ

ราชการสว่นท้องถิ่น อื่น  
(6) อํานาจหน้าที่ของจงัหวดัตาม 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการสว่น

จงัหวดั พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายใน

เขตสภาตําบล  
(6 ทวิ) ให้ความช่วยเหลอื สง่เสริม 

และสนบัสนนุในการดแูลการจราจร

และ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
(7) คุ้มครอง ดแูล และบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

(7 ทวิ)บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น และวฒันธรรมอนัดีของท้องถิ่น  
(7 ตรี)  “สง่เสริมและสนบัสนนุการจดั

การศกึษา 
(8) จดัทํากิจการใด ๆ อนัเป็นอํานาจหน้าที่

ของราชการสว่นท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่นเขต อบจ. 

และกิจการนัน้เป็นการสมควรให้ราชการสว่น

ท้องถิ่นถิ่นอื่นร่วมกนัดําเนินการ หรือให้ 

อบจ. จดัทํา ทัง้นี ้ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
(9) จดัทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ใน 

พ.ร.บ.นีห้รือกฎหมายอื่น กําหนดให้เป็น

อํานาจหน้าที่ของ อบจ.  



การก ากับ

ดูแล อบจ. 

การเพกิถอนหรือ              

ระงับการปฏิบัต ิ

- ผู้ รับคําสัง่มีสทิธิอุทธรณ์ต่อ รมว.มท. ภายใน 15 วันนบัแตว่นัที่ได้รับคําสัง่  

- เมื่อ รมว.มท. วินิจฉยัเป็นประการใด ให้ ผวจ./นอ. และผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามคํา

วินิจฉยัของ ผวจ. + ค าวินิจฉัยของ รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

การสอบสวนและสั่งให้

พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลกัฐานตามสมควรตอ่ ผวจ..ซึง่ได้รับมอบหมายวา่ นายก /รอง

นายก/ประธานสภา/รองประธานสภา ผู้ใดมีพฤติการณ์/กระทําผิดตามที่กําหนด          

ให้ ผวจ. แต่งตัง้ คกก.สอบสวนโดยพลันและสอบให้เสร็จภายใน 90 วนันบัแตว่นั

แตง่ตัง้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง 

ค าวินิจฉัยของ รมว.มท. ให้เป็นที่สุด  

-เมื่อผลสอบตาม ม.90/1 ปรากฏวา่ทําผิดตามที่ถกูสอบสวนให้ ผวจ. 

รายงาน รมว.มท. เพื่อพจิารณาสั่งและให้พ้นจากต าแหน่ง  ภายใน    

30 วนันบัแตไ่ด้รับรายงาน 
- ไมว่า่ผู้นัน้จะได้พ้นจากตําแหนง่ไปก่อนแล้วหรือไมก่็ตาม                       
เว้นเพราะเหตตุาย หรือพ้นจากตําแหนง่ไปแล้วเกิน 2 ปี 

พฤตกิารณ์/การกระท าผิด 
- จงใจทอดทิง้หรือละเลยไมป่ฏิบตักิารตาม

อํานาจหน้าที่อนัจะเป็นเหตใุห้เสียหายแก่

ราชการอยา่งร้ายแรง หรือ 
- ปฏิบตักิารไมช่อบด้วยอํานาจหน้าที่ หรือ 
- ประพฤตตินฝ่าฝืนตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือ 
- ฝ่าฝืนคําสัง่ของ ผวจ./ นอ.ที่สัง่การตาม   

ม.77 วรรคสอง 
ถ้าขณะที่คําวินิจฉยัผู้นัน้กําลงัเป็นสมาชิก/นายก ตา่งวาวระหรือตา่ง อปท.        
ให้ผู้นัน้พ้นจากตําแหน่งที่เป็นอยู่ และให้ถือวา่วนัที่สง่ให้พ้นเป็นวนัเริ่มนบั

ระยะเวลาต้องห้ามในการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ 

คําสัง่ต้องระบเุหตทุี่ทําให้พ้นจากตําแหน่งไว้ + ให้มีผลตัง้แตว่นัที่ ผวจ.มีคําสัง่   
แตไ่มก่ระทบตอ่การดําเนินงานและการรับคา่ตอบแทนที่ได้ทําไปก่อน มีคําสัง่  

ค าวินิจฉัยของ 

รมว.มท. ให้เป็น

ที่สุด  

ม.77  

ม.79 

- เพื่อประโยชน์ในการกํากบัดแูล  
- ในกรณีที่ ผวจ. เห็นวา่ การปฏิบตัิราชการของ อบจ. เป็นไปในทางเสยีหายแก่ อปท.   

หรือเสยีหายแก่ราชการ  
- ให้ ผวจ.มอีํานาจชีแ้จงแนะนําตกัเตือนผู้ดํารงตําแหนง่ที่มีอาํนาจหน้าที่ในการ

ดําเนินการดงักลา่ว  
- หรือในกรณีเห็นสมควรจะสัง่เพิกถอนการกระทําหรือให้ระงบัการปฏิบตัิของผู้ดํารง

ตําแหนง่ดงักลา่วไว้ก็ได้  
            หมายเหตุ- ทกุตําแหนง่โดยไมต่้องชีแ้จงแนะนําเตือนก่อนก็ได้ 

ม.77 

ให้ ผวจ. มีอํานาจกํากบัดแูลการปฏิบตัหิน้าที่

ของ อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ (ม.79)  



ข้อเสนอการหารือเพอืเตรียมการเลอืกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
วนัองัคารที 16 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว (ห้องประชุม 3) มท. 

ร่าง 
พ.ร.บ.
อบจ. 

กกต.     

1 ฉบบั 
ร่าง พ.ร.บ.
การเลือกตัง้ 
สถ. หรือ ผถ. 

ร่าง 
พ.ร.บ. 
เทศบาล 

กฎหมายที่ต้อง
ปรับปรุงในการ
เลือกตัง้ท้องถิ่น 

ร่าง พ.ร.บ. 
สภาต าบล
และ อบต. 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการเมือง
พัทยา 

มท.  
5 ฉบับ 

ร่าง พ.ร.บ.
ระเบียบ
บริหาร

ราชการ กทม. 

ยกฐานะ อบต. เป็นเทศบาล 

หนึง่ตําบลหนึง่เทศบาล / อปท.ที่ชื่อซํา้กนั

รวมกนัเป็นหนึง่เทศบาล  

ด าเนินการควบรวมให้เสร็จสิน้
ภายในเวลา 3 ปี  

เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 

ปรับอํานาจหน้าที่ 
-ให้ทําเฉพาะงานใหญ่ 
- งานที่เชื่อมโยง/เป็น

ประโยชน์ ตอ่หลายพืน้ที่ 

- ให้ อบจ. ช่วยเหลือ อปท. 

ระดบัลา่ง 
- ควรมีโครงสร้างที่ให้ อปท. 

ระดบัพืน้ที่เข้ามามีสว่นเสนอ

ความคดิเหน็หรือร่วม

ตดัสนิใจในการพฒันา รา
ยง

าน
จงั

หว
ดั/

อํา
เภ

อ(
ผู้/

กํา
กบั

ดแู
ล)

 

สนบัสนนุช่วยเหลือ อปท.ในพืน้ที่ 

อบจ. 

 ราษฎรไมถ่ึง 

7,000 คน 

 รายได้       

ไมร่วม      

เงินอดุหนนุ      

ไมถ่ึง 20 ลบ. 

     และ 

ระดบั      

จงัหวดั 

ระดบั      

พืน้ที่ 

การปรับปรุงกฎหมาย 6 ฉบับ การปฏิรูปท้องถิ่น  
ร่างประมวลกฎหมาย อปท.และ พ.ร.บ.ให้ใช้ฯ 

 มท. แจ้งความเห็นให้ เลขาธิการ สกค.ทราบ ตามหนงัสือ ดว่น

ที่สดุ  ที่ มท 0804.5/20968 ลว 7 ธ.ค. 2560 

 มท.เห็นชอบตามร่างชอง สคก. และมีข้อเสนอเพิ่มเติม            

รวม 9 ประเด็น 

 กกต. อยูร่ะหวา่งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้

ท้องถิ่น คาดวา่จะเสนอ ครม. และ สคก. ในวนัที่ 23 ก.พ. 2561 

คาดวา่ สคก. จะนดั กกต. และ มท. เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายทัง้ 

6 ฉบบัในชว่งปลายเดือน ก.พ. 2561 และนําเสนอ ครม. ตอ่ไป 



พ.ร.บ.การเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถิน                

หรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. .... 

ร่างที่ สคก. ตรวจพจิารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ 1295/2561 



สาระสาํคญั พ.ร.บ.การเลือกตงัสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน พ.ศ. .... 

• ครบวาระ – ภายใน 45 วันนบัแต่วนัครบวาระ 
• กรณีอื่น – ภายใน 60 วัน นบัแต่วนัที่ตําแหน่ง

ว่าง 

ก าหนดระยะเวลา
การจัดการเลือกตัง้ 

(ม.10) 

• ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเลือกตัง้ 
การประกาศผล

เลือกตัง้ 

(ม.16) 

• นายก  ----ใช้เขต อปท. (ม.21) 
• สมาชิก  (ม.18) เขตเลือกตัง้ 

เว้น กรณีสมาชิกว่าง หากสภามีวาระเหลือไม่

ถึง 180 วนั จะไม่จดัการเลือกตัง้ก็ได้ 

กรณีเชื่อได้วา่การเลือกตัง้มิได้เป็นไปโดยสจุริตหรือ            

เที่ยงธรรม ไมว่า่จะมีผู้ ร้องเรียนกลา่วโทษหรือไม ่                       

ให้ กตต.ดําเนินการสืบสวนหรือไตส่วน ให้แล้วเสร็จ 

และประกาศผลการเลือกตัง้ หรือจดัให้มีการเลือกตัง้

ใหม ่หรือดําเนินการอื่นที่จําเป็น แล้วแตก่รณี โดยเร็ว  

สจ. เขตอ าเภอ 

สท. 
ทต. 2 เขต 
ทม. 3 เขต  
ทน. 4 เขต 

ส.อบต. เขตหมู่บ้าน 

• การสมคัรรับเลือกตัง้ ให้ผู้สมคัรยื่น       

ใบสมคัรต่อ ผอ.เลือกตัง้ประจํา อปท. 

พร้อมทัง้หลกัฐาน และค่าธรรมเนียม 

ตามที่ กกต. กําหนด 
• ค่าธรรมเนียมตกเป็นรายได้แก่ อปท. 
• ไม่ว่าในกรณีใด อปท.  ไม่มีหน้าที่ต้อง

คืนค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้แก่ผู้ใด 

การสมัคร (ม.50) 



คุณสมบัตผิู้มีสิทธิเลอืกตงั (ม. ๓๗ ) 
(๑) มีสญัชาติไทย แตบ่คุคลผู้มีสญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติต้องได้สญัชาติไทย 

มาแล้วไมน่้อยกวา่ห้าปี  
(๒) มีอายุไม่ต ่ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตัง้  
(๓) มีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้มาแล้วเป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่้อยกวา่ หนึง่ปี

นบัถึงวนัเลือกตัง้ และ 
(๔)  คณุสมบตัิอื่นตามที่กฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกําหนด  
ในกรณีที่มีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตัง้หนึง่ไปยงัอีกเขตเลือกตัง้หนึง่ 
ภายในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเดียวกนั อนัทําให้บคุคลมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตัง้ เป็นเวลาติดตอ่กนัน้อยกวา่หนึง่ปีนบัถึงวนัเลือกตัง้ ให้บคุคลนัน้มีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ที่ตนมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านครัง้สดุท้ายเป็นเวลา
ติดตอ่กนัไมน่้อยกวา่หนึง่ปี  



ลกัษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลอืกตงั (ม. ๓๘ ) 
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๒) เป็นภกิษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมาย  
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ไม่ว่าคดนีัน้จะถึงที่สุด

แล้วหรือไม่  
(๕) มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก าหนด  



คณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามในการสมคัรรับเลือกตัง้ 

• ตามร่าง พ.ร.บ.การเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. .... 
• หมวด ๕ ผู้สมัครรับเลือกตัง้  
• มาตรา ๔๘ คุณสมบัต ิ
• มาตรา ๔๙ ลักษณะต้องห้าม 



คุณสมบัตใินการสมัครรับเลือกตัง้ ( ร่าง ม.๔๘)  
บคุคลผู้ มีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้      
(๑) มีสญัชาตไิทยโดยการเกิด  
(๒) ผู้ มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายไุม่ตํ่ากวา่ยี่สิบห้าปี 

นบัถึงวนัเลือกตัง้ สําหรับผู้ มีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุ

ตามที่กฎหมายวา่ด้วย การจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกําหนด  
(๓) มีชื่ออยูใ่นทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่สมคัรรับเลือกตัง้ ใน

วนัสมคัรรับเลือกตัง้ เป็นเวลาตดิตอ่กนัไม่น้อยกวา่หนึง่ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตัง้  
(๔) คณุสมบตัอิื่นตามที่กฎหมายวา่ด้วยการจดัตัง้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

กําหนด 

หมายเหต ุได้ตดัคณุสมบตัเิรื่องการเสียภาษีฯ ให้แก่ อปท. ตดิตอ่กนั 3 ปี ออกไป 



สรุปคุณสมบตัิ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑) มีสัญชาตไิทยโดยการเกดิ (๑) มีสัญชาตไิทยโดยการเกดิ  

(๒) อายุไม่ต ่ากว่ายี่สิบห้าปีนับถงึ       

วันเลือกตัง้  
(๒) อายุไม่ต ่ากว่าสามสิบปีนับถงึ       

วันเลือกตัง้  (พ.ร.บ.ท้องถิ่น) 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต 

อปท.ที่สมัครรับเลือกตัง้ ในวันสมัครรับ

เลือกตัง้ เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า

หนึ่งปีนับถงึวันสมัครรับเลือกตัง้ 

(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต 

อปท.ที่สมัครรับเลือกตัง้ ในวันสมัครรับ

เลือกตัง้ เป็นเวลาตดิต่อกันไม่น้อยกว่า

หนึ่งปีนับถงึวันสมัครรับเลือกตัง้  



ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร (ร่าง ม.๔๙) 
บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี ้เป็นบุคคลต้องห้ามมใิห้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตัง้  
(๑) ตดิยาเสพตดิให้โทษ  
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สทิธิเลือกตัง้ตามมาตรา ๓๘ (๑) (๒) หรือ (๔)  
(๔) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สทิธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพกิถอน 
     สิทธสิมัครรับเลือกตัง้  
(๕) ต้องค าพพิากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
(๖) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถงึห้าปีนับถงึวันเลือกตัง้                   
     เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(๗) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวสิาหกจิเพราะทุจริต         
     ต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤตมิชิอบในวงราชการ  



ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร (ต่อ) 
(๘) เคยต้องค าพพิากษาหรือค าสั่งของศาลอันถงึที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดนิ  
       เพราะร ่ารวยผิดปกต ิหรือเคยต้องค าพพิากษาอันถงึที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ 
       กระท าความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
(๙) เคยต้องค าพพิากษาอันถงึที่สุดว่า 
      - กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุตธิรรม หรือกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ 
      - ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
      - ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงนิที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  
      - กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า  
      - กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น เจ้ามือหรือเจ้าส านัก  
      - กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
      - กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิในความผิดฐานฟอกเงนิ  



(๑๐) เคยต้องค าพพิากษาอันถงึที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตัง้  
(๑๑) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงนิเดือนประจ า  
(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภาท้องถิ่น  
       หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น  
(๑๓) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือ 
       ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  
(๑๔) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองมีค าพพิากษาว่าเป็นผู้มีพฤตกิารณ์ร ่ารวยผิดปกต ิหรือกระท า
ความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัตหิน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบญัญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง  

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร  (ต่อ) 



(๑๗) ต้องค าพพิากษาถงึที่สุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบญัญัตนิี ้ไม่ว่าจะได้รับโทษ

หรือไม่ โดยได้พ้นโทษหรือต้องค าพพิากษามายังไม่ถงึห้าปีนับถงึวันเลือกตัง้ แล้วแต่กรณี  
(๑๘) เคยถูกถอดถอนออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ

กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

แล้วแต่กรณี มายังไม่ถงึห้าปีนับถงึวันเลือกตัง้ 
(๑๙) อยู่ในระหว่างถูกจ ากัดสิทธิสมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(๒๐) เคยถูกเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้และยังไม่ถงึพ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการ ถูกเพกิถอน

สิทธิเลือกตัง้จนถงึวันเลือกตัง้ 
(๒๑) เป็นผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิก วุฒสิภา 

หรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
 

ลกัษณะต้องห้ามในการสมคัร (ตอ่) 



  

ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร (ต่อ) 
(๒๒) เคยพ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุ มีส่วนได้เสียไม่ว่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกจิการที่กระท า หรือจะกระท ากับหรือให้แก่ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกจิการ 

ที่กระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤตกิารณ์แสดงให้เหน็ว่าเป็นการ

ต่างตอบ แทนหรือเอือ้ประโยชน์ส่วนตนระหว่างกัน และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก

ต าแหน่งจนถงึวันเลือกตัง้  
(๒๓) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจ ไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมตคิณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหาย       

แก่ราชการอย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถงึวันเลือกตัง้  
(๒๔) เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะทอดทิง้หรือ

ละเลยไม่ปฏบิตักิารตามหน้าที่และอ านาจ หรือปฏบิตักิารไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ หรือ

ประพฤตตินฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดภิาพของประชาชน หรือมีความประพฤต ิ

ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ต าแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งจนถงึวันเลือกตัง้  
(๒๕) ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
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• ให้หวัหน้าพนกังานสว่นท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนัน้เป็นผู้ อํานวยการการ

เลือกตัง้ประจําองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
• โดยมีหน้าที่และอํานาจในการรับสมคัรเลอืกตัง้ กําหนดหน่วยเลือกตัง้และที่เลือกตัง้  แต่งตัง้

และจดัอบรมเจ้าพนกังานผู้ ดําเนินการเลอืกตัง้ ตรวจสอบบญัชีรายชื่อผู้มีสทิธิเลือกตัง้ และเพิ่ม

ชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสทิธิเลือกตัง้ ดําเนินการเกี่ยวกบัการลงคะแนนเลือกตัง้ การนบัคะแนน

เลือกตัง้ และการประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตัง้ และดําเนินการอื่นอนัจําเป็นเกี่ยวกบัการ

เลือกตัง้ (การตัง้งบประมาณสําหรับการเลือกตัง้) 

ผู้อ านวยการ

เลือกตัง้ประจ า 

อปท. (ม.24) 

กกต.ประจ า 

อปท. (ม.25) 
• กกต. แต่งตัง้ ตามจํานวนและหลกัเกณฑ์ระเบียบที่ กกต. กําหนด 
• ทําหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกําหนดหน่วยเลือกตัง้ ที่เลือกตัง้ และการแต่งตัง้

เจ้าพนกังานผู้ ดําเนินการเลือกตัง้ของผู้ อํานวยการการเลือกตัง้ประจํา อปท.  ตรวจสอบและ  

ให้ความเห็นชอบบญัชีรายชื่อผู้มีสทิธิเลือกตัง้ และการเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อผู้มีสทิธิเลือกตัง้ 

กํากบัดแูลและอํานวยการการเลือกตัง้ การลงคะแนน/ การนบัคะแนน /การประกาศผลการนบั

คะแนน  รวบรวมผลคะแนนและรายงานผลการเลือกตัง้ตอ่ผู้ อํานวยการการเลือกตัง้ประจํา

จงัหวดั 
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• นับ ณ ที่เลือกตัง้ของแต่ละหน่วยเลือกตัง้ +    
ให้กระท าโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือ
ประวิงเวลาการนับคะแนน 

• ให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตัง้ ที่ลงคะแนน
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วย  

• การเลือกตัง้ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ (ม.9 วรรคสอง) 

• โดยใช้ (1) บัตรเลือกตัง้ หรือ (2) ลงคะแนน
ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่บัตรตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ กกต.ก าหนด (ม.74) 

วิธีการออกเสียง 

• ตัง้แต่ 08.00 ถงึ 16.00 น. (ม. 76) 
ระยะเวลาในการ

ออกเสียงลงคะแนน 

การนับคะแนน              
(ม. 96) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ

เลือกตัง้ (ม.13) 

• ให้ อปท.รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
• เว้นค่าใช้จ่ายของ กกต. และ ผอ.

เลือกตัง้ประจําจงัหวดั 

หาก อปท.มีรายได้ไม่เพียงพอ ให้ ครม.

พจิารณาจดัสรรเงินอดุหนนุให้ อปท.นัน้     

ตามความจําเป็น  
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ผู้ได้รับ

เลือกตัง้ 
ผู้ได้รับเลือกต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าที่ไม่เลือกผู้ใด 

• ให้ ผอ. ลต.ประจําจงัหวดั ประกาศ

ให้มีการเลือกตัง้ ใหม่ และ

ดําเนินการให้มีการรับสมคัร

ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ใหม่  
• โดยผู้สมคัรรับเลือกตัง้รายเดิม   

ทกุรายไม่มี สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้

ในการเลือกตัง้ที่จะจดัขึน้ใหม่           

(ม.108 ว.3 ,109 ว. 2) 

ให้ผู้สมคัรซึง่ได้รับคะแนนเสยีงเลือกตัง้มากที่สดุ + มากกว่า

คะแนนเสียงที่ไมเ่ลือกผู้ใด  

การเลือกตัง้สมาชิกในเขตเลือกตัง้ที่มีหนึง่คน ให้ผู้สมคัรซึง่

ได้รับคะแนนเสียงเลือกตัง้มากที่สดุ + มากกว่าคะแนนเสียงที่

ไมเ่ลือกผู้ใด 

การเลือกตัง้สมาชิกในเขตเลือกตัง้ที่มีมากกว่าหนึ่งคน ซึง่ได้

คะแนนเลือกตัง้มากที่สดุเรียงตามลําดบัลงมาในเขตเลือกตัง้

นัน้  + ได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไมเ่ลือกผู้ใด  

กรณีมีผู้สมัคร

น้อยกว่า/เท่ากับ

จ านวนที่พงึมี 

(ม.109) 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น  

กรณีคะแนนเท่ากันให้จับสลาก   

ต่อหน้า ผอ.ลต.ประจ า อปท. 

(ม.108 ว.2) 

ผู้สมคัรรับเลือกตัง้จะได้รับเลือกตัง้ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียง

เลือกตัง้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนผู้ มีสทิธิเลือกตัง้

ในเขตเลือกตัง้นัน้  + มากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

สมาชกิสภา

ท้องถิ่น  

หากไม่มีผู้สมัครผู้ใดได้รับ

เลือกตัง้เพราะเหตุที่ไม่ได้

คะแนน มากกว่าคะแนนเสียงที่

ไม่เลือกผู้ใด  
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ข้อปฏิบัต/ิข้อห้าม 

การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้และ         

การเสียสิทธิ (ม.39) 

ยื่นต่อ ผอ.เลือกตัง้ประจ าจังหวัด   

ภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตัง้ (ม.60) 

ห้ามย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้าน 

(ม.47) 

การยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการ
เลือกตัง้ ภายใน 90 วันหลังเลือกตัง้ ( 

ม.58 – ม. 61) 

ระยะเวลาในการหาเสียง + ข้อห้ามใน

การหาเสียง 
( ม.62 – ม. 72) 

จ าคุก1-10 ปี และปรับ 20,000-200,000 บ.  
และเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ 10 ปี  

ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ผู้ ใดไมไ่ปใช้สิทธิเลือกตัง้และมิได้แจ้งเหต/มิใชเ่หตอุนัสมควร ถกูจ ากัดสิทธิ  

(ม.42) ดงันี ้ 
(1) สิทธิสมคัรรับเลือกตัง้เป็น สส./สว./สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  
(2) สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นกํานนัและผู้ใหญ่บ้าน 
(3) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
การจํากดัสิทธิมกีําหนดครัง้ละ 2 ปีนบัแตว่นัเลือกตัง้ครัง้ที่ไมไ่ป หากในการเลือกตัง้ครัง้ตอ่ไปผู้นัน้

ไมไ่ปอีก ให้นบัเวลาการจํากดัสิทธิครัง้หลงันีโ้ดยนบัจากวนัที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ครัง้ใหม ่และให้

กําหนดเวลาจํากดัสิทธิครัง้ก่อนสิน้สดุลง  

180 วันก่อนครบวาระ หรือนับแต่วันยุบสภา/ต าแหน่งว่างลง 

จนถงึเวลา 18.00 น. ของวันก่อนเลือกตัง้ 

ถ้ายื่นไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้ ผอ.ลต.

ประจ าจังหวัด แจ้งพนักงานสอบสวน

ด าเนินคดีตาม กม. โดยเร็ว 

ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเลอืกตัง้ ให้ กกต. ยื่นตอ่

ศาลอทุธรณ์เพื่อมีคําสัง่เพิกถอนสทิธิ

เลอืกตัง้ +  สัง่ให้เลอืกตัง้ใหมแ่ทน 
ศาลอทุธรณ์วินิจฉยัภายใน 180 วนั 
คําพิพากษาศาลอทุธรณ์เป็นที่สดุ 

ก าหนดโทษกรณีผู้สมัครรู้อยู่แล้วว่าตน

ขาดคุณสมบัต/ิมีลักษณะต้องห้าม 

(ม.118) 
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มาตรา 63 ห้ามมิให้ผู้สมคัรหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึง่อย่างใดเพื่อจงู

ใจ ให้ผู้ มีสิทธิเลือกตัง้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมคัรอื่น ให้งดเว้นการ

ลงคะแนนให้แก่ผู้สมคัร หรือการชกัชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการดงัต่อไปนี ้ 
(1) จดัทํา ให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน 

หรือผลประโยชน์อื่นใดอนัอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  
(2) ให้ เสนอให้ หรือสญัญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่

ว่า จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชมุชน สมาคม มลูนิธิ วดัหรือศาสนสถานอื่น 

สถานศกึษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนัอื่นใด  
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจดัให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  
(4) เลีย้งหรือรับจะจดัเลีย้งผู้ใด  
(5) หลอกลวง บงัคบั ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคกุคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือ

จงูใจ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมคัรใด 

ม. 63 วรรคสอง  
- ห้ามมิให้สมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดกระทําการตาม

วรรคหนึง่ เว้นแต่เป็นการกระทําตามหน้าที่และอํานาจตาม

กฎหมาย      
- ในกรณีที่ อปท. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ ปลดัอปท.  อนมุตัิ

โครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลกัษณะตามวรรคหนึง่ภายใน 

90 วนัก่อนวนัครบวาระ/ก่อนการลาออกของผู้บริหาร

ท้องถิ่น ให้ถือว่ากระทําการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตาม

วรรคหนึ่ง เวน้แต่โครงการ หรือกิจกรรมดงักล่าวมีลกัษณะ

เป็นการบรรเทาทกุข์จากภยัธรรมชาติ หรือภยัพบิตัิ

สาธารณะ หรือเป็น โครงการหรือกิจกรรมต่อเนื่องที่กระทํา

เป็นปกติอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการที่ดําเนินการตามมติ  

ครม. 

ม. 63 วรรคสาม  
การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ตามหน้าที่และอํานาจ อปท. ด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของ 

อปท. มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม (1) หรือ (2) เว้นแต่เป็นการโฆษณาหา

เสียงเกี่ยวกับนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ม. 63 วรรคสี่  
เมื่อมีเหตอุนัควรสงสยัว่า อปท. ใด ดําเนินการใดอนัมีลกัษณะ

ต้องห้ามตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง ให้ กกต.พจิารณาและ

วินิจฉยั เมื่อวินิจฉยัว่าเป็นการต้องห้าม ให้  กกต.สัง่ให้ อปท.นัน้

ดําเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป  

การกระท าต้องห้าม 


