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สถาบันพระปกเกล้าภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธ ิเอเช ีย	 (Asia	

Foundation)	ได้ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	...	

อย่างมีส่วนร่วมขึ ้น	เพื ่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง		

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2550	หมวดที่	14	การปกครองท้องถิ่น	มาตรา	

285-287	ที่ระบุถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ

ท้องถิ่น		

ข ั ้นตอนในการยกร่างพระราชบัญญัต ิด ังกล่าวให ้ความสำคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ในขั้นตอนของการ

กำหนดประเด็น	จนกระทั่งถึงขั้นตอนจัดทำร่างกฎหมาย	ดังนั้น	กระบวนการ		

ยกร่างกฎหมายอย่างมีส่วนร่วมมิอาจสมบูรณ์ได้	หากมิได้จัดให้มีการรับฟังความ		

คิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ	หลังจากมีการจัดทำเป็นร่างกฎหมาย	ด้วยเหตุนี ้			

จึงเป็นที่มาของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมาย

อย่างกว้างขวางทั ้งในประเด็นที ่มาหลักการ	เจตนารมณ์	และการพิจารณา		

รายมาตรา	เพื ่อทำให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการมี		

ส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง	
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ท่านผู้อ่านสามารถติดตามผลการรับฟังความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่าง		

พระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศ.	....	ได้ในหนังสือเล่มนี้	พร้อมทั้งสามารถศึกษาร่าง

พระราชบัญญัติฉบับสมบูรณ์ที่ได้มีการแก้ไขภายหลังการจัดรับฟังความคิดเห็น	

อนึ ่ง	วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ ่นขอขอบพระคุณท่านผู ้เข้าร่วมเวที		

ทุกท่านที่ได้ให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า		

บทสรุปการสัมมนานี้จะเป็นสร้างคุณประโยชน์นานัปการต่อวงการท้องถิ่นไทย	

						

	

	

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
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ที่มา หลักการและเหตุผล 

สถาบันพระปกเกล้าภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธ ิ เอเช ีย (Asia 

Foundation) ได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติจำนวน 3 ฉบับ

อย่างมีส่วนร่วม ได้แก่ 

  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ  

นโยบายสาธารณะ  

  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อ  

เสนอกฎหมาย    

  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร  

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่นคือ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการยกร่างพระราชบัญญัติ  

ดังกล่าวได้ยึดขอบเขตตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 หมวดที่ 14 

การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 285, 286 และ 287   
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ในการดำเนินการยกร่างกฎหมายฉบับนี้เริ ่มต้นขึ ้นจากการที่วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ ่น สถาบันพระปกเกล้าได้แต่งตั ้ง คณะกรรมการ



การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในระดับท้องถิ่น
1 ขึ้นมาเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและ  

ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... อย่างมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการชุดนี้  

มีองค์ประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น อาทิ เช่น ผู้แทน

จากสมาคมขององค์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น ผู ้แทนจากคณะกรรมการ  

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากกรมส่งเสริม  

การปกครองท้องถิ่น และนักวิชาการ เป็นต้น   

คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันกำหนดขั้นตอนรายละเอียดการทำงาน 

และจัดให้มีการสนทนากลุ ่มย่อย (Focus group) ระดมความคิดเห็นจาก  

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ข้าราชการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภูมิภาคต่างๆ 

จำนวน 8 จังหวัด เพื่อหารับฟังความคิดเห็นและข้อเท็จจริงในพื้นที่เกี ่ยวกับ

ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  

1 รายชื ่อคณะกรรมการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยกร่าง

กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น สามารถดูรายละเอียดได้ใน

ภาคผนวก จ (ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการรับฟังความ  

คิดเห็นของประชาชนเพื ่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ในระดับท้องถิ ่น) และภาคผนวก ฉ (ประกาศสถาบันพระปกเกล้า เร ื ่อง แต่งตั ้ง  

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)) 
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ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในภูมิภาคต่างๆ 

เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อสรุปประเด็น และส่งประเด็นข้อ

กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่ฝ่ายกฎหมายเพื่อไปดำเนินการยกร่าง 

เมื่อฝ่ายกฎหมายได้ดำเนินการยกร่างเสร็จสิ้นแล้วจึงนำกลับเข้าที่ประชุมคณะ  

กรรมการฯ อีกครั้งเพื ่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายพร้อมทั้งเปิดเวทีกลาง  

เพื ่อรับฟังความคิดเห็นครั ้งสุดท้ายบนเวทีวิพากษ์นี ้ และในขั้นสุดท้ายคณะ  

กรรมการฯจะนำความเห็นจากผลการจัดเวทีนี้มาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายฯ  

ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงเห็นควรนำ

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เผยแพร่สู่สาธารณชนและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ 

ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้โครงการ “เวทีท้องถิ่น” หรือ “Local 

Forum” เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่ง

โครงการ “เวท ีท ้องถ ิ ่น” น ี ้ เองถ ือเป ็นก ิจกรรมหนึ ่งของว ิทยาล ัยพัฒนา  

การปกครองท้องถิ่นที่ได้ริเริ่มและดำเนินการขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 เนื่อง

ด้วยความตระหนักในสาระสำคัญและเจตนารมณ์เพื่อการพัฒนา และส่งเสริม  

การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

จึงดำเนินการจัดเวทีนี ้ขึ ้นเพื ่อเป็นสื ่อกลางในการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทางร่างกฎหมายฉบับนี้อันเป็นรากฐาน  

ที่สำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานของ

ประชาธิปไตยท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 

  เพื ่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์เกี ่ยวกับ  

ขอบเขตของการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นตลอดจนบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  เพื ่อเป็นข้อมูลในการนำไปจัดทำเป็นร่างกฎหมายว่าด้วยการมี  

ส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็นขอบเขตและสาระสำคัญของแนวทาง  

การยกร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มเป้าหมาย 

  นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์/นักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์/  

นักกฎหมาย 

  ผู้แทนพรรคการเมือง 

  ผู้แทนภาคประชาสังคม 

  ผู้แทนคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ  

ประชาชน วุฒิสภา 

  ผู้แทนคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร 

  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง 

  ผู ้แทนจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ  

ราชการส่วนท้องถิ่น 

  ประชาชน/บุคคลทั่วไป/นักศึกษา 

  สื่อมวลชน 
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2
เจตนารมณ์และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....



รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้า

โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย (Asia Foundation) ที่มอบหมาย

ให้สถาบันพระปกเกล้าจัดทำกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน   

ซึ ่งนอกจากจะยกร่างกฎหมายแล้ว ยังได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน เพราะเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ฉะนั้น การมี

ส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที ่สุดที ่จะทำให้การบริหาร  

การปกครองท้องถิ่นประสบความสำเร็จ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะทำให้

ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และทรัพยากรในท้องถิ่น อย่างไรก็ดี 

การปกครองท้องถิ่นของเรามีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่มากพอ

สมควร ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื ่องการทำ

ประชาคม การทำแผนชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นกรอบโครงสร้างที่มีการพยายามสร้าง

ขึ้น แต่ในความเป็นจริงประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มใจและเข้ามา

แสดงความคิดเห็นอย่างกัลยาณมิตรร่วมกันไม่ได้ใช้เรื่องของการมีส่วนร่วมเป็น

เครื่องมืออย่างแท้จริง ดังนั้น เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจึงยังต้องการการผลักดันอีกหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง

การกระจายอำนาจเป็นหัวใจสำคัญที่จะสร้างความเป็นเจ้าของ (Ownership) 

และที่สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประชาชน

เอง ซึ ่งหากพิจารณาในแวดวงนักพัฒนามักจะเรียกการมีส่วนร่วมว่าเป็นทั ้ง  

เป้าหมายและวิธีการ ซึ ่งหมายความว่าถ้าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มีรูปแบบวิธีการ

ต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายสุดท้ายคือการที่ประชาชน

จะพึ่งตนเองได้  

อีกประการหนึ่ง เรื่องการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนโดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะละเลยการมีส่วนร่วม

ในระดับที่ให้ประชาชนเป็นเจ้าของ จึงเกิดคำถามเชิงปรัชญาการทำงานขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลประชาชนมากเกินไปจนทำให้ประชาชนพึ่งตนเองไม่ได้ 

ดังนั ้น เส้นแบ่งที ่สำคัญในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นกับ

ประชาชนก็คือ การยึดหลักปรัชญาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ส่วนภาคประชาชน

เองต้องยึดหลักปรัชญาพึ่งตนเองและลดการพึ่งพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แต่จะพึ่งเฉพาะเรื่องที่จำเป็นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เพราะฉะนั้น 

เส้นแบ่งที่สำคัญ คือ เรื่องของความพอดีของการมีส่วนร่วมที่มีปรัชญาหรือมี  

เป้าหมายที่ตรงกันว่าการมีส่วนร่วมนั้น เป็นเรื ่องที่จะทำให้ประชาชนสามารถ  

ยืนหยัดและพึ่งตนเองได้ 

หากพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้จะเห็นได้ว่าเป็นความพยายามที่ชี้ให้เห็น

ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น หัวใจสำคัญ คือ ความรู้สึกและความคิดของ

ประชาชนที่คิดว่าเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ต้องทำ ไม่ใช่เป็นเรื่องภาคบังคับ

เพื ่อทำให้ครบกระบวนการหรือเป็นเพียงพิธีกรรม เราจะทำอย่างไรให้การมี  

ส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่ใช่พิธีกรรมในการพัฒนา แต่เป็นหัวใจของการพัฒนา

จริง โจทย์เหล่านี้อาจจะอยู่นอกเหนือการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ นั่นหมายถึง   

การมีส่วนร่วมจำเป็นต้องเป็นเรื ่องของคนที่เกี ่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒนา  

การเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเองที ่พยายามสร้างความเข้มแข็งให้

กฎหมายฉบับนี้  

ประการสุดท้าย ความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ การสร้างดุลยภาพ

ของกฎหมายเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน

และช่องทางในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มใจและการสร้างการ

ยอมรับของท้องถิ ่น ทั ้งนี ้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเองอาจจะพบกับ

อุปสรรคตามมาตรา 287 เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะคิดว่าการดำเนิน

การอะไรก็ตามต้องถามภาคประชาชน จนกลายเป็นว่าวันนี้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีปัญหาว่าทำกิจการต่างๆ ได้ยากมากขึ้น ส่วนภาคประชาชนเองบางกลุ่ม
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ใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะทำให้เกิดปัญหาทาง  

การเมืองมากกว่าแก้ปัญหาในท้องถิ่น  

สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เพราะฉะนั้น ความยาก

ลำบากอยู่ที่หลักเกณฑ์ในการกำหนดว่าเราจะวางหลักเกณฑ์อย่างไรที่จะเรียกว่า

เหมาะสม พอดี และมีดุลยภาพในการออกกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการ

ถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นง่ายมาก กล่าวคือ   

ไม่ต้องมีเหตุแห่งการถอดถอน แต่หากเป็นกรณีการถอดถอนนักการเมืองระดับ

ชาติหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องมีเหตุแห่งความผิดถึงจะถอดได้ และมี

กระบวนการไต่สวนไปที่ ป.ป.ช. ซึ ่งแตกต่างกับท้องถิ่น หมายถึงหากกรณีที่

ประชาชนเห็นว่าผู้บริหารไม่สมควรบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

ก็สามารถยื่นเรื่องเสนอตามจำนวนให้ครบหลักเกณฑ์ก็สามารถลงมติได้ทันที   

ที่สำคัญกว่านั้นหากผลของการลงมติผ่านทำให้ผู้บริหารถูกถอดถอนออกจาก

ตำแหน่งก็จะทำให้ผู ้บริหารถูกตัดสิทธิทางการเมือง ซึ ่งหากพิจารณาในข้อดี  

จะเห็นได้ว ่ากฎหมายฉบับนี ้ เป ็นเร ื ่องที ่ด ีในการตรวจสอบการทำงานของ  

ฝ่ายบริหารถ้ามีการนำกฎหมายฉบับนี ้ไปใช้อย่างถูกต้องและไม่ได้ตกเป็น  

เครื ่องมือทางการเมือง แต่หากพิจารณาข้อเสียจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี ้  

เป็นเรื่องอันตรายอย่างมากสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น  

เพราะฉะนั้น ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องมีการรับฟังความคิด

เห็นทั ้งฝ่ายที ่เป็นผู ้ปฏิบัติ ทั ้งฝ่ายภาคประชาชน ทั ้งฝ่ายส่วนราชการต่างๆ   

ท้ายที่สุดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับประชาชนในการเป็นเจ้าของการบริหารท้องถิ่นในทุกมิติ  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
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การจัดทำยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. ... ฉบับนี ้ วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าต้องการให้การยกร่างเป็นไปแบบ

มีส่วนร่วม ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ

ร่างกฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมา

โดยหัวใจของคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ มีตัวแทนจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น นักวิชาการ ภาคประชาสังคม สำนักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผู้แทนจาก

สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   

ในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้กรอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2550 ในหมวดที่ 14 การปกครองท้องถิ่น มาตรา 285-287  

มาตรา
285  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  

ท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ จำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการ

เข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อและการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ 

มาตรา
286  ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มีสิทธิเข้าชื ่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก  

ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

จำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบ

รายชื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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มาตรา
287
 ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มี  

วิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย 

ในกรณีที่การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทำการเป็นเวลาพอ

สมควร และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิ  

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน

การกระทำนั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ ทั้งนี้ 

ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนใน

เรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสาม 

ให้นำบทบัญญัติ มาตรา 168 วรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หากพิจารณากฎหมายในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีกฎหมายหลายฉบับที ่

เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของท้องถิ่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายกลาง  

ที่บังคับหน่วยงานราชการต้องดำเนินการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ฉะนั้น   
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ในการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ มีความประสงค์ที่จะรวบรวมกฎหมายเหล่านี้เข้ามา

ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวแทนที่จะมีหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว เรียกว่า   

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ ่น พ.ศ. ... โดยแยกออกเป ็น 6 หมวด ดังน ี ้   

(รายละเอียดภาคผนวก ค ร่างพระราชบัญญัติว ่าด้วยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ฉบับรับฟัง

ความคิดเห็น) 

หมวดที่ 1 ข้อความเบื้องต้น 

สำหรับข้อความเบื้องต้นมีเนื้อหาสำคัญที่ระบุถึงเรื่องการให้มีหน่วยงาน  

เข้ามาดูแลรักษามาตรฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตาม  

พระราชบัญญัตินี ้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับ   

รวมทั้งให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลมาตรฐาน ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  

หมวดที่ 2 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เรื ่องของการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น ปรากฏอยู่ในมาตรา 7 – 

มาตรา 16 ซึ ่งถือว่าเป็นเรื ่องที ่ดำเนินการยากในเรื ่องจำนวนคนและวิธีการ  

ดำเนินการ ดังนั้น จึงเป็นจุดที่คิดแก้ไขใหม่ โดยใช้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากกรณีที่จำนวน 1 ใน 5 เกินกว่า 3,000 คน 

จะใช้เพียง 3,000 คน ตัวเลขจำนวนนี ้ถือว่าลดลงไปมากกว่ากฎหมายเดิม   

เพราะเห็นว่าการเสนอข้อบัญญัติน่าจะส่งเสริมให้ประชาชนเสนอได้ง่าย อย่างไร  

ก็ดี การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่นนั ้นยังไม่เป็นข้อบัญญัติทันทีต้องไปผ่าน

กระบวนการพิจารณาของสภาอีกครั้ง รวมทั้งต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานราชการ
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ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอีกว่าจะขัดกับกฎหมายหลักหรือไม่ ฉะนั้น ในกระบวนการ

จัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นเองค่อนข้างจะทำได้ยาก  

กรณีที่สอง ในการยกร่างข้อบัญญัติมีเรื่องเทคนิคที่ประชาชนโดยทั่วไป

อาจไม่ถนัด ด้วยเหตุนี้ หากประชาชนเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นมาก็ไม่จำเป็นต้อง

ยกร่างมา ให้เสนอเพียงหลักการ เหตุผล ความจำเป็น รายละเอียดพอเข้าใจว่าให้

ออกข้อบัญญัติในเรื ่องใด ที ่สำคัญคือ ในกระบวนการเสนอข้อบัญญัติของ  

ท้องถิ่น หากเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอแก่การพิจารณาหรือยังมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนผู้เข้าชื่อชี้แจงหรือให้คำ

อธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้ผู้เข้าชื่อได้มี

โอกาสชี้แจงหรือให้คำอธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้และถ้าร่างที่เสนอเข้ามายังไม่

สมบูรณ์ให้ประธานสภาท้องถิ ่น ผู ้แทนผู ้เข้าชื ่อ และเลขานุการสภาท้องถิ ่น   

ร่วมกันจัดทำร่างข้อบัญญัติให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน

ของทางราชการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  

นอกจากนี้ กรณีที่ประธานสภาไม่มั่นใจว่าจะรับคำร้องเรื่องของการเสนอ

ข ้อบ ัญญัต ิหร ือไม ่ก ็ ให ้ย ื ่นเร ื ่องไปท ี ่คณะกรรมการพ ิจารณาหาข ้อยุต ิ   

คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุตินี้ให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้งจากบุคคลที่  

ผู ้แทนของผู้เข้าชื ่อเสนอจำนวน 3 คน และบุคคลที่ประธานสภาท้องถิ ่นเห็น

สมควรจำนวน 3 คน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีกรรมการครบจำนวน 6 คน 

โดยให้กรรมการทั้ง 6 คนเสนอบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา

ท้องถิ่นและไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรื่องการเสนอข้อบัญญัตินั้นเป็นประธาน

กรรมการ การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นจะเสนอได้ยกเว้นที่เป็นร่างข้อบัญญัติ  

เกี่ยวกับเรื่องของการเงิน และต้องมิใช่ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับภาษีอากร การกู้ 

หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยตรง ถ้าเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการ

เงินต้องส่งไปให้ฝ่ายบริหารแสดงความคิดเห็นก่อนประกอบการพิจารณาของสภา 

สำหรับกระบวนการเสนอข้อบัญญัติ กล่าวคือ เมื่อประธานสภารับคำร้องเรื่องการ
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เสนอชื่อแล้วจะต้องมีการพิจารณา โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนผู้เข้าชื่อเข้ามาชี้แจง  

ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอต่อสภาท้องถิ่นก่อนลงมติ และใน

กรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและส่งร่างข้อบัญญัติให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยกำหนดไว้ว่าให้ผู้แทนผู้เข้าชื่อมีส่วนอยู่   

1 ใน 3 ของคณะกรรมการแปรญัตติ เพื ่อทำให้กระบวนการพิจารณาไม่เป็น  

กล่องดำ คือ ผู้เข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัตินั ้นสามารถอยู่ในกระบวนการของการ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นด้วย ในกรณีเรื่องที่ประชาชนเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นตกไปแล้ว ประชาชนจะเสนอร่างข้อบัญญัติเดียวกันไม่ได้ภายใน 1 ปี  

นับแต่ว ันที ่สภาท้องถิ ่นมีมติไม่ร ับหลักการหรือไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ   

เพื่อพยายามจะถ่วงดุลระหว่างสิทธิของประชาชนกับความสามารถให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำงานได้อย่างปกติ  

หมวด 3 การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 

ปรากฏอยู่ในมาตรา 17 – มาตรา 21 มีรายละเอียดที่สำคัญ คือ กฎที่ออกตาม

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือออกโดยผู้ใช้อำนาจกำกับดูแล

ตามหลักการกำกับดูแลที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัตินั้น ให้

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา

ทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อจะทำให้กฎระเบียบนั้นมีความทันสมัย

ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และการทบทวนก็ควรคำนึงถึงทิศทางที่จะส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและก็ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระ

มากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องกำหนดวิธีการที ่ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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 (1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (2)  การจัดทำงบประมาณรายจ่าย  

 (3)  การประชุมสภาท้องถิ่น 

 (4)  การกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี 

 (5)  กรณีอื่นตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกาศกำหนดวิธีการที่ให้ประชาชน  

มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการงานภายใน 60 วันนับแต่วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ 

และเผยแพร่ให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอย่างทั่วถึง   

วิธีการข้างต้นเป็นเรื ่องที ่สำคัญที่ประชาชนมีส่วนร่วมได้ แต่จะกำหนดด้วย  

ช่องทางและวิธีการอย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ

แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบริบทที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดไว้อีกว่าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะจัดทำโครงการหรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีผลกระทบกับประชาชนในสาระสำคัญ 

จะต้องมีการแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบ หรือถ้าได้รับการร้องขอ หรือด้วยความ

สมัครใจของผู้บริหารเอง อาจจะจัดรับฟังความคิดเห็นหรือจัดทำประชามติเพื่อ

ตัดสินใจ ซึ่ง “การจัดทำประชามติเพื่อตัดสินใจ” เป็นคำที่สำคัญในกฎหมายฉบับ

นี้ กล่าวคือ ประชามติ หมายถึง ประชามติเพื่อรับฟัง หรือประชามติเพื่อตัดสินใจ 

คำว่าตัดสินใจ หมายความว่า ถ้าลงคะแนนเสียงแล้วจะต้องผูกมัดการตัดสินใจ

ของฝ่ายบริหาร ในกรณีแจ้งข้อมูลก็กำหนดไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบก่อนการจัดทำเป็นเวลาพอสมควร กรณีที่การกระทำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของ

ประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อรองรับ

การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ข้อมูลต้องมีรายละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นจะกระทำการใด จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

อย่างไร คำแนะนำในการปฏิบัติตนที ่ถูกต้องและเหมาะสม และถ้าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการให้ความช่วยเหลือ จะต้องแจ้งมาตรการให้ความ

ช่วยเหลือและวิธีการขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวด้วย ส่วนวิธีการ

แจ้งให้ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ ่นให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกระบวนการ  

ข้างต้นแล้ว แต่ประชาชนบางส่วนเห็นว่ายังไม่เพียงพอ และต้องการให้มีการรับ

ฟังความคิดเห็นก็สามารถดำเนินการได้โดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 

ก่อนการกระทำเพื่อประกอบการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็นช่อง 2 ช่อง คือ 

ช่องที่หนึ่ง เป็นกระบวนการริเริ่มทางอ้อม กล่าวคือ ผู้บริหาร สภาท้องถิ่น

หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผล

กระทบจากการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้มีการจัดรับฟัง

ความคิดเห็นก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ต้องให้สภาท้องถิ่นนั้นเห็นชอบก่อน เพราะถ้า

ประชาชนเพียงหนึ่งคนร้องขอแต่มีหลายโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีผลกระทบในสาระสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องจัดรับฟังความ

คิดเห็นอยู่ตลอดเวลา ดังนั ้น เพื ่อเป็นการป้องกันปัญหาอุปสรรคแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก็มอบให้สภาท้องถิ่นในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนใช้  

ดุลพินิจพิจารณาว่าเรื่องนี้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงหรือไม่ 

ช่องทางที่สอง เป็นกระบวนการริเริ่มทางตรง กล่าวคือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร้องขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นได้โดยตรง

และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำนั้น  
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สาระสำคัญที ่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในร่างกฎหมายฉบับนี ้ คือ หาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการแจ้งข้อมูลรายละเอียดก่อนการกระทำ 

แล้วการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกิดความเสียหายขึ้น องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับความ

เดือดร้อนและได้รับความเสียหายด้วย  

หมวดที่ 4 การออกเสียงประชามติท้องถิ่น 

เรื่องการออกเสียงประชามติท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในมาตรา 22 – มาตรา 38 

อย่างที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการแจ้ง

ข้อมูลรายละเอียดเรื่องกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนในเรื่องสำคัญ อย่างไรก็ดี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน

การแล้วก็ตาม แต่ประชาชนเห็นว่าการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

บางเรื่องมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ในท้องถิ่น

ในสาระสำคัญอย่างแน่นอนก็สามารถร้องขอให้มีการลงประชามติเพื่อตัดสินใจได้ 

โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้ามาดูแล เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็น

ธรรมและมีอิสระพอสมควร ซึ่งในการจัดทำประชามติจะเปิดช่องทางไว้ 3 ช่อง

ทาง อันได้แก่ 

ช่องแรก กรณีที่ผู ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื ่อกันจำนวน  

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเพราะไม่อยากตัดสินใจ  

ในกิจกรรมหรือโครงการเองอาจจะเสนอว่าขอให้มีการลงประชามติเพื่อตัดสินใจ

ในเรื่องนี้  

ช่องสอง ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะได้รับ  

ผลกระทบจากการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า   

1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน ในกรณีที่จำนวน 1 ใน 5 ของจำนวน  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่า 3,000 คน  
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ซึ่งการลงประชามติของท้องถิ่นนี้มีหลักการที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การ

ลงประชามตินี้เป็นการผูกมัดการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร ซึ่งไม่ใช่เป็นประชามติ

เพื่อรับฟังทั่วไป นอกจากนี้ การลงประชามติแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย  

จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำประชามติรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ออกเสียงทั ้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะ

กรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ดังได้กล่าวข้างต้นว่าการลงประชามติ

ของท้องถิ่นนี้เป็นการลงประชามติเพื่อตัดสินใจแบบผูกมัด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การ

ลงประชามติจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับองคาพยพของการบริหารท้องถิ่น  

มากที่สุด ซึ่งหากสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จำนวนสมาชิกสภาท้องถิ ่นทั ้งหมด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องจัดให้

ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก่อนการกระทำในเรื่องนั้น สำหรับการ

ลงประชามตินี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นผู้รับผิดชอบเรื ่องของการ  

ออกเสียงประชามติ และมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการเรื่อง  

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการลงประชามติ สำหรับ

ผลของการลงประชามติกำหนดให้ผู ้มาออกเสียงต้องเป็นเสียงข้างมากของ



ผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงจึงจะถือว่า

เรื่องที่ลงประชามตินั้นผูกมัดการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  

หมวดที่ 5 การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ปรากฏอยู่ในมาตรา 39 – มาตรา 62 มาตราดังกล่าวได้รับความคิดเห็นที่มีความ

หลากหลายอย่างมาก ปัจจุบันมีประชาชนเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้บริหารและสมาชิก

สภาท้องถิ่นได้จริงเพียงสองกรณีเท่านั้นนับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำหรับการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุมูลเหตุแห่งการ

ถอดถอนไว้ หากประชาชนรู้สึกว่าผู้บริหารไม่สมควรอยู่ในตำแหน่งก็สามารถไป

ขอถอดถอนได้ ที่สำคัญไม่มีกระบวนการไต่สวนว่ามีความผิดจริงหรือไม่ ฉะนั้น 

กระบวนการถอดถอนนี้อาจเป็นเครื ่องมือทางการเมืองได้ ซึ ่งกฎหมายยังคง  

ถือเกณฑ์เดิมของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

 (1)  ถ้ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่เกิน 50,000 

คน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (2)  ถ้ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกิน 50,000 

คนแต่ไม่เกิน 500,000 คน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 20,000 คนของ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (3)  ถ้ามีผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นเกินกว่า 

500,000 คนแต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ต้องมีผู ้เข้าชื ่อไม่น้อยกว่า 

25,000 คนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้น 

 (4)  ถ้ามีผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นเกินกว่า 

1,000,000 คน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 30,000 คนของจำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

เมื่อประชาชนลงคะแนนเสียงถอดถอนตามเกณฑ์แล้วต้องยื่นเรื่องไปให้

รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีของกรุงเทพมหานครก็ส่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย และเมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องแล้วจะ  

ส่งเรื่องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้อง และเปิดโอกาสให้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้  
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ข้อกล่าวหาตามคำร้องยื่นต่อรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 30 วัน  

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำร้อง กล่าวโดยสรุป รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่

สามารถดำเนินการใดๆ ได้เพียงแต่ส่งเรื่องไปยังผู้ถูกร้องเท่านั้น หลังจากนั้น

รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่งเรื่องพร้อมคำชี้แจงของผู้ถูกถอดถอนอีก

ครั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อกำหนดวันลงคะแนนถอดถอน โดยผล

การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถอดถอน

สำเร็จ กล่าวคือ ต้องมีผู้มาใช้สิทธิเกินกึ่งหนึ่งและคะแนนที่ถอดถอนจะต้องได้  

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ถึงจะถือว่าสามารถถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาได้ แต่

หากมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งจะถือว่าเรื่องการถอดถอนนั้น  

ตกไป และจะมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดย

อาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ 

หมวดที่ 6 การรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน 

การรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนปรากฏอยู่ในมาตรา 63 – มาตรา 

64 ซึ ่งมาตราดังกล่าวได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำ

รายงานประจำปี อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกฎหมายฉบับนี้

จำเป็นต้องสร้างความชัดเจนว่าการรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนนั ้น

ประกอบไปด้วยเรื ่องอะไรบ้าง และต้องรายงานอย่างไร สำหรับการยกร่าง

กฎหมายฉบับนี้กำหนดว่าในรายงานประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ต้องมี 

 (1)  การจัดทำงบประมาณโดยอย่างน้อยต้องมีรายการเปรียบเทียบระหว่าง

ประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับ  

รายจ่ายจริง ของแต่ละรายการ รวมทั้งเงินสะสมและเงินกู้ 
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 (2)  การใช้จ่ายตามหมวดหรือประเภทรายจ่าย รายละเอียดของรายจ่าย

ประจำและรายจ่ายเพื ่อการลงทุนในแต่ละรายการ และรายการ  

รายจ่ายจากเงินสะสมและเงินกู้ รวมทั้งรายจ่ายในส่วนของเงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินรางวัล  

 (3)  ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหารสัญญาซื้อและจ้าง การจัดเก็บภาษี เรื ่องร้องเรียน การ

ทุจริต การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง การกระทำ

ละเมิด และการเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิด  

 (4)  ผลการดำเนินการตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน องค์กรตรวจสอบหรือองค์กรอิสระอื ่นๆ สำหรับการ  

ตรวจสอบในปีใดก็ตามที่ปรากฏผลเป็นที่ยุติในปีนั้น 

และจะต้องรายงานผลต้องดำเนินการรายงานภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้น

ปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ อาจกำหนดเพิ่มเติมว่า

เรื่องใดที่จะต้องรายงานเพิ่มเติม รวมทั้งรูปแบบ สถานที่ และรายละเอียดของ

การรายงาน อย่างไรก็ตาม การรายงานการดำเนินขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นตามกฎหมายฉบับนี้เป็นการสร้างกรอบการทำงานขั้นต่ำไว้ คือ อย่างน้อย

ในรายงานผลการดำเนินงานต้องติดประกาศหรือวางไว้ในสถานที่ที ่เผยแพร่

ประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องจัดประชุมให้ประชาชนได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี และ

บรรจุรายงานผลการดำเนินงานนี้เข้าไปในส่วนของข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชน

สามารถจะเข้ามาตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ  
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กล่าวโดยสรุป กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายขั้นต่ำที ่กำหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำ หากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มี

การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถทำต่อไปได้ แต่ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่

ได้ทำจำเป็นต้องทำตามกฎหมายฉบับนี้ เพราะหัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมคือ

การพยายามยกมาตรฐานการมีส่วนร่วมให้อย่างน้อยเท่าเทียมกันในประเด็นต่างๆ 

เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ความตั้งใจของคณะกรรมการยกร่างกฎหมายฉบับนี้มีความประสงค์ที่จะ

ให้กฎหมายฉบับนี้เป็นคู่มือการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะ

ทำให้ทั ้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นทราบว่าตนเองจะต้องทำอะไร
อย่างไร


เพียงใด
ในขณะเดียวกันก็เป็นคู่มือสำหรับประชาชนที่จะคาดหวังให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำอะไรบ้างในเรื่องของการมีส่วนร่วม



ท้ายที่สุด กฎหมายเพียงฉบับเดียวคงไม่สามารถทำให้การมีส่วนร่วมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบมีนัยสำคัญ (Meaningful) มากนัก แต่การจะ

ทำให้เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นได้

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 

ความตื่นตัวในการปกป้องทรัพยากรของท้องถิ่น ความกระตือรือร้นในการเข้ามา

มีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นต้น  
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
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การจ ัดเวทีในว ันนี ้ว ิทยาล ัยพัฒนาการปกครองท้องถ ิ ่น สถาบัน  

พระปกเกล้าได้เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ... อย่างกว้างขวาง ซึ่งวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นได้รับ

เก ียรติจากภาคส่วนต่างๆ อันได้แก่ อาจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สว ัสดิ ์ก ุล  

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ 

ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

วุฒิสภา ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรค

เพื่อไทย และนายสวิง ตันอุด สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง มาร่วมจุดประกาย

ความคิดให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้ 
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อาจารย์ดร.เอกบุญวงศ์สวัสดิ์กุล
รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ในฐานะนักวิชาการมีความเห็นต่อร่างพระราช

บ ัญญัต ิฉบ ับน ี ้ 3 ประเด ็น ประเด ็นแรก เร ื ่อง  

แนวความคิด (Concept) ของการม ีส ่วนร ่วม 

ประเด็นที่สองเรื ่องเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติ ซึ ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น  

และประเด็นที่สามเรื่องรูปแบบของร่างพระราชบัญญัติเพื่อเป็นข้อสังเกตให้แก่

การยกร่างกฏหมายในครั้งนี้ 

ประเด็นแรก เป็นเรื ่องแนวความคิด (Concept) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในปัจจุบัน ถ้าท่านพิจารณาจะเห็นว่าแม้กระทั่งในระบบราชการส่วน

กลางหรือส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน สิ่งที่อยากตั้ง

ข้อสังเกตคือ คนส่วนใหญ่มักจะมองการมีส่วนร่วมของประชาชนในมิติทาง  

การเมือง ในทางทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนจำเป็นต้องแยกระหว่างการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางปกครอง ซึ ่งหมายความว่า โดย

ธรรมชาติ (Nature) ของงานท้องถิ่นเป็นงานทางปกครอง โดยส่วนตัวเห็นว่า  

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการมีส่วนร่วมทางการปกครอง แล้วการมีส่วน

ร่วมทางการปกครองมีความแตกต่างอย่างไรกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองเราเปรียบเสมือนใช้อำนาจอธิปไตยของตนเอง โดยระบบใน

วันนี ้บอกว่าประเทศไทยมีประชาธิปไตยทางตรง แต่วันนี ้เราบอกว่าไม่ใช้

ประชาธิปไตยทางตรงแล้ว เราใช้ประชาธิปไตยทางอ้อม นั่นคือ การใช้อำนาจ

อธิปไตยผ่านผู้แทน หลังจากนี้ก็มีการไปผสมว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

กล่าวคือ บางเรื่องผู้แทนทำ บางเรื่องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหรือ  
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แม้กระทั่งตัดสินใจว่าจะให้ทำหรือไม่ทำ แต่ว่าในทางปกครองท่านจะเห็นว่าถ้าเรา

ไม่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมทางการปกครองของไทย เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะใช้

อำนาจไปสู่ทางมิชอบ (Abuse) ในทางกลับกันการมีส่วนร่วมของประชาชน ถ้า

หากมีส่วนร่วมมากก็เป็นแนวความคิดที่เป็นอุปสรรค ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ 

หลายโครงการในท้องถิ่นที่ประชาชนไม่ให้ผู้บริหารดำเนินการแล้วจะบอกว่าการที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั ้นไม่ดีทำให้เกิดอุปสรรคงานเดินล่าช้าเช่นนั ้น   

ด้วยเหตุนี ้ กระบวนการแก้ไขในเร ื ่องดังกล่าวคือการหาความสมดุลของ   

2 ส่วนไปด้วยกัน 

ในมุมมองส่วนตัวเรื ่องการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยหลักเป็นการ

ควบคุมการทำงานของฝ่ายปกครองในระบบ เรียกว่า การควบคุมก่อนกระทำ 

ภาษาวิชาการ เรียกว่า เป็นการควบคุมแบบป้องกัน คือ ป้องกันก่อนที่จะทำให้

ปัญหาเกิดข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากการควบคมุแบบแก้ไข คือ ทำไปก่อนถ้าหากมีปัญหา 

ค่อยมาแก้ไข ที่ผ่านมาเราใช้ระบบการควบคุมแบบแก้ไขกันมาก ณ วันนี้จำเป็น

ต้องหันมาใช้ระบบควบคุมแบบป้องกัน กล่าวคือ จะทำอย่างไรให้การใช้อำนาจ

หรือการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ที่ผ่านมารัฐใช้อำนาจฝ่ายเดียวเอง หาข้อมูลเอง เข้าใจเอง และก็ทำ

เอง ตัดสินใจเอง ในวันนี้รัฐจะทำอย่างที่ผ่านมาไม่ได้แล้วจำเป็นต้องมีการรับฟัง 

คือ รัฐต้องหาข้อมูลให้รอบคอบ ครอบคลุม ให้ข้อมูลทั้งของตัวเองและของคน

อื่น แล้วค่อยมาตัดสินใจ ฉะนั้นเป้าหมายที่แท้จริงอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้การ

ดำเนินการหรือการบริหารงานของท้องถิ ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล หลักการมีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้น เรามักจะพิจารณาเรื่องการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในมิติที่ค่อนข้างไปทางการเมือง ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจำเป็น

ต้องเป็นอย่างนั้นหรือไม่ อันนี้เป็นข้อสังเกต หากจะบอกว่าไม่มีการควบคุมก็คง

ไม่ได้ แต่เราจะควบคุมท้องถิ่นแบบใดจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องใช้วิธีเดียวกันกับ

การเมืองระดับชาติ ปัจจุบันเรากำลังลอกแบบการควบคุมการเมืองระดับชาติลง

มาสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ในมิติทางปกครองเราจะมีวิธีดำเนินการอย่างไรให้เรื่องการมีส่วนร่วมเกิด

ขึ้น ด้วยเหตุนี้ก่อให้เกิดความคิดจนนำไปสู่ปัญหาที่ว่าในการยกร่างกฎหมาย  

ฉบับนี้เวลาที่รับฟังความคิดเห็น เราจะให้ผลของการรับฟังความคิดเห็นมีผลมาก

เพียงใด เวลาที่ทำประชามติจะให้ประชามติมีผลผูกพันมากเพียงใด ถ้าหากให้

ประชามติผูกพันต้องคิดต่ออีกว่าถ้าหากผู้บริหารมีปัญหาเกิดขึ้นก็มักอ้างเรื่องการ

ทำประชามติ หากประชาชนเห็นด้วยผู้บริหารก็ดำเนินการทำประชามติ แต่หาก

ประชาชนไม่ทำผู้บริหารก็ไม่ทำด้วย กรณีอย่างนี้อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ เพราะกรณี

เช่นนี้จะแสดงให้เห็นว่าระบบเดินสู่ทางมิชอบ (Abuse) โดยไม่มีการมีส่วนร่วม 

ดังนั้น จำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมที่ทั้งประชาชนและท้องถิ่นต้องทำความ

เข้าใจทั้งสองฝ่าย อย่างที่กล่าวแล้วว่าฝ่ายรัฐเองต้องเข้าใจแนวความคิดว่าจะทำ

อย่างไรในเรื่องการมีส่วนร่วมและจะใช้อำนาจของตัวเองมากน้อยเพียงใดจึงจะ

ถือว่ามีความเหมาะสม ขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นี้ทำอย่างไรที่ไม่ให้ประชาชนตกเป็นเครื่องมือในการทำให้การใช้อำนาจของรัฐ  

เสียไป ดังนั้น การรับฟังความคิดเห็นหรือการทำประชามติก็ดีเป็นส่วนหนึ่งของ

การประกอบการตัดสินใจการใช้อำนาจ  

ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นและการลงประชามติต้องมีการชี้แจงถึง

ความหมายที่มีแตกต่างกัน กล่าวคือ เรื่องการลงประชามติ ในทางทฤษฎีต้อง

ย้อนไปเมื่อครั้งมีการทำประชามติรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการทำประชามติในลักษณะ

ที่ให้ประชาชนตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีความขัดแย้งทางการเมืองมีความเห็น

ที่ขัดแย้งกันสองฝ่ายจะให้ประชาชนประชามติหรือไม่ เป็นการเลือกว่าเห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องใด เป็นต้น หรือการทำประชามติในลักษณะของการขอ  

คำปรึกษาหารือจากประชาชน การลงประชามติเป็นการรับฟังที่มีความเป็นทางการ

มากที ่สุด ส่วนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจะเรียกว่าเป็น Public 

Hearing เป็นการรับฟังอย่างหนึ่งแต่มีความเป็นทางการน้อยกว่าประชามติ 

หมายความว่าไม่มีเสียงมาให้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่ได้วัดกัน

ออกมา ไม่มีการโหวต ไม่มีการยกมือ แต่ในท้ายที่สุดทั้งสองเรื่องจะสะท้อนกลับ
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มาว่าโดยส่วนใหญ่ประชาชนมีความเห็นว่าอย่างไร และเมื่อถึงจุดนี้ผู้บริหารจะ

ต้องนำมาประกอบการตัดสินใจว่าตนเองตัดสินใจตามเสียงส่วนใหญ่ดีหรือไม่ 

หรือตนเองมีเหตุผลดีกว่าในการที่จะตัดสินใจ และถ้าคิดแบบนี้ต้องรับผิดชอบใน

การตัดสินใจของตนเองที่จะฝืนเสียงหรือฝืนกระแสของประชาชน ซึ่งแท้จริงแล้ว

การรับฟังความคิดเห็นควรจะเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ควรมีหลักการอะไร ยิ่งไปกว่านี้

กฎหมายไม่จำเป็นต้องเขียน ฉะนั้น ถ้าจะเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น  

ไม่ต้องมีรูปแบบ แต่ปัญหาคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีจิตใจอยาก

รับฟังความคิดเห็น เรายังคิดเหมือนผู้ปกครอง ฉะนั้น ถ้าสังเกตใครยินดีรับฟัง

ความคิดเห็นปัญหาก็จะน้อย ปัญหาที่นำมาสู่วันนี้ คือ กฎหมายไปเขียนว่าต้องมี

การรับฟังความคิดเห็น และแต่ละพื้นที่รับฟังไม่เหมือนกัน ดังนั้น กฎหมาย

พยายามจะระบุว่าควรจะมีกรอบในการรับฟัง สุดท้ายกรอบนี้กลายมาเป็นเรื่อง

ยากอย่างยิ่งในการดำเนินการ เพราะมีการพยายามเขียนมากเกินไป เนื่องจาก

แต่ละเรื่องแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน  

ประเด็นที่หลายฝ่ายยังไม่เข้าใจ คือ ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยว รัฐเดี่ยว

ต้องการเอกภาพ หมายความว่าทุกอย่างขึ ้นอยู ่กับศูนย์กลางที ่ต้องควบคุม 

(Control) ทั้งหมด ทุกอย่างต้องเหมือนกันทั้งประเทศ พอรัฐเดี่ยวดำเนินการ

กระจายอำนาจซึ่งมีนัยยะว่าเป็นการบอกว่าแต่ละที่สามารถดำเนินการอะไรก็ได้ที่

เป็นของตนเองได้ ก่อให้เกิดความแตกต่างกันทันที เพราะฉะนั้น ความแตกต่าง

จุดนี้จะกระทบความเป็นเอกภาพของรัฐ อันเนื่องมาจากสองแนวคิดนี้เดินสวนกัน 

ดังนั ้น สิ ่งที ่ต้องทำ คือ การประสานความเป็นเอกภาพของรัฐเดี ่ยวกับความ  

แตกต่างบนพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น กล่าวโดยสรุป อยากให้ทำความเข้าใจทาง

ความคิดก่อนและให้มีการทบทวนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเพราะเวลากล่าวถึง

เรื ่องการมีส่วนร่วม เราไม่เคยพูดในประเด็นแบบนี้ในสังคม หมายถึง สังคม  

มักพิจารณาเรื่องการมีส่วนร่วมในทางการเมืองและพยายามนำรูปแบบของการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองลงมาใช้กับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้มีปัญหา

อย ่ างมาก และจะเก ิดป ัญหาก ับการใช ้อำนาจของฝ ่ ายปกครองด ้วย   
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ในขณะเดียวกันยังไม่มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าการมีส่วนร่วมจะมี

ส่วนร่วมได้เพียงใด ระดับใด การรับฟังความคิดเห็นก็เช่นเดียวกัน โดยส่วนตัว

คิดว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่คำตอบที่ชัดเจนเนื่องจากต้องมีการตีความ แต่บางคน

กลับตีความว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนอยู่ระบุอย่างชัดเจนว่าการรับฟังความคิดเห็น

หรือการลงประชามติต้องผูกพัน แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวอ่านรัฐธรรมนูญแล้ว

ตีความว่าไม่ผูกพัน เพราะรัฐธรรมนูญเองก็ไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน ฉะนั้น   

ขอให้ข้อสังเกตทางวิชาการไว้ในการพิจารณาว่าเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนมี 

2 มิติ คือ มิติที่หนึ่ง เราจะให้การรับฟังความคิดเห็นและเรื่องการลงประชามติ  

มีการผูกมัดหรือไม่ผูกมัด มิติที่สอง การนำเรื่องการฟังความคิดเห็นและเรื่อง  

การลงประชามติมาใช้นั้นหากใช้แล้วพบว่ามีปัญหาแล้วจะทำอย่างไร 

ประเด็นที่สอง เนื้อหาของร่างกฎหมายฉบับนี้ขอจุดประกาย 5 ประเด็น

ย่อย อันได้แก่ 

ประเด็นแรก
การให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ มีอำนาจหน้าที่

กำกับดูแลมาตรฐานในการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นไม่มีปัญหา แต่ปัญหาจะ

เกิดในเรื่องการให้มีอำนาจประกาศกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินั้น การให้อำนาจดังกล่าวเกิดจาก  

ข้อจำกัดที่ต้องการบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนทุกเรื่อง แล้วไปกำหนดว่า

ให้เร ื ่องนั ้นเร ื ่องนี ้ออกเป็นพระราชบัญญัติ และท้ายที ่สุดจะถูกล็อกโดย

รัฐธรรมนูญเอง ถ้าเกิดฝ่ายนิติบัญญัติไม่ออกพระราชบัญญัติเรื่องนั้นเสียเองแต่

ไปเขียนว่าส่งต่อให้คนอื่นไปทำ ในทางทฤษฎีเท่ากับบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติมี

อำนาจแล้วไม่ใช้ ฉะนั ้น พระราชบัญญัติแบบนี ้ในทางสากลจะตีความว่า  

ขัดรัฐธรรมนูญ ตัวอย่างกรณีที่ชัดเจน คือ เรื่องของการสรรหาผู้ว่าสำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินเพราะในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าการสรรหาผู ้ว ่าสำนักงาน  

ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกำหนด หลังจากนั้นพระราช

บัญญัติกำหนดว่าให้ออกระเบียบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในทางทฤษฎี
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การเขียนแบบนี้คือการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะถือว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็น

อำนาจนิติบัญญัติ แต่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถดำเนินการแต่ไปมอบอำนาจ  

ต่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปออกอำนาจเอง ดังนั้นการเขียนแบบนี้มีดาบ

สองคมทำให้เราต้องมาคิดออกกฎหมายกันอีก 

ประเด็นที่สอง เรื่องการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น อันนี้เป็นตัวอย่างที่

ชัดเจนในทางแนวความคิด (Concept) ว่าการเสนอให้มีการออกข้อบัญญัติ  

ท้องถิ่นก็คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในทางปกครอง การออกข้อบัญญัติเปรียบ

เหมือนกับการให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีออกกฎกระทรวง แล้วให้กระทรวง

มหาดไทยออกประกาศกระทรวงแบบเดียวกัน อันนี้ก็คือ เรื่องของการมีส่วนร่วม

ในทางปกครอง ประเด็นที ่เป็นปัญหาในเรื ่องนี ้ คือ ผู ้มีสิทธิ ์ในการเสนอชื ่อ 

จำนวน 1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากมีประชาชนเสนอที่เกิน 3,000 ก็

ใช้ 3,000 คนนั้น อยากตั้งข้อสังเกตไว้ว่าควรจะมีการศึกษาว่าการกำหนดจำนวน 

1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหมาะสมหรือไม่ กล่าวคือ ถ้านำตัวเลขจาก  

ผู้มีสิทธิในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นมาคำนวณว่าต่ำสุดมีจำนวนเท่าใด เพราะบาง

พื้นที่อาจจะน้อยจนกระทั่งทำให้การเสนอข้อบัญญัติง่ายเกินไป จึงอยากเสนอว่า

จำนวน 1 ใน 5 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นตัวเลขอยู่ที่ระดับใด และพึงพอใจ

กับตัวเลขขั้นต่ำตรงนั้นหรือไม่ ถ้าพอใจก็ผ่าน แต่ถ้าตัวเลขต่ำมากก็คิดว่าควร

กำหนดขั้นต่ำไว้ว่าไม่ควรจะต่ำเท่าใด  

ประเด็นที่สาม
มาตรา 8 วรรคสองจะเกิดปัญหาตามมาตรา 286 เพราะ 

รัฐธรรมนูญเขียนเพียงแค่ว่าประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อ

ร ้องขอต่อประธานสภาท้องถิ ่น เพื ่อให้ประธานสภาท้องถิ ่นพิจารณาออก  

ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ แต่ในรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ประชาชนสามารถเสนอร่าง  

พระราชบัญญัติได้เฉพาะหมวดสิทธิ เสรีภาพและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ   

ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบที่เปิดกว้างไว้ โดยประชาชนจะเสนอให้ออกข้อบัญญัติใน

เรื่องใดก็ได้ แต่ในร่างกฎหมายนี้ไปกำหนดในมาตรา 8 วรรคสอง โดยระบุว่าการ
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เสนอให้ออกข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน ต้องไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับภาษี

อากร การกู้หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยตรง ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินของ

ภาษี การกู้หรืองบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญที่สภาต้องจัดทำ ซึ่งประเด็นดังกล่าว

อาจเป็นปัญหาได้ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้จำกัดกรอบว่าห้ามเสนอบทบัญญัติที่

เกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนั้น อาจมีคนโต้แย้งว่ามาตรา 8 วรรคสองในร่างกฎหมาย

ฉบับนี้ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะสภาท้องถิ่นมักนำรูปแบบ

หรือนำแนวคิดของสภาระดับชาติมาเลียนแบบ จึงทำให้หลายคนมองว่าสภา  

ท้องถิ่นเปรียบเสมือนสภานิติบัญญัติหรือฝ่ายนิติบัญญัติท้องถิ่น ในทางทฤษฎี

เป็นหลักการที่ผิด เนื่องจากสภาท้องถิ่นควรทำหน้าที่บริหารท้องถิ่น ไม่ใช่มาทำ

เรื่องนิติบัญญัติท้องถิ่น  

เพราะฉะนั้น ภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้ หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญในมาตรา 286 วรรคสองที ่บ ัญญัติเร ื ่องจำนวนผู ้ส ิทธิเข ้าช ื ่อ   

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ ซึ่งเกิดปัญหาว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติว่าให้สามารถ

ดำเนินการได้ 3 เรื่อง คือ เรื่องจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์วิธีการเข้าชื่อ 

และตรวจสอบรายชื่อ เพราะฉะนั้นการเขียนในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 

13-15 ในร่างกฎหมายฉบับนี ้อาจจะสวนทางกับรัฐธรรมนูญ ดังนั ้น เรื ่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อตั้งแต่มาตรา 10 - มาตรา 11 มาตรา 13 - มาตรา 

15 คือ สิ ่งที ่สภาท้องถิ ่นต้องไปกำหนดในข้อบังคับการประชุมของตนเองได้   

โดยให้สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่เสนอเข้ามา กล่าวคือ พิจารณาเพียง

หลักการเท่านั้น หากเห็นด้วยก็ให้ผ่านแต่หากไม่เห็นด้วยก็ตกไป หลังจากนั้นจึง

ไปกำหนดข้อบังคับว่าให้มีการตั้งผู้แทนของผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้ามาเป็น

กรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น มีหลายมาตราที่อยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ต้อง

แก้ไข เพราะจะเกินอำนาจในการไปกำหนดเรื่องการมีส่วนร่วม โดยส่วนตัวเห็นว่า  

ส่วนหนึ่งต้องโทษรัฐธรรมนูญที่เขียนมาตามนั้น จะตีความอย่างอื่นไม่ได้ หรือ  

ไปตีความอย่างกว้างก็ไม่ได้ 
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ประเด็นที่สี ่
การนำมาตรา 17 ไปเขียนรวมไว้กับมาตรา 18 เป็นเรื ่อง

เดียวกัน อาจเป็นปัญหา เพราะมาตรา 17 ไม่ใช่เรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

ส่วนมาตรา 19 เรื่องการกระทำของท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญที่ระบุให้ท้องถิ่นต้องดำเนินการตามลำดับข้อ

หมายความว่าท้องถิ่นต้องทำตามลำดับให้ครบทุกข้อ โดยส่วนตัวสามารถตีความ

ได้ว่าท้องถิ่นต้องทำทุกเรื่อง โดยเฉพาะเวลาที่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญ ไม่มี

สิทธิเลือก แต่พอไปอ่านมาตรา 20 กลับระบุว่าสามารถเลือกทำได้ ดังนั้น ควร

ปรับแก้ไขถ้อยคำให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กล่าวโดยสรุป 

เห็นว่าร่างกฎหมายในหมวดนี้มีปัญหา และขอตั้งข้อสังเกตในเชิงรูปแบบด้วย 

กล่าวคือ หากจะเลือกว่าการที่ประชาชนเสนอออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ การที่

ประชาชนสามารถเสนอถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้เหล่านี้เป็นการมี

ส่วนร่วมหรือไม่  ถ้าใช่ ชื่อหมวดในกฎหมายฉบับนี้สร้างปัญหาเพราะหมวดที่ 2 

กล่าวถึงเรื่องการเข้าชื่อออกข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเรื่องการมีส่วนร่วม ถัดมาในหมวด

นี้ก็ใช้ชื่อเดียวกันอีกครั้งทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น ควรแก้ไขว่าในหมวดที่ 1 

คือ เรื่องการเข้าชื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่น หมวดที่ 2 คือ เรื่องการแจ้งข้อมูล 

หมวดที ่ 3 คือ เรื ่องการรับฟังความคิดเห็น หมวดที ่ 4 คือ การออกเสียง

ประชามติท้องถิ่น หมวดที่ 5 คือ เรื่องการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และหมวดที่ 6 คือ เรื่องการรายงานข้อมูล  

ประเด็นที่ห้า เรื่องการออกเสียงประชามติท้องถิ่นมีข้อสังเกตในมาตรา 37 

ของหมวดที่ว่าด้วยเรื ่องการทำประชามติที ่เชื ่อมโยงไปกับหมวดว่าด้วยเรื ่อง  

การถอดถอน คือ สองเรื่องนี้ต้องมีกระบวนการในการทำ คือ ให้คณะกรรมการ

การเลือกตั้งเข้ามาดำเนินการ ข้อสังเกตที่สำคัญ คือ เนื่องจากเรื่องการถอดถอน

ได้มีพระราชบัญญัติออกมาประกาศใช้แล้วโดยมีการกำหนดรายละเอียดทุกเรื่อง 

ในขณะที่เรื่องประชามติไม่ได้กำหนดรายละเอียดดังกล่าวแต่ปรากฏอยู่ในเรื่อง

ประชามติในมาตรา 37 ของร่างกฎหมายฉบับนี้จึงทำให้เกิดความลักลั่นได้ 
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ประเด็นสุดท้าย เรื่องรูปแบบของร่างกฎหมาย โดยเฉพาะชื่อร่างพระราช

บัญญัติ ซึ่งใช้คำว่าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
ถ้าพิจารณาตั้งแต่หน้าแรกจะ

พบว่าหมวดที่ 2 มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการมีส่วนร่วม และหมวดที่ 4 ก็เป็น

เรื่องการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ในหมวดที่ 5 หมวดที่ 6 เป็นเรื่องการ

มีส่วนร่วมในความหมายด้วย เพราะฉะนั้นชื่อร่างกฎหมายฉบับนี้มีความกว้างจะ

ทำให้มีปัญหาได้ เพราะว่าในรัฐธรรมนูญมีการบัญญัติแยกเรื่องไว้ กล่าวคือ ใน

รัฐธรรมนูญเรื่องการออกร่างพระราชบัญญัตินั้นจะไม่กล่าวถึงเรื่องการมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างเช่น มาตรา 287 ในรัฐธรรมนูญที่บัญญัติประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เรื่องการมีส่วนร่วม

ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกอบด้วยเรื่องแจ้ง

ข้อมูล เรื่องการรับฟังความคิดเห็น เรื่องการลงประชามติ และเรื่องการรายงาน

ผล ดังนั้น หากจะใช้ชื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ขอเสนอว่าหมวดที่ 3 ต้องปรับเปลี่ยน

ชื่อเป็นเรื่องของการแจ้งข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น และภายในหมวดให้

แยกออกเป็น 2 เร่ืองให้ชัดเจน คือ เร่ืองแจ้งข้อมลูและเร่ืองการรับฟังความคิดเห็น 

ลำดับต่อมา เรื่องนิยามของร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะในมาตรา 4 

พบว่ามีนิยามที่ฟุ ่มเฟือยค่อนข้างมาก เช่น การนิยาม “สมาชิกสภาท้องถิ ่น” 

“ประธานสภาท้องถิ่น” “สภาท้องถิ่น” ในความคิดเห็นแล้วการนิยามสภาท้องถิ่น

เพียงคำนิยามเดียวก็ถ ือว่าใช้ได้ ไม่ต ้องตีความ ที ่สำคัญ คือ การนิยาม   

“รองผู้บริหารท้องถิ่น” ซึ่งไม่เคยเห็นเวลาร่างกฎหมายมีการนิยาม “รองอธิบดี” 

หรือการนิยาม “รองปลัด” หรือว่านิยาม “รัฐมนตรีช่วย” เนื่องจากตำแหน่งเหล่านี้

เป็นตำแหน่งที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย จะมีอำนาจหน้าที่ก็ต่อเมื่อมีการให้

ปฏิบัติราชการแทน เพราะฉะนั้นเวลาที่มีคำว่าปฏิบัติราชการแทนเท่ากับเขาทำใน

ตำแหน่ง สุดท้าย เรื่องการกำหนดบทกำหนดโทษเข้าใจว่าพยายามที่จะแยกใน

แต่ละหมวด แต่ว่าในหลักการร่างกฎหมายหากบทกำหนดโทษมีมากก็ควรจะปรับ

ไปเป็นอีกหมวดหนึ่ง  
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ดร.ไพบูลย์ซำศิริพงษ์
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 

 

ในฐานะประธานกรรมาธ ิการการพ ัฒนา  

การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา 

และในฐานะสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจะเห็นได้ว่า

ตำแหน่งหน้าที่ทั้งสองสภาย่อมเห็นแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของพี่น้อง

ประชาชน เรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกัน โดยส่วนตัวเห็นชอบ  

ในการยกร่างดังกล่าว เพราะเดิมเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และขณะนี้

อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งมีความหนักใจตรงที่ว่าหากกฎหมายพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามตินี้ออกมาใช้มีความเป็นห่วงว่า

จะมีการเรียกร้องการลงประชามติกันพร่ำเพรื่อเกินไปไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็ตามอาจจะ

อ้างเรื่องการลงประชามติได้ ทั้งนี้ การทำประชามติแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีค่าใช้

จ่ายอย่างน้อย 2,000-3,000 ล้านบาทเหมือนกับการเลือกตั้ง และการยกร่าง  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามตินี ้จะเป็น

กฎหมายที่ใช้เฉพาะกรณีที่สำคัญๆ ในระดับชาติเท่านั้น ส่วนการลงประชามติของ

ท้องถิ่นก็ควรใช้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองในท้องถิ่นอย่างแท้จริง   

ยกตัวอย่างเช่นเก่ียวกับเร่ืองจารีตประเพณี วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และการบริหาร 

การปกครองในท้องถิ่น ที่สำคัญการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ก็ขอให้พิจาณา

ไปถึงว่าจะยึดโยงกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
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ประชามติได้อย่างไร และขอให้มีการกำหนดขอบเขตที่จะทำประชามติในท้องถิ่น

อย่างชัดเจนด้วย 

นอกจากนี้ เรื ่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ ่นหากเป็นเรื ่องทางการเมืองก็จะเกิดการแก่งแย่งอำนาจกันในท้องถิ ่น   

ซึ่งต้องยอมรับว่าท้องถิ่นเวลามีการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารของท้องถิ่นจะมี

ผู้แข่ง 2-3 ฝ่ายเมื่อปล่อยให้ผู้ชนะเข้าดำรงตำแหน่ง และบริหารไประยะหนึ่ง   

คู่แข่งจะมองหาจังหวะในการที่จะเสนอประชามติถอดถอน ในระหว่างนั้นจะการ

ซ่องสุมคะแนนไว้ส่วนหนึ่งรอจังหวะที่สมควร ซึ่งหากผู้บริหารท้องถิ่นคนปัจจุบัน

บริหารผิดพลาดก็ใช้คะแนนรายชื่อเหล่านี้ยื่นให้ครบจำนวนเพื่อทำการถอดถอน 

กระบวนการนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในท้องถิ่น เพราะต้องการ

แก่งแย่งอำนาจที ่จะเข้าสู ่ตำแหน่งอันเป็นที ่มาแห่งผลประโยชน์เกี ่ยวกับ  

งบประมาณในท้องถิ ่น หากปล่อยให้มีการถอดถอนโดยง่ายจะเกิดปัญหา  

อย่างมากในอนาคต เพราะสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้มิได้มีการเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขใดๆ เนื ่องจากจุดมุ ่งหมายที่ต้องการให้มีการถอดถอนได้โดยง่าย   

ซึ่งควรตระหนักว่าเรื ่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นจะส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ เรื่องความ  

ขัดแย้ง เรื ่องความไม่ต่อเนื ่องในการทำงานหากผู ้ดำรงตำแหน่งทางองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นจำเป็นต้องหลุดจากตำแหน่ง ทำให้การบริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหยุดชะงักในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาให้แก่

ประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี ยังไม่มีการไต่สวนผูท่ี้ถกูย่ืนถอดถอน ยกตัวอย่างเช่น 

ถ้าทางท้องถิ่นที่เป็นตำบลเล็กๆ ต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนที่อยู่ในตำบล

นั้นๆ บางทีเป็นเครือญาติกัน หากมีพื้นที่ไม่มากประกอบกับมีประชากรน้อย 

จำนวนสัดส่วนที่จะยื่นถอดถอนก็ไม่ได้มีความลำบากในการเกณฑ์เสียงถอดถอน   

สุดท้ายขอฝากเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าหากเกิดจากการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงก็จะสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้า แต่ถ้าเกิด
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จากการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยที่ถูกชักชวนด้วยอามิสสินจ้างจะเป็นเรื่องที่

อันตราย อย่างที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าต้องทำการเมืองให้เป็นสีขาว หมายความว่า 

การเมืองสีขาวจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ 

สำหรับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนี ้ขอให้นำกลับไปขัดเกลาให้กระชับและให้ตรง  

ตามเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างกฎหมายให้ตรงกับความต้องการของ

ในท้องถิ่น  
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ดร.พีรพันธุ์พาลุสุข
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร  

พรรคเพื่อไทย 

 

จากการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งฉบับทำให้

เก ิดข ้อส ังเกตว ่าเป ็นความพยายามที ่จะจ ัดทำ

ประมวลกฎหมาย เนื่องจากเรื่องที่นำมายกร่างไว้ใน

กฎหมายฉบับนี้มีตั ้งแต่เรื ่องการเข้าชื ่อเสนอกฎหมาย การมีส่วนร่วมทางการ

บริหาร การออกเสียงประชามติ และเรื่องการถอดถอน ถ้าผู้ยกร่างคิดว่าจะจัดทำ

ประมวลกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เรื่องเดียวกันมาบัญญัติไว้

เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อให้สะดวกแก่การใช้นั้นยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับ

ที่ยังกระจัดกระจายอยู่ ถ้ารวมเอามาอยู่ในที่เดียวกันในกลุ่มเดียวกัน เรียกว่าเป็น

ประมวลกฎหมายท้องถิ่นจะทำให้การใช้กฎหมายนี้มีความเชื่อมโยงอย่างมาก  

ประเด็นถัดมาที่อยากตั้งข้อสังเกตว่าเวลาที่จะออกกฎหมาย เนื่องจาก  

ท้องถ่ินมีหลายรปูแบบ ท้ังเล็ก กลาง ใหญ่ ผูย้กร่างกฎหมายจะบังคับใช้กับองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันได้อย่างไร เพราะในความเป็นจริงประเทศไทย

มีขนาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่แตกต่างกันอย่างมาก รวมทั ้งเร ื ่อง  

งบประมาณสำหรับแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นก ็ย ังแตกต่างมาก  

เช่นเดียวกัน ดังนั้น ปัญหาจะเกิดขึ้นว่าแล้วจะมีวิธีการบริหารจัดการกันอย่างไร 

ผู้ยกร่างจะกำหนดรูปแบบอำนาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมี

อำนาจหน้าที่เหมือนกันทั้งหมดได้อย่างไร เพราะฉะนั้น ต้องทบทวนตรงจุดนี้ว่า

เราต้องการเห็นท้องถิ่นมีพัฒนาการที่โตในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าหากคิดว่าจะ

ออกแบบในลักษณะเช ่นน ี ้ก ็ควรกำหนดลักษณะให้ม ีความแตกต่างก ัน   

ยกตัวอย่างเช่น ในต่างประเทศท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดหน้าที่ตามสัดส่วนของ



ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

สถาบันพ
ระปกเกล้า

��

วิพากษ์

รายได้ ท้องถิ่นใดมีรายได้มากจะมีอำนาจหน้าที่มาก ส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้น้อย

จะมีอำนาจหน้าที่น้อย หากคิดว่าให้ท้องถิ่นทุกแห่งมีอำนาจหน้าที่เหมือนกันหมด

ก็น่าจะจัดแบ่งประเภทให้เหมาะสม 

ประเด็นต่อมาในมาตรา 6 ที่กำหนดให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการออกกฎกติกาทบทวน

อยากตั้งข้อสังเกตว่าเวลากระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นจะดำเนินการกระจายกัน

อย่างไร ที ่ผ่านมาท้องถิ ่นมักจะเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากการบริหารราชการ  

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค เพราะราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยังคิดว่า

ตัวเองมีอำนาจอยู่ ส่วนท้องถิ่นเองก็เข้าใจว่าเป็นนิติบุคคลมีอิสระจึงทำให้เกิด

ความขัดแย้งกัน หลักการที่ถูกต้อง คือ การปรับหลักการและแนวคิดที่จะทำ

อย่างไรให้ท้องถิ ่นมีความเข้มแข็งมากขึ ้น มีอิสระมากขึ้น ราชการส่วนกลาง  

และส่วนภูมิภาคต้องไม่เป็นผู้กำหนดทุกอย่างอีกต่อไป ราชการส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคจะทำหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้ออกกติกากลาง และติดตามประเมินผล

เท่านั้น อย่างไรก็ดี มิได้หมายความว่าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะปล่อย

ให้ท้องถิ่นดำเนินการเองทั้งหมด เพียงแต่ควบคุมดูและเป็นที่ปรึกษา และหากจะ

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวด้วย

เพื่อให้ท้องถิ่นมีพัฒนาจากรากฐานที่มั่นคงและเป็นไปตามขั้นตอน ด้วยเหตุนี้  

จึงเชื่อมโยงถึงบทบาทการทำงานของหน่วยงานที่ต้องเข้ามาเป็นผู้ควบคุมกฎกติกา

ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเช่น คณะกรรมการการกระจาย

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่เพียงใดใน

การทำหน้าที่ควบคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นอกจากนี ้ หากพิจารณาในรายมาตราจะเห็นว่าเรื ่องการเข้าชื ่อเสนอ  

ข้อบัญญัติท้องถิ่นมีปัญหาในเรื่องจำนวนที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 5 หรือ 3,000 คนนั้น 

หากย้อนถามว่าถ้าเป็นเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครด้วย

จำนวน 3,000 คนเหมือนกัน หากเป็นเขตพระโขนงเพียงไม่กี่ซอยก็ครบจำนวน
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ทันที เพราะคนกรุงเทพมหานครมีหลายล้านคน ถัดมาในมาตรา 11 โดยส่วนตัว

เห ็นว ่าเป ็นการนำแนวค ิดอนุญาโตตุลาการมารองร ับหร ือไม ่ กล ่าวค ือ   

ถ้าประชาชนเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นมาแล้ว แต่ทางสภาท้องถิ่นไม่เห็นด้วยก็ไป

หาคณะกรรมการยุติข้อพิพาท ฝ่ายสภาท้องถิ่นก็ตั้งกรรมการมา ฝ่ายผู้เสนอ  

ข้อบัญญัติท้องถิ ่นก็ตั ้งกรรมการมาอีกด้วยจำนวนเท่ากัน และในการยกร่าง

กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ต้องการให้สรรหาคนนอกมาทำหน้าที่เป็นคนกลาง

คล้ายกับการใช้ระบบอนุญาโตตุลาการทำให้เกิดข้อกังวลว่าจะใช้ได้ในทางปฏิบัติ

หรือไม่อย่างไร เพราะเวลาที่ประชาชนเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมา เขาหวังว่า

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นของเขาจะได้รับการพิจารณา ฉะนั้น หากกำหนดว่าเป็นเรื่อง

ที ่ไม่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นหรือกรณีอื ่นใด   

นั ่นหมายความว่าเรื ่องอะไรก็ไม่ทราบได้ทำให้ต้องตั ้งคณะกรรมการขึ ้นมา

พิจารณาขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้ปัญหาไม่จบสิ้นหรืออาจซ้ำเติมให้ปัญหาดังกล่าวล่าช้า

ไปอีก รวมทั้งเรื่องการสรรหาบุคคลที่ไม่มีส่วนโดยตรงกับเรื่องนั้นมีความยาก

ลำบากมากเพราะอาจมีข้อครหาในการทำหน้าที่เป็นคนกลางก็ได้ กล่าวโดยสรุป

ในมาตรานี้อาจจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ 

ต่อมาในมาตรา 8 วรรคสอง รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าห้าม

ออกข้อบัญญัติในเรื ่องใดไว้ แต่ในกฎหมายฉบับนี ้มากำหนดเงื ่อนไขเรื ่อง  

ข้อบัญญัติเกี่ยวกับภาษีอากร การกู้ หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยตรงจะ

เกิดปัญหาได้ ต่อมาในมาตรา 9 เช่นเดียวกันในเรื่องการที่ประชาชนเขาเข้าชื่อ  

ข้อบัญญัติท้องถิ่นมานั้นต้องมีเอกสารสำเนาบัตรประชาชน เสียค่าใช้จ่ายมาก 

หากอยู่ในชนบทการหาร้านถ่ายสำเนาเอกสารก็ยากลำบาก ขอฝากให้ข้อคิดว่าจะมี

ภาคปฏิบัติอย่างไรให้การเข้าชื ่อข้อบัญญัติท้องถิ ่นพร้อมกับแนบเอกสารให้

สะดวกและง่ายขึ้น 

ลำดับถัดมาในมาตรา 18 เรื่องการกำหนดวิธีการการให้มีส่วนร่วมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นคงจะต้องไปกำหนดว่าจะทำอย่างไรในแต่ละเรื่องที่จะเปิด
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โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น ต่อมาเรื่องการออกเสียงประชามติคงย้อนกลับไปคำถามเดิมว่าจำนวน  

ผู้เข้าชื่อจะเป็นอย่างไร เนื่องจากขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เท่ากัน 

กล่าวคือ ในหมวดว่าด้วยการออกเสียงประชามติของท้องถิ่นควรเชื่อมโยงกับ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ในความเห็น

ส่วนตัวคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

น่าจะเขียนรวมถึงท้องถิ่นด้วย ถ้าหากเขียนรวมกันแสดงว่ากฎหมายสองฉบับนี้

ซ้ำซ้อนกันอยู ่ นอกจากนี ้ ทำไมเรื ่องการลงประชามติต้องไปพึ ่งพาให้คณะ

กรรมการจัดการเลือกตั้งดำเนินการให้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ทำเองได้ ขอให้ช่วยพิจารณาด้วยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การออกเสียงประชามติได้กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเรื่องประชามติ

ด้วยหรือไม่ ถ้าทำก็ต้องใช้กฎหมายนั้น ถ้าคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกำหนด

ว่าจะดำเนินการเฉพาะประชามติระดับชาติเท่านั้น การลงประชามติท้องถิ่นขอให้

ท้องถิ่นทำก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องไปพึ่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง นอกจากนี้ 

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งมีภาระหน้าที่ในการจัดเลือกตั้งระดับชาติค่อนข้าง

มากแล้ว โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งไปจัดการ  

ลงประชามติท้องถิ่นอีก 

ประเด็นต่อมา เรื่องการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นหากพิจารณาในรัฐธรรมนูญเรื่องการถอดถอนนักการเมือง

ระดับชาติจะต้องมีมูลเหตุ เช่น การร่ำรวยผิดปกติ แต่ในกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้

เขียนมูลเหตุไว้ เมื่อไม่เขียนไว้อย่างนี้แล้วเท่ากับเปิดช่องให้ประชาชนสามารถ

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกันได้ง่าย ที่สำคัญต้องตระหนัก

ว่าเรื่องการถอดถอนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากความแตกต่างกันเรื่อง

ขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หากมีการเข้าชื่อถอดถอนในองค์การ
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บริหารส่วนตำบลขนาดเล็กหรือองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดขนาดใหญ่จะใช้

จำนวนเท่ากันหรือไม่ ซึ่งในความเห็นส่วนตัวพบว่าประเทศไทยจะใช้หลักการเข้า

ชื่อ วิธีการเข้าชื่อที่สามารถทำกันได้อย่างง่ายไม่เหมือนกับในต่างประเทศ่ เช่น 

เวลาจะเซ็นเข้าชื่อถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นจะมีหลักการที่กำหนดไว้อย่างมากจะ

ไม่ได้ให้เซ็นเข้าชื่อถอดถอนกันอย่างง่าย กล่าวโดยสรุป เรื่องการถอดถอนอยาก

จะให้คิดพิจารณามากกว่านี ้ รวมทั้งขอให้มีการกำหนดเงื ่อนไขการถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ชัดเจนด้วย 
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นายสวิงตันอุด
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

 

ในการจุดประกายเพื่อการวิพากษ์กฎหมาย

ฉบับนี้ มี 3 ประเด็นที่อยากจะกล่าวถึง คือ  

ประเด็นแรก อาจจะต้องมาช่วยกันวิเคราะห์

สถานการณ์ของท้องถิ ่นว่าเกิดอะไรขึ ้น กล่าวคือ 

ขณะนี้ท้องถิ่นได้ลอกเลียนระบบแบบการเมืองระดับบน การเมืองระดับบนเป็น

อย่างไร นักการเมืองท้องถิ่นตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้ง 

เรื่องการล้มล้าง แม้กระทั่งเรื่องการฆาตกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นโดยทั่วไป เพราะ

ว่าระบบได้สร้างกติกาขึ้นมาเพื่อให้มีการแข่งขันทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องแข่งขันกันเอาชนะ ต้องมีผู้ชนะและมีผู้แพ้ แท้จริงแล้วเมื่อพิจารณาในชุมชน

ท้องถิ่นจะพบว่าไม่มีการแข่งขันกันเพราะในกระบวนการวัฒนธรรมของชาวบ้าน 

ชาวบ้านจัดการเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งได้อย่างแนบเนียนมาก ยกตัวอย่างเช่น 

ทางภาคเหนือ พอปีหนึ่งต้องดำหัวกัน มีการขอขมาทำให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลด

หายไป แต่พอต้องเลือกตั้งอีกสี ่ปีก็ต้องมาขัดแย้งกันใหม่ ซึ ่งพบเห็นกันอยู่  

โดยทั่วไปเป็นจำนวนมากในท้องถิ่น เป็นที่ชัดเจนว่าพอเกิดกระบวนการแบบนี้

เกิดขึ ้นชาวบ้านได้มอบการอำนาจในการบริหารกิจการงานสาธารณะให้กับ  

ผู ้บริหารชุดหนึ ่งเป็นแบบนี ้ไปเรื ่อยๆ ส่งผลให้ชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรเพื ่อ

สาธารณะซึ่งนั่นหมายความว่ายิ่งผู้บริหารดูแลชาวบ้านมาก ชาวบ้านก็ยิ่งอ่อนแอ

มาก เมื่อก่อนนี้ภารกิจทั้งหลายชาวบ้านเห็นว่าควรจะทำก็ทำเลย ตอนนี้แม้กระทั่ง

งูเข้าบ้านยังต้องโทร.เรียกองค์การบริหารส่วนตำบลขอให้เอาอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน มาเอางูออกไป ฉะนั้น ปัจจุบันท้องถิ่นอ่อนแอมากในแง่ของการ

ที่จะพึ่งตนเอง เพราะเราไม่เข้าใจท้องถิ่น เราไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมที่มีอยู่ ดังนั้น 
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พอเกิดความขัดแย้งก็มักจะศึกษากฎหมายเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ

โต้ตอบกับคู่กรณี ซึ่งเท่ากับเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมกระบวนการที่จะก่อให้

เกิดความขัดแย้งมากขึ้นในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม มีหลายพื้นที่ที ่เกิดความรู้สึก  

เบื่อหน่ายความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคใต้ หรือแม้กระทั่งภาคอีสาน 

ทำให้เกิดการตกผลึกทางความคิดและเริ่มมีกระบวนการจับเข่าคุยกันสามขา 

สามขาก็คือ ท้องถิ่น ท้องที่ และสภาองค์กรชุมชนซึ่งมีพระราชบัญญัติรองรับว่า

ด้วยสภาองค์กรชุมชน กระบวนการนี้เองก่อให้พื้นที่ที ่เปิดโอกาสให้ประชาชน

อยากเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ต้องแข่งขัน เป็นเรื่องที่ประชาชนกำลังค้นหาทางออก

ที่นอกเหนือไปจากที่ภาครัฐออกแบบไว้ ประเด็นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะทำอย่างไรให้พระราชบัญญัติทั้งหลายสามารถส่งเสริมในแง่ความร่วมมือของ

ประชาชนได้ ตัวอย่างเช่น ที่แม่ทาได้สร้างข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยเรื่องป่าชุมชน 

ซึ่งไม่ต้องรอพระราชบัญญัติป่าชุมชนจากภาครัฐ ประชาชนสามารถที่จะออก  

ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ว่าพื้นที่ดอยตรงจุดใดเป็นป่าชุมชน นี่คือสถานการณ์ของ

ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในขณะนี้  

ประเด็นที่สอง เรื่องหลักการการมีส่วนร่วม โดยส่วนตัวคิดว่าการดำเนิน

การตามหลักการการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ยาก หากพิจารณาตั้งแต่ในรัฐธรรมนูญ

ก็เห็นว่ามีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมยาก กล่าวคือ พอจะเข้ามามีส่วนร่วมก็รู้สึก

ว่าจะต้องเสนอชื่อ จะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ไม่มีทางอื่น   

ดังนั้น วิธีการแก้ไข คือ ต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้การมีส่วนร่วมเกิดได้ง่าย เช่น 

หากจะเดินไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยากจะเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

โดยขอเข้าไปมีส่วนร่วมโดยที่ไม่ต้องเสนอจำนวน 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

ก็สามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นก็เช่น

เดียวกัน ไม่ควรไปกำหนดหลักเกณฑ์มากเพราะการรับฟังความคิดเห็นควรจะ

เป็นหน้าที่ไม่ใช่การที่ต้องไปขอร้องให้รับฟัง ไม่ควรจะยุ่งยากและซับซ้อนเสมือน

หนึ่งว่าการทำความดีจะต้องขออนุญาต ถ้าเราทำให้การมีส่วนร่วมมีความง่าย 
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และทำให้มีขั้นตอนน้อยน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะเรื่องที่กำหนดขั้นตอนการ

ใช้อำนาจมากจะเป็นอุปสรรคต่อการบริหาร  

ประเด็นที่สาม
เรื่องการมีส่วนร่วมในหลักของกฎหมายที่มีอยู่ระบุเพียงว่า

แจ้งข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น และการลงประชามติ ซึ่งมาตราดังกล่าวมี

ปัญหา กล่าวคือ ประชาชนสามารถสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมมากไปกว่านั้น

ได้อีก 2 แนวทาง คือ การประชาวิจัยกับการประชาวิจารณ์ ซึ่งก่อนที่จะไปถึง

ประชามติ เราจะทำอย่างไรให้เกิดการที่เรียกว่า การประชาวิจัยและนำเรื่องประชา

วิจัยพัฒนาควบคู่ไปกับเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยให้เน้นเรื่องการเรียน

รู้เพิ่มมากขึ้นน่าจะทำให้การวิจารณ์ไม่ได้เป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น แต่

เป็นการประชาวิจัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูลเรื่อง

คนติดเหล้าในตำบล คนติดบุหรี่ ขยะในตำบล ให้ประชาชนในท้องถิ่นเก็บข้อมูล 

เมื่อนำข้อมูลมาพิจารณาก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า ประชาวิจัยเกิดการ

วิจัยโดยประชาชนเกิดขึ้นแล้วนำข้อมูลนั้นมาถกเถียงกัน เมื่อมีการถกเถียงกัน 

แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะก่อให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหาดังกล่าวขึ้น 

ลำดับต่อมา เรื่องการลงประชามติในประเทศไทยที่ผ่านมายังมีปัญหา หาก

ศึกษาจากการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าไม่ได้มีการอ่านรัฐธรรมนูญ

ก่อนการลงประชามติ ทำให้ผลประชามติที่ออกมาผิดเพี้ยน เพราะไม่ได้ยืนอยู่บน

พื้นฐานของเหตุและผล ดังนั้น ควรต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะไปสู่ประชามติ

ควรนำเรื่องประชาวิจัยกับประชาวิจารณ์มาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นก่อนที่

จะไปถึงเรื ่องการลงประชามติ กล่าวโดยสรุป คือ จะทำอย่างไรถึงจะทำให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นควบคู่กันไป 
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คุณเรืองรวีพิชัยกุล
มูลนิธิเอเซีย 

 

สิ ่งที ่อยากจะแลกเปลี ่ยน ประเด็นแรก คือ อะไรที ่ร ัฐธรรมนูญไม่ได้

กำหนดไว้จะสามารถนำมายกร่างกำหนดรายละเอียดได้หรือไม่ ความสับสนตรงนี้

หากไม่สร้างความชัดเจนก็ไม่สามารถร่างพระราชบัญญัติให้ถูกต้องได้ ประเด็นที่

สอง มาตรา 19 เรื่องคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาให้

ความเห็นแก่สภาท้องถิ่นว่าจะสามารถรับคำร้องการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไว้

พิจารณาได้หรือไม่ กลไกนี้อาจเกิดปัญหาได้เพราะผู้มีอำนาจในสภาท้องถิ่นอาจ

จะผลักภาระออกไปให้คณะกรรมการ เพราะไม่อยากแบกรับภาระการตัดสินใจ 

อย่างไรก็ตาม เรื ่องนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าเป็น

อนุญาโตตุลาการหรืออะไรก็ตาม แต่น่าจะเรียกให้เป็นคณะกรรมการหรือกลไก  

ที่แก้ปัญหาโดยเฉพาะท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ในการยกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

อาจจะต้องใช้แนวคิดในเรื ่องของแนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 87 เรื ่องการมี  

ส่วนร่วมที่ให้คำนึงถึงสัดส่วนหญิงชายไว้ด้วย เนื่องจากอยากให้เป็นสัญลักษณ์ไว้

ทุกที่ทุกแห่งเหมือนกันเพราะจากประสบการณ์ในการทำวิจัยเห็นว่าธรรมาภิบาล

เกิดจากการมีสัดส่วนของผู้หญิงมากขึ้นในการเข้ามามีส่วนร่วม 
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คุณธนดนลีลารัตนะ
สมาชิกเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (คปต.) 

 

ประเด็นเรื่องการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติที่ใช้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือไม่น้อยกว่า 3,000 คนนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บางแห่ง การรวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ได้ 3,000 คนถือเป็นเรื่องยาก แต่  

บางแห่งก็เป็นเรื ่องง่ายสำหรับนักการเมืองที่จะรวบรวมผู้เข้าชื ่อ ดังนั้น จุดนี้  

จึงเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ ส่วนเหตุผลความจำเป็นในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น

นั้นควรมีการระบุด้วยว่าการเสนอข้อบัญญัติดังกล่าวน่าจะต้องจำเป็นต่อส่วนรวม

จริงๆ มิใช่เป็นเหตุผลความจำเป็นทั่วไปเท่านั้น  

 

คุณยุพาภูสาหัส
เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิเอเซีย 

 

ถ้าประชาชนใช้อำนาจอย่างสุจริตในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นเห็นประโยชน์และดำเนินการแก้ไขปัญหาของ  

ท้องถิ่นอย่างแท้จริงก็จะทำให้ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนไปพร้อมกับการสร้างประโยชน์ให้แก่คนในท้องถิ่นเช่นเดียวกัน แต่

ประเด็นของการออกข้อบัญญัตินั ้นอาจทำให้เกิดการฟ้องร้องหรืออาจจะมี

ลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายในระดับของพระราชบัญญัติในการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในการออกข้อบัญญัติแบบนี้หรือไม่ ยกตัวอย่าง

เช่น ตามรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้อำนาจแก่

ประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือการแก้ปัญหา
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อื่นๆ โดยอาจจะเป็นข้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร  

ป่าไม้ ที่ดิน แต่นายอำเภอมีสิทธิยับยั้งหรือไม่ เพราะพิจารณาแล้วเหมือนไป  

ขัดกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติที ่ดิน โดยสรุปคือ การยกร่าง

กฎหมายฉบับนี้อาจมีปัญหาว่าเมื่อออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้วประชาชนกลัว  

ถูกฟ้องร้อง เพราะฉะนั้น ในการยกร่างครั้งนี้ควรมีการพิจารณาประเด็นการ

คุ้มครองประชาชนตามสิทธิด้วยหรือไม่  

 

คุณชูชัยทองขาว
คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อแผ่นดิน  

 

เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ยกเว้นเรื่องการ

ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับภาษีซึ่งไม่เห็นด้วย เพราะประชาชนยังไม่มี

ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นภาษี เนื่องจากเรื่องการจัดเก็บภาษีเป็นเรื่องสำคัญ

มาก ถ้าหากว่ายังไม่ได้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างดีแล้วจะ

ให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นได้ จึงควรให้ความรู้

สร้างความเข้าใจให้ประชาชนก่อน  
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คุณสำเภาวีงามเชย
นักวิจัยประจำศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

มีข้อสงสัยในมาตรา 18 และมาตรา 19 ว่าหากเป็นกรณีที ่มีโครงการ  

ขนาดใหญ่ของรัฐและต้องไปสร้างอยู่ในพื้นที่ของท้องถิ่น ซึ่งอาจสร้างผลกระทบ

ให้ท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่นนั้น หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องยอมรับให้มีการสร้างใช่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อุตสาหกรรม เขื่อนหรือ

โรงไฟฟ้า โครงการเหล่านี้อาจสร้างผลกระทบกับชุมชนขึ้นในอนาคตได้ ถ้าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่ได้แจ้งให้ประชาชนทราบหรือรายงานตามจริงว่ามี

โครงการใหญ่ของรัฐที่สร้างแล้วจะมีผลกระทบต่อชุมชน หรือเรื่องนี้เชื่อมโยงกับ

มาตรา 19 ที่ระบุว่าในกรณีที่เชื่อมกับการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะมีผลกระทบต่อชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้

แจ้งให้ประชาชนทราบเช่นนี้จะมีมาตรการใดที่จะเข้าไปควบคุม/จัดการหรือไม่ 

อย่างไร นอกจากนี้ ประเด็นที่อยากจะให้ผู ้ยกร่างกฎหมายได้เพิ่มเติมเข้าไป   

คือ กรณีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ลงไปสู่ท้องถิ่น จำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแม้ว่าจะมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

แล้วก็ตาม  
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คุณโสภณตะติโชติพันธุ์
ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ขอให้ข้อคิดเห็นบางส่วนในหลายประเด็นเพิ่มเติม ประเด็นแรก หากมีการ

แจ้งการถอดถอนที่เป็นเท็จมีกฎหมายกำหนดการลงโทษไว้แล้ว คือ กรณีที่มีผู้ยื่น

ถอดถอนเอาเรื่องเท็จไปแจ้งสามารถดำเนินการลงโทษตามกฎหมายได้อยู่แล้ว  

ไม่ต้องเขียนในกฎหมายฉบับนี้อีก ประเด็นที่สอง กรณีเรื่องผู้มีส่วนได้เสียเวลา

จะต้องลงคะแนนเสียง ขอยกตัวอย่าง กรณีที่ท่านอยู่กรุงเทพมหานครแล้วท่านไป

เที่ยวบางแสนถ้าเกิดมีการทำลายทัศนียภาพในแหล่งท่องเที่ยวที่บางแสนแล้ว  

ท่านไปฟ้องศาล ศาลจะบอกว่าท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ฉะนั้น ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

แท้จริงแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณา ขอยกตัวอย่างที่ชัดอีกเรื่อง คือ เรื่องศูนย์ขยะ 

ปัญหาขยะเป็นนโยบายของกรมควบคุมมลพิษมานานแล้ว ในประเทศไทยไม่น่า

จะมีปัญหามากแต่แท้จริงแล้วกลับกลายเป็นปัญหาที่แย่มาก กล่าวคือ ในยุโรป

หรืออเมริกาได้มีการดำเนินการเรื่องขยะจนถึงตอนนี้พัฒนาขยะเป็นศูนย์แล้ว 

(Zero) เพราะรัฐบาลเขามีนโยบายอย่างชัดเจนโดยใช้ระบบนโยบายจัดการ

ทั้งหมด แต่ในประเทศไทยพอบอกว่าให้ประชาชนมาฝึกอบรมเรื่องจัดการขยะทุก

คนก็บอกว่าไม่เอา หรืออย่างกรณีน้ำเสียเช่นเดียวกัน เช่น ปล่อยน้ำเสียมาลงใน

ลำคลองมีหน่วยงานที่ควบคุมดูแลน้ำเสียที่ดูแลเรื่องมาตรฐานในการวัดค่าน้ำเสีย

อยู่แล้ว กล่าวโดยสรุป คือ ทุกเรื่องจะมีกฎหมายควบคุมทั้งหมด แต่บ้านเราไม่มี

การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะฉะนั้น อย่ายกกฎหมายเป็นข้ออ้างว่าไม่

ละเอียดหรือไม่มีกฎหมาย แต่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญต้องตรวจสอบให้ได้ เพราะเป็น

เรื่องนโยบายสาธารณะรัฐต้องเข้มงวด หากไม่เข้มงวดจะเป็นเกมส์การเมืองเรื่อง

นโยบายสาธารณะ ถ้าโครงการที่เป็นผลกระทบอันเป็นสาระสำคัญ ก็คือ โครงการ

ที ่กระทบสิทธิ แต่ไม่ใช ่ว ่านโยบายสาธารณะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ 
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(Hearing) ทั้งหมด เรื่องบางเรื่องควรจะเป็นประชาพิจารณ์ (Hearing) บางเรื่อง

ไม่ควรจะประชาพิจารณ์ (Hearing)  

 

คุณทิศาปาโมกข์ปรึกษากิ่ง
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

 

โดยหลักแล้วรัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดเจนว่าการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องใหญ่ใน

การดำเนินการและได้มีการแบ่งย่อยรายละเอียดลงไปในแต่ละเรื่อง แต่ปัญหา

เกิดขึ้นเมื่อนำมาใช้ในระดับท้องถิ่นแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่รู้ว่าจะ

ใช้กฎหมายอย่างไร และจะเป็นปัญหาหนักขึ้นเมื่อมีรายละเอียดที่มีข้อจำกัดไว้

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 18 และมาตรา 19 ที่เป็นภาษากฎหมายระบุใน

ลักษณะว่า “อาจจะ” “หรือ” คล้ายว่าต้องการให้อำนาจท้องถิ่นในการที่จะดำเนิน

การในบางเรื่อง ตรงจุดนี้มีข้อจำกัดและจะเป็นเงื่อนไขของภาษาที่จะไปปิดกั้น  

การมีส่วนร่วม ต่อมาประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่มีผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่

หากพิจารณาในรัฐธรรมนูญจะเขียนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเข้ามา

มีส่วนร่วมในเรื ่องโครงการใหญ่ที ่มีผลกระทบโดยตรง ดังนั ้น ในเรื ่องการมี  

ส่วนร่วมของการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ค่อยมั่นใจว่า

หลังจากนี้แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำรายละเอียดในลักษณะนี้ไปใช้ได้

อย่างไร เพราะมีตัวบทกฎหมายหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีรายละเอียดขั้นตอน

มาก แต่การบังคับใช้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่อ่อนแอมาก หากคนนำกฎหมายไป

บังคับใช้ยังไม่ทราบว่าตนเองจะต้องใช้เครื่องมืออะไรที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนในระดับท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ท้ายที่สุดจะพบว่าเรากำลังวิ ่งตาม

กระบวนการ กล่าวคือ มีการพยายามสร้างหลักการที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ ให้เพิ่ม

มากขึ้นจนกลายเป็นว่าเรื่องการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นยิ่งเขียนรายละเอียดมาก
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เท่าใดก็ยิ่งปิดกั้นเรื่องการมีส่วนร่วมเท่านั้น กฎหมายควรจะเขียนเปิดกว้างไว้เพื่อ

ให้พี่น้องประชาชนได้ตอบสนองกับการมีส่วนร่วม  

 

ว่าที่ร้อยตรีบุญมากช้างโสภา
เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (คปต.)  

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท 

 

ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จากกรณีเรื่องที่กรมทรัพยากร 

ธรณีอนุมัติให้ผู้สำรวจเข้าสำรวจเพื่อรับสัมปทานระเบิดหินในพื้นที่อำเภอละอุ่น 

ตำบลละอุ่นเหนือ ตำบลละอุ่นใต้ ซึ ่งอยู่กลางชุมชนและเป็นที่ประกอบอาชีพ

การเกษตรของประชาชน กระบวนการมีส่วนร่วมตรงนี้องค์การบริหารส่วนตำบล  

ไม่ยอมรับและประชาชนในแต่ละตำบลคัดค้านกรณีดังกล่าวอย่างมากจึงทำ

หนังสือร้องเรียนไปถึงนายอำเภอ และส่งไปถึงจังหวัดเพื ่อให้ทำเรื ่องไปถึง

กระทรวงอุตสาหกรรมในการเพิกถอนประกาศไม่ให้มีการดำเนินการระเบิดหินใน

ตำบล จะเห็นได้ว ่าล ักษณะเช ่นคือกระบวนการการมีส ่วนร ่วม คือ เป ็น

กระบวนการส่วนร่วมอย่างแท้จริงที ่ร่วมกับท้องถิ่นซึ ่งเป็นบทเรียนที่ก่อเกิด  

ผลสำเร็จตามพระราชบัญญัติที่ร่างไว้ อย่างไรก็ดี ยังมีกฎหมายอีกหลายพันฉบับ

ที่ประกาศใช้แล้วแต่กลับล้มเหลวในการดำเนินการเพราะด้วยปัจจัยหลายประการ 

จึงขอฝากให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องช่วยกันคิด 

แก้ไขร่างใหม่ แล้วนำมาช่วยกันคิดอีกครั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ เรื่องการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
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ท้องถิ่นก็เป็นห่วงว่าในกฎหมายฉบับบนี้ไม่ได้กำหนดเหตุแห่งการถอดถอนให้

ชัดเจนว่ามีกรณีใดบ้าง เพราะฉะนั้นอยากให้กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะเป็นเรื ่อง

การเมืองไปทุกเรื ่อง รวมทั้งถ้าผู้ยื ่นถอดถอนยื่นประเด็นอันเป็นเท็จควรจะมี  

บทลงโทษด้วย เพราะถือว่ากลั ่นแกล้งให้เสียหายทางการเมือง จึงจะทำให้

กระบวนการของกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ 

สำหรับเรื่องการบริหารงานในท้องถิ่น ในหมวดที่ 3 มาตรา 18 ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่ท้องถิ่นดำเนินการอยู่แล้ว คือ การทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนความต้องการ

ของชาวบ้าน ปัญหาคือจะทำอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายที่แท้จริงกับประชาชน

ในพื้นที่ จะทำอย่างไรให้ 5 ประเด็นเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เขียนไว้ใน

กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว ถัดมาในมาตรา 21 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการ

กระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจะนำ

เงินจากส่วนใดมาชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน เพราะบางครั้ง  

งบประมาณจากรัฐไม่ได้จัดสรรลงมาอย่างเต็มที ่ บางเดือนค่าตอบแทนของ  

เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นยังต้องติดค้างไว้ก่อน ถ้าหากไม่ระบุว่าเป็นเงินจากส่วนใด  

ต้องกำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าชดเชย และถ้าเป็นความผิดพลาดของคณะ  

ผู้บริหารท้องถิ่นรัฐบาลเรียกจากผู้บริหารท้องถิ่นได้  
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คุณภาสเชษฐ์ชินเวศยวงศ์
ประธานชุมชนฐานความรู้ 

   

ประเด็นที่ต้องการวิพากษ์ คือ มาตรา 18 อยากให้เขียนให้ชัดเจนเรื่อง  

วิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชน องค์กรชุมชน ภาคประชาคม

ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลยุทธ์แบบเชิงรุก ต้องการให้มี

กระบวนการทำงานที่ชัดเจนมีระบบรองรับ นอกจากนี้ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ที่กล่าวถึงว่าต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นขอเสนอให้รวมไปถึงโครงการ  

ที่ประชาชนจะเสนอเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจะได้ทำงานร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประเด็นนี้ผู้ยกร่างกฎหมายต้องการร่างกฎหมาย

ที่ดูเหมือนว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวตั้งแล้วจึงใช้ประชาชนเข้ามา

ช่วยเสริม แต่หากกรณีที ่ประชาชนมีความต้องการของเขาเองแล้วต้องการมี  

ส่วนร่วมกับองค์กรปกครอส่วนท้องถิ่นแต่กลับไม่มีช่องทางที่จะเดินเข้าไปหา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่าง เวลาจะไปขอข้อมูลจากทางราชการเพื่อ

นำข้อมูลข่าวสารมาใช้หรือสอบถามเรื่องปัญหาต่างๆ หน่วยงานราชการมักจะไม่

สนใจ แต่พอมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ขึ้นมา เวลาจะติดต่อราชการอาจจะเขียนไว้ในจดหมายว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรด

ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

สรุป คือ อยากจะให้กำหนดเอาไว้ให้เป็นระเบียบลงไปในกฎหมายให้ชัดเจนว่า

กรณีที ่เป็นโครงการที่เสนอโดยประชาชนนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะ

ดำเนินการอย่างไร ถ้าไม่เขียนไว้ก็เท่ากับไม่ได้เริ่ม   
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คุณกิตติชัยเอ่งฉ้วน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 

ในภาพรวมแล้วกฎหมายฉบับนี้อยู่ในเกณฑ์ที่องค์กรปกครองท้องถิ่น  

ส่วนใหญ่จะยอมรับได้ และส่วนใหญ่มีการดำเนินการเรื่องการมีส่วนร่วมในภาค

ปฏิบัติกันอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะมีอยู่บาง

ประเด็นที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพราะการกำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมในความเป็น

จริงต้องยอมรับว่ากฎหมายที่ใช้บังคับนั้นยังไม่ชัดเจน กล่าวคือ กระบวนการ  

ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นปฏิบัติกันยังเป็นประเภทที่เรียกว่าลูกทุ่ง ดังนั้น จึงขอ

ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะประกอบ

ด้วย 3 ภาคส่วนที่สำคัญก็คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายข้าราชการ  

ที ่จะต้องรับนโยบายไปปฏิบัติ เพราะฉะนั้นสิ ่งที ่เกิดขึ ้นในแต่ละท้องถิ่น คือ   

ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะนายกของแต่ละท้องถิ่นที่มาจากประชาชน

โดยตรงจะทำในสิ ่งที ่ประชาชนพอใจ เพราะผลตามมาจากการที ่ประชาชน  

พึงพอใจ คือ คะแนนเสียงและความนิยม อย่างไรก็ดี อยากจะชี้แจงเป็นข้อมูล

เพิ่มเติมว่าประเด็นต่างๆ ในกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความ  

คิดเห็นและยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอน กล่าวคือ ต้องผ่านไปสู่สภา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา กว่าจะออกมาเป็นตัวกฎหมาย แต่อย่างน้อย

ในวันนี้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มาก  

ลำดับต่อมาเรื ่องที ่อยากจะแสดงความคิดเห็น คือ เร ื ่องการจัดทำ

ประชามติ พออ่านกฎหมายแล้วนึกถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

กระบี่เป็นหลักว่าจะปฏิบัติแบบนี้ได้อย่างไร เพราะในขณะนี้โครงการที่องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกระบี่เตรียมที่จะจัดทำ คือ โครงการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะ

รวมของจังหวัด โดยแนวคิดที่ได้มีการพูดคุยกันเป็นการเบื้องต้นในพื้นที่แล้วว่า
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรจะทำ MOU ร่วมกัน ในการที่จะส่งขยะ

เข้ามาที่โรงงานกำจัดขยะ เป็นโรงงานขนาดใหญ่อยู่โรงงานเดียว เพราะปัญหา

เรื่องขยะเกิดขึ้นทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขณะนี้ไม่มีที่ฝังกลบ เรื่องที่ดินก็มี

ปัญหาต้องไปทะเลาะกับชาวบ้านเรื่องการฝังกลบ เรื่องที่จะเผาก็มีปัญหา องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดจึงเชิญท้องถิ่นอื่นๆ ในพื้นที่มาร่วมกันปรึกษาที่จะทำโครงการ

นี้ หากกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายฉบับนี้เพราะถือว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องทำ

ประชาพิจารณ์และเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในเรื่อง

การออกเสียงประชามติ กฎหมายได้ให้คำนิยามของการออกเสียงประชามติว่า 

การออกเสียงประชามติ หมายความว่า การออกเสียงประชามติของประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ผู้มีสิทธิ  

ออกเสียงเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งผู ้ที ่จัดทำโครงการนี้คือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเขตพื้นที่

ทั ้งจังหวัด แต่จุดที ่ลงนามตามความเข้าใจ คือ จุดที ่มีผลกระทบ คือ ตำบล  

พรุเตียว เป็นจุดที ่เป็นพื ้นที ่สาธารณะ 200 กว่าไร่ โดยทางองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลพรุเตียวเป็นผู้ดูแล ขอยกตัวอย่างในกรณีนี้ว่าหากมีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหลายๆ องค์กรได้ทำโครงการร่วมกันจะใช้หลักเกณฑ์ข้อใดเป็นตัว

ยึดในการทำประชามติ ถ้าดูตามหลักแล้วต้องเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพราะเป็นเจ้าของโครงการ ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่เก็บขยะมาส่ง

เท่านั้นหรือไม่ก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียวเป็นเจ้าภาพเพราะเป็น

เจ้าของสถานที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการ ถ้าใช้คำจำกัดความตรงนี้ คือ พื้นที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งจังหวัดต้องมีการทำประชามติทั้งจังหวัด เพราะว่า

ใช้คำว่าผู้มีสิทธิออกเสียง คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่ากับว่าต้องไป

ทำประชามติทั้งจังหวัด เพราะการลงประชามติในอำเภออื่นไม่ได้รับผลกระทบ

จากหน่วยงานขยะหน่วยงานนี้ ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นปัญหาที่อยากฝากไว้กับผู้ยกร่าง
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ว่าอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่โดยอาจจะเพิ่มข้อความให้กระชับรัดกุม

ยิ่งขึ้น หรือเพิ่มหลักเกณฑ์เข้าไปในกรณีที่หลายท้องถิ่นทำโครงการร่วมกันใน

ลักษณะนี้  

ส่วนมาตรา 26 เรื่องการใช้จ่ายในการจัดทำประชามติที่เขียนว่าเว้นแต่  

ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการออกเสียงประจำเขตนั้น 

ถ้าจะเทียบกับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเห็นได้

ว่ากรรมการการเลือกตั้งก็ต้องจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่เป็นประจำ แต่ปกติแล้ว

ค่าใช้จ่ายตรงนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ไม่มี

ยกเว้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะคิดค่าใช้จ่ายมาทั้งหมดทุกกระบวนการใน

เรื่องของการเลือกตั้ง มีข้อเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านและนำไป

ปฏิบัติจริงๆ จะมีปัญหากับคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้ามีเขียนระบุว่าต้องมี  

ข้อยกเว้นค่าใช้จ่ายเช่นนี้ และจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการประชามติด้วย  

ถัดมาอีกเรื่องที่ขอแสดงความคิดเห็นคือเรื่องการรายงานผลการดำเนิน

งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็กำหนด

ไว้ชัดเจนแล้วว่าในแต่ละปีผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อ

ประชาชนและต่อสภา แต่คณะกรรมการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มากำหนดอีก

ซึ่งคิดว่าเป็นการซ้ำซ้อนมากเกินไป ในประเด็นนี้เข้าใจว่าเป็นความต้องการให้

ประชาชนได้รับรู้อาจจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยลงไป อีกประเด็นหนึ่งในหมวด

ที่ 6 มีบางเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับหัวข้อ นั่นก็คือ การให้ความรู้กับประชาชนใน

เรื ่องเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมในแง่มุมต่างๆ ซึ ่งอาจจะยังไม่ได้กำหนดไว้ใน  

ร่างกฎหมายฉบับนี้ เข้าใจว่าสิ่งที่ประชาชนเป็นอยู่ในทุกวันนี้คือประชาชนไม่ทราบ

ถึงสิทธิหน้าที่ในการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ถ้าจะอนุโลมไปว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะต้องมีหน้าที ่ให้ความรู ้กับ

ประชาชนในเรื่องนี้ก็ดี แต่ปัญหาคือบางเรื่องเป็นสิ่งใหม่ที่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นเองบางครั้งยังไม่เข้าใจเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการ

หรือวิธีการขึ ้นมากำหนดให้ประชาชนต้องมามีส่วนร่วม ต้องมาลงประชามติ   

ถามว่าประชาชนมาแสดงประชามติ เขาอาจจะมาได้ แต่ถามว่าประชาชนเข้าใจ

เพียงใดในเรื่องของการมาแสดงประชามติก็ไม่มีทางจะตอบได้ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้

ถ้าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจมันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อองค์กร

ปกครองท้องถิ่นด้วย  

อีกประเด็นที่เป็นประเด็นที่คลุมเครือและจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ คือ 

คำว่า “ผู้ที่ได้รับผลกระทบ” คำนี้ไม่มีอะไรที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน คำว่าผู้ได้รับ

ผลกระทบ ลองพิจารณาว่าผู ้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงมีจุดใดบ้างจะเป็น

สมาชิกเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นนั้นหรือไม่ แต่ในขณะที่พื้นที่ที่ใกล้เคียงติดกัน

ก็อาจจะได้รับผลกระทบเช่นกัน ขอยกตัวอย่างเรื่องผู้รับผลกระทบว่าเมื่อปีที่แล้ว

มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่อำเภอลำทับปล่อยน้ำเสียลงคลอง ซึ่งลำคลองนี้คือ

ลำคลองต้นแม่น้ำของแม่น้ำตาปีที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย หลังจากที่ปล่อยน้ำเสีย  

ลงไปปรากฏว่าปลาตายตั้งแต่ต้นคลองและน้ำที่ไหลลงมาเราไม่สามารถจะป้องกัน

ได้ทำให้เกิดผลกระทบมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นต้นทางที่น้ำไหล ปลาใน

กระชังของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ริมแม่น้ำตายทั้งหมดตลอด

ลำคลอง นี่คือผู้ได้รับผลกระทบ กล่าวโดยสรุป ขอตั้งประเด็นตรงนี้ว่า คำว่า   

ผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะตีความได้ลำบาก อยากจะฝากประเด็นเหล่านี้ให้ทาง

คณะกรรมการผู้ยกร่างได้นำไปพิจารณาด้วย 
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คุณชุมพลคำมีศรี
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 

ขอแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องประชามติกรณีองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกระบี ่ ขอเรียนว่าที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาก็มีเรื ่อง  

ศูนย์กำจัดขยะครบวงจรเช่นเดียวกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังสร้างไม่ได้ เพราะว่า

บ่อขยะนี ้มีทั ้งหมด 4 ตำบลที ่เกี ่ยวข้องและมีการก่อสร้างในพื ้นที ่ 120 ไร่ 

ประเด็นที่ขอฝากไว้ คือ ตัวบทกฎหมายที่ออกมาถึงแม้ว่าเป็นร่างอยู่ แต่จะทำ

อย่างไรถึงจะมีบทบัญญัติที่แน่นอนชัดเจนเพราะเป็นห่วงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดด้วยกัน ในมุมมองส่วนตัวเห็นว่าการทำประชามติเรื่องการสร้างบ่อกำจัด

ขยะรวมไม่ต้องทำประชาพิจารณ์ทั ้งจังหวัด ทำเฉพาะตำบลหรืออำเภอหรือ

หมู่บ้านที ่เกี ่ยวข้องเท่านั ้น แต่ในกฎหมายไประบุอย่างชัดเจนว่าให้เลือกตั้ง  

ทั้งจังหวัด คือ ต้องใช้ผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งจังหวัด แต่พอมาเป็นโครงการใหญ่

ของรัฐบาลที่จำเป็นจะต้องทำต้องระบุชัดเจนหรือไม่ว่าเฉพาะท้องถิ่นหรือตำบล  

ที่เกี่ยวข้องกับการไปก่อสร้างเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำประชามติ 
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คุณณรงค์วัชระวิวรรณ
นิติกร 8ว. หัวหน้ากลุ่มงานคดีภาษี สำนักกฎหมายและคดี  

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 

ขอแสดงทัศนะวิพากษ์ว่าหากกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะมีปัญหากับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครอย่างมาก โดยเฉพาะ

มาตรา 18 เนื ่องจากกรุงเทพมหานครจะทำได้เพียงแค่ข้อแรกเท่านั ้น คือ   

เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ

แต่ละปี กรุงเทพมหานครมี 50 สำนักงานเขต 18 สำนัก หากจะใช้วิธีการขั้นตอน

ให้ครบถ้วนก็อาจจะลำบาก จำเป็นต้องใช้เงินและระยะเวลาทั้งสิ้น ซึ่งเรื่องการ  

จัดทำงบประมาณรายจ่ายจะใช้เวลามากและอาจจะสำเร็จได้ยาก ถ้าให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้ ประเด็นถัดมาเรื่องการประชุมสภาท้องถิ่นโดยส่วนตัว

มองไม่เห็นว่าจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร แท้จริงแล้วในการประชุม

สภาจะมีระเบียบวาระการประชุมที่ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานอยู่แล้ว   

ไม่ทราบว่าจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขั้นตอนใด ส่วนเรื่องการกำหนดหลัก

เกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี ขอเรียนว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครจะใช้

หลักเกณฑ์กลาง คือ ต้องใช้หลักความเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม และใช้

ระบบเศรษฐกิจเป็นตัวชี้วัดว่าจะปรับขึ้นเท่าใดหรือลงเท่าใด ถ้าจะให้ประชาชนเข้า

มาในส ่วนน ี ้ หล ักเกณฑ์ท ั ่วๆ ไปคงจะก ็ต ้องเป ็นหล ักเกณฑ์เด ียวก ัน  

ทั้งประเทศ กระบวนการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่แน่ใจว่าจะให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง หรือแม้กระทั่งคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น  

ในท้องถิ ่นจะให้ประชาชนเข้ามาร่วมหรือไม่ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง ไม่ควรนำ  

รายละเอียดเล็กๆ ทุกเรื่องลงมากระทบกับองค์กรใหญ่ ถ้าหากว่าเป็นองค์การ

บริหารส่วนตำบลเล็กที ่ม ีคนไม่มากก็สามารถทำได้ แต่องค์กรใหญ่อย่าง

กรุงเทพมหานครคงทำลำบาก  
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ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล

มาตราที่อยากจะแสดงความคิดเห็นคือมาตรา 23 มาตรา 26 มาตรา 28 

คือ เรื่องผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน ประกอบกับมาตรา 26 

เรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำประชามติรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใน

การออกเสียงทั ้งหมด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั ้งและ  

คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง กิจกรรมตรงนี้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องมีงบประมาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่สำคัญองค์การ

บริหารส่วนตำบลจะมีเงินเพียงพอหรือไม่ที่จะจัดให้มีการออกเสียงลงประชามติ

หรือไม่ ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่มีงบประมาณปีละหลายพันล้านบาท แต่ปัญหา

คือ คนจำนวน 3,000 คน ของกรุงเทพมหานครยื่นแล้วจะต้องมีผู้มาออกเสียง

เป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงและต้องมีจำนวนเสียงเกินกว่า  

กึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีทางที่จะมีผู้ออกเสียงเกิน

กึ่งหนึ่งได้ เพราะเหตุว่ากรุงเทพมหานครมีคนเป็นล้าน สุดท้ายขอฝากผู้ยกร่างว่า

มาตรา 28 ควรจะแก้ไขอย่างไรว่าให้ประชามติสำหรับคนในเขตใหญ่ เช่น 

กรุงเทพมหานครได้ผลอย่างแท้จริงไม่ใช่จัดการลงประชามติแบบเสียเงินเปล่า 

และไม่ได้เสียงเกินครึ่งของผู้มีสิทธิออกเสียงอีกด้วยขอฝากไว้ด้วยความเป็นห่วง 
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คุณสุพัฒน์รบอุดงค์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ขอแสดงความคิดเห็นในประเด็นการถอดถอนซึ ่งหมิ ่นเหม่มาก คือ   

ถ้าพิจารณาอย่างแท้จริงเรื ่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ ้นได้ มีมุมมอง 2 มุมที่อยากจะ  

แลกเปลี่ยนและเป็นข้อคิดเห็น คือ มุมแรกเป็นมุมมองของคนตัวเล็ก เช่น ถ้าเป็น

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ระบุว่าจะใช้หน่วย  

เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยเลือกตั้งขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล ถ้าเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและมีผู้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 

200 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นญาติพี่น้องกัน 

แต่ถ้าจะถอดถอนกันเป็นเรื่องยาก เพราะคนในหมู่บ้านเจอหน้ากันทุกวันไม่มีใคร

จะกล้าถอดถอน ที ่สำคัญระยะเวลา 4 ปีไม ่นานมากคนในท้องถิ ่นรอได้  

หากต้องการเปลี่ยนตัวผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมากคนที่จะไปยื่นถอดถอน  

ก็มักเป็นคู่แข่งนั่นเอง ดังนั้น ถ้าไม่มีการกำหนดขอบเขตว่าถอดถอนเรื่องอะไร 

เพราะอะไร จะทำให้เกิดความไม่พอใจและกลั่นแกล้งกันจึงอยากให้พิจารณา  

เรื่องจำนวนผู้ที่ลงมติถอดถอนให้ชัดเจนว่ามาจากหน่วยเลือกตั้ง หรือว่ามาจาก

ส่วนใด   
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คุณปราณีตถาวร
รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

 

ขอร่วมพูดคุยว่าระหว่างการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการได้  

ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในหลายเรื ่อง เช่น คำว่า “สาระสำคัญ” คำว่า “ผู้มี  

ผลกระทบ” ก็มีการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เพื่อให้กฎหมายออกมาอย่างดีที่สุด อย่างไร

ก็ดี เชื ่อว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื ่องที ่น่ากลัว และไม่ใช่กฎหมายที่จะทำให้  

ท้องถิ่นลำบากเพียงแต่ว่าวันนี้ท้องถิ่นจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนภายนอกมอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดีกว่าเดิม หรือมองได้อย่างไม่มีอคติเท่าที่เป็นอยู่ 

เนื่องจากว่าปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ถ้าหากจะให้ทุก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานอย่างสะอาดเอี่ยมไปทั้งหมดก็คงยาก   

ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ ่นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็อยู ่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน   

แต่เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะถูกสั่งให้ดำเนินการ ขอใช้คำว่า “ถูกสั่ง” 

เพราะเป็นระเบียบว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องให้ประชาชนมามีส่วนร่วม ปัญหาที่เรา  

วิพากษ์กันวันนี้ก็คือสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติอยู่แล้วแต่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นเองก็ไม่ค่อยออกมาชี ้แจงให้ประชาชนทราบหรือดึงให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าท่านไม่มีกรรมการจาก

บุคคลภายนอกมาร่วมจะทำไม่ได้ อย่างน้อยจะต้องมีคนนอก 1 ใน 3 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมด หรือเรื่องการประเมินภาษีจะต้องมีบุคคลภายนอกเข้ามาใน  

การที ่พิจารณาประเมินราคา เพราะฉะนั ้น ตั ้งแต่วันนี ้เป็นต้นไปอาจจะต้อง  

พูดคุยกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหลายนั้นจะมีวิธีการ

สื่อสารไปหาประชาชนอย่างไรเพื่อให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น เช่น การรายงานผลแต่ละปี

ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ให้มีการใช้เว็บไซต์เป็นสื่อ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินจะทำอย่างไรให้สามารถส่ือสารกับประชาชนได้ตลอดเวลา ดังน้ัน กฎหมาย 

ฉบับนี้จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ช่วยเตือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
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ก่อนที่ดำเนินการอะไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคิดพิจารณา รับฟังความ

คิดเห็นก่อน ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องของการบังคับไปแล้ว แต่ไม่ทุกข์ยากลำบากนัก

เพราะว่าเป็นสิ ่งที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่เคยทำมาแล้วทั ้งสิ ้น  

เพียงแต่นำมาทำให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ศึกษาเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น 

 

คุณศุภวัฒน์สิงห์สุวงษ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 

 

วันนี้หลายข้อสังเกตและความคิดเห็นน่าสนใจมาก โดยเฉพาะข้อสังเกต  

ที่ว่าประเทศมีกฎหมายหลายเรื่องกำหนดไว้พร้อมอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่การ

บังคับใช้ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร หากจะคิดว่ากฎหมายว่าด้วยการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในท้องถิ่นนี้จำเป็นต้องมีหรือไม่ คงไม่ใช่ประเด็น เพราะใน

รัฐธรรมนูญเห็นว่าประชาชนควรที่จะมีสิทธิต่างๆ ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ 

การเข้ามามีส่วนร่วมหรือการลงประชามติ เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที ่ของผู้ตรา

กฎหมายที่จะต้องออกพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ

ใช้สิทธิของประชาชน ในทังงงสนะส่วนตัวขอแสดงความคิดเห็นเรื่องการเขียน

กฎหมายที ่มีการแลกเปลี ่ยนว่ากฎหมายฉบับนี ้ยังเขียนไม่ชัดพอหรือยังมี  

รายละเอียดไม่มากพอ หรือบางท่านอาจจะเห็นว่าเขียนละเอียดมากเกินไป 

ประเด็นนี้เป็นปัญหาอมตะสำหรับทุกร่างกฎหมาย ซึ่งจะหาคนที่พอใจ 100%   

คงไม่ได้ คงต้องพบกันครึ่งทาง เช่น ประเด็นเกี่ยวกับคำว่า “สาระสำคัญ” นั้นมี

การวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไรถือว่ากระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในสาระ

สำคัญ ควรที่จะเขียนให้ชัดเจนหรือไม่ กรรมการบางส่วนเห็นว่าไม่น่าจะเขียน 

เพราะว่าถ้าเขียนไปแล้วอาจจะเป็นการสร้างปัญหาขึ้นไป ถ้าเราเขียนแคบเกินไป

หรือเขียนไม่ครบ ตรงนี้น่าจะปล่อยให้ศาลเป็นผู้ที่ตีความหรือในเรื่องเกี่ยวกับ  

ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน  
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อีกประเด็นหนึ่ง คือ รัฐธรรมนูญรับรองสิทธิของประชาชนในเรื่องต่างๆ 

ไว้ แต่ว่าสิ่งที่รับรองจะเป็นรูปธรรมได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ

ออกมากำหนดหลักเกณฑ์วิธีการการใช้สิทธิ สาระสำคัญคือว่ากฎหมายระดับ  

พระราชบัญญัตินั้นจะกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด หากจะ

ถามว่าเรื่องที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้แล้วจะเขียนได้หรือไม่ ตรงนี้มีหลักการ

อย่างง่าย คือ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญกำหนดรับรองสิทธิในเรื่องหนึ่งไว้ และระบุ

ว่าการใช้สิทธิในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ถ้าเขียนไว้อย่างนี้ก็คือ  

หลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับท้องถิ่นในเรื่องนั้นทั้งหมด ผู้ร่างกฎหมายก็สามารถ

เขียนกฎหมายลูกขึ้นได้ แต่ในบางมาตราที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าการใช้สิทธิใน

เรื่องนั้นเฉพาะเรื่องให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเราจะ

เข ียนกฎหมายจะเข ียนได้เฉพาะเร ื ่องตามที ่ร ัฐธรรมนูญเข ียนไว ้เท ่าน ั ้น   

ยกตัวอย่างให้ชัดเจน เช่น มาตรา 285 เกี ่ยวกับการเสนอถอดถอนผู้บริหาร  

ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าทั้งนี้จำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์ วิธีการ  

เข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ เพราะฉะนั ้นในกฎหมายก็จะเขียนหลักเกณฑ์ได้เฉพาะในกรณีที ่

ร ัฐธรรมนูญเขียนไว้ ซึ ่งมีประเด็นคำถามต่อมาว่าแล้วเหตุแห่งการเสนอให้

ถอดถอนนั้นอยู่ในเรื่องที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้หรือไม่ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยาก คือว่า 

เรื ่องใดที่อยู ่ในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้กฎหมายสามารถบัญญัติได้ 

ประเด็นนี้ยังต้องมีการตีความและกรรมการบางท่านเองยังมีความเห็นไม่ตรงกัน

คงจะต้องพิจารณากันให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง 



ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....วิพากษ์

�
บทสรุปการสัมมนา





ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

สถาบันพ
ระปกเกล้า

7�

วิพากษ์

ในภาพรวมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ... ได้รับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีความหลากหลาย

จากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก และได้สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ถือ

เป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับ  

พื้นฐานอย่างชัดเจน  

ทั้งนี้ ประเด็นและสาระสำคัญที่ได้จากการสัมมนา เพื่อนำมาพิจารณาและ

ปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นสำคัญที่มีการอภิปรายและเป็นที่ถกเถียงกันคือ หากบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดรายละเอียดให้ไปบัญญัติในกฎหมายลูก กฎหมาย

ลูกจะสามารถกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมได้หรือไม่ กรณีของร่าง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่น ในหมวดของการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น ตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 286 ระบุเพียงว่าจำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการ

เข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ในร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดรายละเอียดถึงขั้นตอนและกระบวนการพิจารณา

รับคำร้องการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเสนอมา 

จึงเกิดคำถามในเชิงข้อกฎหมายว่าการระบุรายละเอียดเช่นนี้สามารถกระทำได้

หรือไม่  
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อีกประเด็นหนึ่ง คือ การใช้ชื่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... มีความ  

ซ้ำซ้อนกับชื่อหมวดในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติ จึงมีผู้เสนอให้เปลี่ยนชื่อ  

ร่างพระราชบัญญัติใหม่ให้ชัดเจนกว่านี้ และแบ่งแยกหมวดใหม่ให้ชัดเจนเป็น

เรื่องไป เช่น การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น การแจ้งข้อมูล การรับฟังความ

คิดเห็น การออกเสียงประชามติท้องถิ่น การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการรายงานข้อมูล  

นอกจากนี้ ยังได้มีการตั้งข้อสังเกตและเสนอความคิดเห็นเป็นรายหมวด 

และรายมาตรา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

 

หมวด 1 ข้อความเบื้องต้น  

ประการที่หนึ่ง คำนิยามที่ฟุ่มเฟือย เช่น การนิยาม “สมาชิกสภาท้องถิ่น” 

“ประธานสภาท้องถิ่น” “สภาท้องถิ่น” จึงควรปรับให้มีการนิยามสภาท้องถิ่นเพียง

คำนิยามเดียวและควรกำหนดบทลงโทษไว้อีกหมวดเนื่องจากมีหลายมาตราที่ระบุ

เรื่องโทษ      

หมวด 2 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ประการที่หนึ่ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นยังเป็นปัญหาเพราะบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากน้อยแตกต่างกันส่งผลให้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่

กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือไม่น้อยกว่า 3,000 คนนั้นยังมีข้อถกเถียงไม่

เป็นที ่ยุติ เนื ่องจากหากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นขนาดใหญ่สามารถ

รวบรวมผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้อย่างง่าย เช่น กรุงเทพมหานคร

หากใช้เขตที่มีประชากรหนาแน่นเพียงเขตเดียวก็สามารถรวบรวมคนให้ถึงตาม

เกณฑ์ได้ อย่างไรก็ดี การเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่นควรจะส่งเสริมให้
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ประชาชนเสนอได้อย่างง่าย เนื่องจากข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอนั้นยังไม่เป็น  

ข้อบัญญัติที่สมบูรณ์จำเป็นต้องไปผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาท้องถิ่นก่อน

นอกจากนี้ ยังต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องว่าจะขัดกับ

กฎหมายหลักหรือไม่  

ประการที่สอง การตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติเพื่อพิจารณาให้

ความเห็นมีข้อกังวลว่าจะสามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ เนื่องจาก

คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติมีหน้าที่เสนอความคิดเห็นพร้อมเหตุผลในการ

พิจารณากรณีที่ข้อบัญญัตินั ้นไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นหรือกรณีอื่นใด ซึ่งข้อบัญญัติที่เสนอโดยประชาชนนั้นคาดหวังว่าจะได้รับ

การพิจารณาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาอาจเกิดขึ้นในเรื่องประเด็นที่

คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติต้องเสนอความเห็นในกรณีอื่นใด คำว่ากรณีอื่น

ใดยังเป็นคำนิยามที่ไม่มีความชัดเจน ดังนั้น กระบวนการนี้อาจนำไปสู่ความไม่

พอใจและสร้างความล่าช้ามากขึ้น 

ประการสุดท้าย มาตรา 8 ที่ระบุห้ามมิให้มีการเสนอให้ออกข้อบัญญัติที่

เกี่ยวกับการเงิน ภาษีอากร การกู้ หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยตรง มาตรา

นี้อาจถูกมองว่าเป็นการจำกัดกรอบหรือสวนทางกับแนวความคิดเรื่องการมีส่วน

ร่วมของประชาชน จึงมีผู้เสนอให้กำหนดหลักการไว้อย่างกว้างตามรัฐธรรมนูญที่

ไม่ได้จำกัดหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะการกำหนดข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดใน

การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นอาจขัดกับรัฐธรรมนูญได้        

หมวด 3 การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประการที่หนึ่ง หลักการมีส่วนร่วมในกฎหมายฉบับนี้มีความยุ่งยากและ

ซับซ้อนในวิธีการของการมีส่วนร่วม โดยหลักการแล้วการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนควรทำได้ง่ายและสามารถทำได้โดยไม่ต้องมีวิธีการเรื่องจำนวนผู้มีสิทธิ
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เลือกตั้ง ลำดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมหรือเอกสารที่ต้องใช้ตามที่ระบุไว้ใน

กฎหมาย เนื่องจากเป็นความรู้สึกของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ความประสงค์อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมจึงไม่ควรสร้างเงื่อนไขและปิดกั้นการมี

ส่วนร่วมด้วยการกำหนดว่าหากต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแล้วประชาชนจะต้องดำเนินการตามที่กฎหมาย

กำหนดไว้เท่านั้น  

ประการที่สอง การกำหนดวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการจัด

ทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณรายจ่าย การประเมินภาษีนั้นยังมี

ประชาชนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้

สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนหรือให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ และการประเมินภาษีเป็นเรื่องสำคัญ

ต้องใช้ทักษะ เทคนิคในการดำเนินการดังกล่าว การให้ความรู้กับประชาชนใน

เรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมยังไม่ได้กำหนดไว้ในร่างกฎหมายฉบับนี้ ยิ่งไปกว่านี้

ประชาชนไม่ได้รับรู้ว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่ในการที่จะมีส่วนร่วมในการบริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายกำหนดมาตรการ

หรือวิธีการดำเนินการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นอกจาก

การไม่รับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวแล้วประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการเข้ามามี

ส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีความยุ่งยากทำให้ไม่สนใจและ

ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เมื ่อเกิดปัญหาใน

โครงการต่างๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหา

ของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ประชาชนจึงไม่พอใจและไม่ต้องการเข้ามามี

ส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก หากพิจารณาการยกร่างกฎหมาย

ฉบับนี้จะพบว่าเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นภายใต้หลักการมีส่วนร่วม ดังนั้น 

ถ้าประชาชนรับรู ้ถึงสิทธิหน้าที ่ และหลักการดังกล่าวก็จะเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น 



ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

สถาบันพ
ระปกเกล้า

7�

วิพากษ์

ประการที่สาม การยกร่างกฎหมายฉบับนี ้มีบทบัญญัติว่าหากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระทำการใดที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญและไม่แจ้งข้อมูลรายละเอียดของการกระทำให้

ประชาชนทราบก่อนหรือไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนต้องรับผิดชดใช้ค่า

เสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อสงสัยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำ  

งบประมาณจากแหล่งใดมารองรับค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าว เนื่องจากใน

แต่ละปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีงบประมาณตามการจัดสรรที่จำกัดอยู่

แล้ว รวมทั้งหากเป็นกรณีโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่เข้ามาตั้งอยู่ในเขตของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการ

ตามวิธีการที ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะมีมาตรการแก้ไขหรือรองรับปัญหานี้

อย่างไร  

ประการสุดท้าย มาตรา 19 ที่บัญญัติให้ท้องถิ่นต้องดำเนินการแจ้งข้อมูล

รายละเอียดให้ประชาชนทราบ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

และการออกเสียงประชามติ ซึ่งผู้อ่านสามารถตีความได้ว่าอาจเป็นการบังคับให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องดำเนินการให้ครบทุกข้อ หากไม่ทำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำผิดกฎหมายได้ ฉะนั้น จึงควรมีการแก้ไขข้อความใน

มาตรา 19 ใหม่  

หมวด 4  การออกเสียงประชามติท้องถิ่น  

ประการที่หนึ ่ง การออกเสียงประชามติและการรับฟังความคิดเห็นมี

เจตนารมณ์เพื่อต้องการรับรู้ว่าประชาชนมีความเห็นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการ

ดำเนินการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้อำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้อง

รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ในทุกเรื่องเพราะในทุกความคิดเห็นก็ไม่

ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้น ทุกความคิดเห็นจึงมีความสำคัญที่จะ

สะท้อนให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรับฟังไว้ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดกรอบ   
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วิธีการในการดำเนินการการทำประชามติและการรับฟังความคิดเห็นอย่างละเอียด

มากเกินไปจนอาจนำไปสู่อุปสรรคในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นได้ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการร่วมกับองค์การบริหาร  

ส่วนตำบลในการจัดทำโครงการกำจัดขยะรวมศูนย์อย่างครบวงจรและต้องมีการ

จัดทำประชามติในเขตพื้นที่ใดระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพ

กับองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่โครงการนี้ตั้งอยู่ 

ประการที่สอง หลักของการทำประชามติต้องเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก และไม่

ควรถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างพร่ำเพรื่อ เพราะการออกเสียงประชามติแต่ละครั้งจะ

มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ค่อนข้างสูงมาก ถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กจะใช้งบประมาณในการจัดทำประชามติได้อย่างไร ดังนั้น ควรกำหนด

เงื่อนไขในการทำประชามติเฉพาะเรื่องที่จำเป็นเท่านั้นและให้มีผลผูกพันต่อการ

ตัดสินใจผู้บริหารท้องถิ่นโดยเป็นเรื่องเฉพาะในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เช่น ปัญหา

ความขัดแย้งในพื ้นที ่ ปัญหาวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปัญหาสิ ่งแวดล้อม 

เป็นต้น  

ประการสุดท้าย กฎหมายการลงประชามติท้องถิ ่นนี ้ควรเชื ่อมโยงกับ

กฎหมายการลงประชามติระดับชาติที ่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่ง  

รายละเอียดของการลงประชามติในท้องถิ่นไม่ควรเขียนซ้ำซ้อนกับกฎหมายการ

ลงประชามติระดับชาติ นอกจากนี้ การพึ่งพาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น  

ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดให้มีการลงประชามติท้องถิ่นอาจไม่มีความจำเป็นเนื่องจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีการลงประชามติท้องถิ่นได้ แต่อาจมี

ข้อกังวลเรื่องความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ 
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หมวด 5 การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ประการที่หนึ่ง การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบการทำงานของฝ่าย

บริหาร รวมทั้งการกลั่นกรองเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมืองใน  

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การลงคะแนนถอดถอนดังกล่าวอาจ

เป็นเหตุนำไปสู่การเพิ่มความขัดแย้งในพื้นที่ ทำให้มีคดีความฟ้องร้องอย่าง  

ต่อเนื่องจนกลายเป็นการแตกแยกความสามัคคีของคนในท้องถิ่นได้ เนื่องจาก  

มีคู่แข่งที่ต้องการมีอำนาจและกระทำทุกวิถีทางเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง  

ประการที่สอง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าชื่อเพื่อให้มีการลงคะแนน

เสียงถอดถอนก็เป็นอีกประเด็นที่มีข้อกังวลเนื่องจากขนาดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันอย่างมาก หากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดเล็กมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึงตามเกณฑ์ของการถอดถอนอาจทำให้มีการ

ใช้เรื่องการถอดถอนได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การยกร่างกฎหมายฉบับนี้ระบุเพียง

มูลเหตุแห่งความไม่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง โดยมูลเหตุของการถอดถอน

ดังกล่าวเป็นมูลเหตุที่กว้างและอาจเปิดโอกาสให้มีกระบวนการถอดถอนได้อย่าง

ง่าย และเป็นช่องทางให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองขับไล่สมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหลุดออกจากตำแหน่งได้ จึงได้มีการเสนอให้มี

การกำหนดมูลเหตุแห่งการถอดถอนให้มีความชัดเจนขึ้น 

หมวด 6 การรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน 

ประการที่หนึ่ง การรายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในกฎหมายฉบับนี้

ได้มีการระบุอย่างชัดเจนในกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วว่า

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนและต่อสภาท้องถิ่น

ประจำปี ซึ่งอาจซ้ำซ้อนกัน อย่างไรก็ดี การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ ่นจำเป็นต้องมีการเพิ ่มช่องทางและวิธีการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชนอย่างทั ่วถึงและเพียงพอมากขึ ้น ช่องทางและวิธีการเดิมที ่องค์กร

ปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นใช ้ปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายน ั ้นอาจะไม ่ท ันสม ัยต ่อ  

การเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ดังนั้น การรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสร้าง

การทำงานเชิงรุกในพื้นที่มากยิ่งขึ ้นเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเองในการได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำหรับประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสัมมนา

วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนและยกร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ระดับท้องถิ่นจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ ้นดังแสดงร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...  ฉบับสมบูรณ์ (ภาคผนวก ง 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...  ฉบับสมบูรณ์) ซึ่งร่างดังกล่าวมุ่งเน้นการ

สร้างดุลยภาพในการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน

และการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนคำนึงถึงสภาพความ

แตกต่างเชิงขนาด รูปแบบ ประเภท จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อให้การมีส ่วนร่วมของประชาชนใน  

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นไปอย่างมีความหมาย   

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
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ภาคผนวกกกำหนดการ
 

กำหนดการสัมมนาเวทีท้องถิ่นประจำปี2552ครั้งที่2
เรื่อง“วิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ....”

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552 

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

 
 เวลา กำหนดการ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น. กล่าวเปิดการสัมมนา โดย
รศ.วุฒิสาร
ตันไชย



 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และประธานคณะกรรมการ  

ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

09.15-09.45 น. นำเสนอเจตนารมณ์และสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ....  

 โดย  ผศ.
ดร.อรทัย
ก๊กผล



   ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

09.45-10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.00-12.30 น. จุดประกายการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ....  
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 โดย 

 อาจารย์
ดร.เอกบุญ
วงศ์สวัสดิ์กุล



 รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ดร.ไพบูลย์
ซำศิริพงษ์



 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน วุฒิสภา 

 ดร.พีระพันธุ์
พาลุสุข



 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคเพื่อไทย 

 นายสวิง ตันอุด  

 สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

 ดำเนินรายการ โดย  

 ดร.อรัญ
โสตถิพันธุ์



 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30-15.00 น. เปิดเวทีแห่งการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.... ดำเนินรายการ โดย   

 ผศ.
ดร.อรทัย
ก๊กผล



 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15-16.00 น. เปิดเวทีแห่งการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.... (ต่อ)  

16.00-16.30 น. สรุปประเด็นการวิพากษ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.... 
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ภาคผนวกขรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา
 

 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 1 นายกฤษฎ์ จงดี เจ้าพนักงานธุรการ 6  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 

 2 นายกอบชัย พลเสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   สุพรรณบุรี 

 3 นางกัญญา ไกรวีระเดชาไชย กรุงเทพมหานคร 

 4 นางกัมปนาท มังศกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 5 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 6 นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 

 7 นางจารีรัตน์ บุญประดิษฐ นักบริหารงานทั่วไป 7  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

 8 นายชัยวัฒน์ โพธิพาด เทศบาลนครหาดใหญ่ 

 9 นายชาตรี ศรีสันต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 10 นายชาตรี อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   พระนครศรีอยุธยา 

 11 นายชุมพล คำมีศรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 12 นายณรงค์ วัชระวิวรรณ นิติกร 8ว. หัวหน้ากลุ่มงานคดีภาษี  

   สำนักกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 13 นายทศพล งานไพโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม 

 14 นางสาวทิพวัลย์ อุ่นสิวิลัย นักวิชาการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบ้านฉาง 

 15 นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  

   จังหวัดเชียงใหม่ 

 16 นายบุญชู จารุจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง 

 17 นางสาวพรทิพานันท์ บุญสภา  เทศบาลนครหาดใหญ่ 
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 18 นายพฤกษ์ พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 

 19 นายภานุวุธ บูรณพรหม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ 

 20 นายวิชา สิทธิวงษ์  นิติกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

 21 นางศศิประภา สุวรรณวิจิตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

 22 นายสนิท วรกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 

 23 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 

 24 นายสมชัย ศิริสมบัติ  รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ 

 25 นายสมยศ พงษ์สวัสดิ์  นักบริหารงานทั่วไป 7 เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 

 26 นายสมศักดิ์ สิทธิเสรี  รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 

 27 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

 28 นายสุจิน บุญมาเลิศ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 29 นายสุธา สิงห์โตทอง  รองประธานสภาเทศบาลเมืองชลบุรี 

 30 นายสุพัฒน์ รบอุดงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสพุรรณบรีุ 

 31 นางสุภัทรมาศ จริยเวชช์วัฒนา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5  

    รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน   

    เทศบาลเมืองบ้านฉาง 

 32 นายสุรเชษฐ์ ใจซื่อ  เทศบาลเมืองหนองปรือ 

 33 นายอธิชาติ จีระประเสริฐ  นิติกร สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 

 34 นายอำพร สิงห์เสนา  นิติกร 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทุรปราการ 

 35 นายอำพันธ์ เฉลิมบุญ  สมาชิกสภาเขตบางเขน 

 36 นางอินทิรา ชุ่มแก้ว  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ไทรน้อย 

 37 นายเอนก พัฒนงาม  รองนายกเทศบาลเมืองหนองปรือ 
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นักวิชาการ

 38 นายเจิมโชติ ควะชาติ นิสิตภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 39 อาจารย์ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์  

   สำนักวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

   จังหวัดพะเยา 

 40 ผศ.ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 41 ว่าที่ร้อยตรีบุญมาก ช้างโสภา เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (คปต.)  

   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  

   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท 

 42 นางสาวมุกดา มูฮำหมัด นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 43 อาจารย์ศรีนคร คงธนะ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 44 คุณศิรินทิพย์ ชินธาดาพงศ์ นักวิชาการอิสระ 

 45 นางสาวสำเภาวี งามเชย นักวิจัยประจำศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา  

   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 46 ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 47 นายเสรี บุญวิทยาคุณ นักวิชาการอิสระ 

 48 ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 49 นายเอกวิทย์ ธีรวิโรจน์ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ข้าราชการส่วนกลาง

 50 นายกฤษกร ชาติสกุล พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 

 51 นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

   สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 52 ว่าท่ีร้อยตรีไชยวฒิุ วฑุฒิรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย  

   สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 53 นายปรเมศร์ ธีระคำศรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 54 นางสาวปริตา จิระกิตติพร เจ้าหน้าทิ่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

   สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 55 นางสาวพรนภา มีชนะ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

 56 นายรังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 57 นางสาวเรนู วันชัยวิวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

   สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 58 นายสถาพร ปัญญาดี นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 59 นายสุภัทร บูรณะชาต พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 

 60 นายโสภณ  ตะติโชติพันธุ์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

   แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

ภาคการเมือง

 61 นายกีรติณรงค์ อุไรรัตน์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 

 62 นายชูชัย ทองขาว คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อแผ่นดิน  

   พรรคเพื่อแผ่นดิน 

 63 นายวินัย เกตุโสภิต กรรมการบริหารพรรคประชากรไทย 

 64 นายสุนันชัย บุญรอด สมาชิกพรรคประชากรไทย 
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 65 นางสุมณฑา เปรมปรีชา สมาชิกพรรคประชากรไทย 

 66 นายสุมิตร สุนทรเวช หัวหน้าพรรคประชากรไทย 

 67 นายอติวุฒิ หิรัญเรืองโชค ผู้แทนแทน สส.นิภา พริ้งศุลกะ 

ภาคประชาสังคม

 68 นายชาติชาย เหมืองเจริญ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

 69 นายทิศาปาโมกข์ ปรึกษากิ่ง สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

 70 นางยุพา ภูสาหัส มูลนิธิเอเชีย 

 71 นางสาวรัฐศิรินทร์ วังกานนท์ นักวิชาการ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง 

 72 นางเรืองระวี พิชัยกุล มูลนิธิเอเชีย 

 73 นายศักดา เสถียรนภาพร กรรมการศึกษาโรงเรียนวัดจักรวรรดิ  

   เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 

 74 นายสันติ นิลแดง มูลนิธิเอเชีย 

 75 นายสุ่น นิธยาภา ผู้อาวุธโส-ที่ปรึกษาชุมชนบ้านดอน แขวงยานนาวา  

   เขตสาทร กทม. 

 76 นายธนดน ลีลารัตนะ สมาชิกเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (คปต.) 

 77 นางสาววิมล ปัญญาเดชกุล สมาชิกเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น (คปต.) 

ภาคเอกชน

 78 นางสาวจำนง สุทธวารี สมาชิกชมรมผู้สูงอายุสภาสังคมสงเคราะห์ 

 79 นายณรงค์ ลัคนาภิเศษฐ์ บุคคลทั่วไป 

 80 นายนพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ ผู้จัดการบริษัทแพเน็ต จำกัด 

 81 นายนิติ กันตนามัลลกุล บริษัทเอกชน 

 82 นายบุรินทร์ ชวางกูร อาสาสมัคร 

 83 นายพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร 

   มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

 84 นายภวัต สาดแสงจันทร์ รองผู้จัดการบริษัทแพเน็ต จำกัด 

 85 นายภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์ ประธานชุมชนฐานความรู้ 
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 86 นางสาวยุพา วิริยะแพพาณิชย์กุล ข้าราชการบำนาญ 

 87 คุณรุ่งทิพย์ สุขสิน อาสาสมัคร 

 88 นางวนิดา บุญภิรักษ์ ข้าราชการบำนาญ 

 89 นางศจีนา วรสิทธานุกูล อาจารย์จากสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย 

 90 นายสมเกียรติ โอภาส อาสาสมัคร 

 91 นายสมพงษ์ พัดปุย เลขาธิการ มูลนิธิการพัฒนาพื้นฐาน 

 92 นายสุนันท์ จินตนา บริษัท VP Enterprise จำกัด 

 93 นายแสนสุข นุรักษ์  

 94 นางสาวสมบูรณ์ คลังเจริญรัตน์  

 95 นางสาวฐาปนีย์ สุขสำราญ  

 96 นายดนัย เพ็ชร์พันธ์  

 97 นางสาวบุญยืน อุยวรรณียัง  

 98 นายประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร  

 99 นายพหล ลุประสิทธิ์  

 100 นางสาวมยุรี เล็ดลอด  

 101 นายวิวัฒน์ เซ่งไพเราะ  

 102 นายศิริชัย สุทธิ  

 103 นางสาวสดศรี จันทวิช  

 104 นางสมศรี พินิจ  

 105 นายหัตถชัย พูลสมบัติ  
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ฉบับรับฟังความคิดเห็น
 

 

 หมวด 1 ข้อความเบื้องต้น 

 หมวด 2 การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 หมวด 3 การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น 

 หมวด 4 การออกเสียงประชามติท้องถิ่น 

 หมวด 5 การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 หมวด 6 การรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน 
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ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.....

  

หมวด1

ข้อความเบื้องต้น

  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   

พ.ศ. ....” 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่     พ.ศ. .... 

มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา  

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายก

เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา ผู ้ว่าราชการ
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กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

กฎหมายจัดตั้ง  

“รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเมืองพัทยา 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองหรือผู้ช่วยผู้บริหารหรือคณะผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งและรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

“สมาชิกสภาท้องถิ ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภา

เมืองพัทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบล ประธานสภาเทศบาล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธาน

สภาเมืองพัทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร และประธานสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเทศบาล 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเมืองพัทยา สภากรุงเทพมหานคร และสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเมืองพัทยา ปลัด

กรุงเทพมหานคร และปลัดหรือข้าราชการท้องถิ่นที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ

ข้าราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ข้าราชการท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล 

ข้าราชการเทศบาล ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการเมืองพัทยา 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้

รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
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จากเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติเมืองพัทยา ข้อ

บัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

กฎหมายจัดตั้ง 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการ

ทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“สำนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

สำนักงานเทศบาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

กฎหมายจัดตั้ง และกรณีของกรุงเทพมหานครให้หมายความรวมถึงสำนักงาน

เขต และสำนักงานแขวง  

“สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำ” หมายความว่า สถานที่ในแหล่ง

ชุมชน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน ที่ว่าการอำเภอ

หรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือสถานที่อื ่นใดที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำ 

ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้มีการประกาศข้อความดังกล่าว 

ณ สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำด้วย  

“คณะกรรมการการกระจายอำนาจ” หมายความว่า คณะกรรมการ  

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ

กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 

มาตรา 5  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับ ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา 6  ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจมีอำนาจหน้าที ่ในการ

กำกับดูแลมาตรฐานการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการนี้ให้มีอำนาจประกาศกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการ

มีส่วนร่วมของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจ

ในการเสนอแนะส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ออกกฎหรือแก้ไข

เพิ่มเติมกฎให้มีทิศทางที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

หมวด2

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

  

มาตรา 7  ในหมวดนี้ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นพิจารณา 

“ผู้แทนผู้เข้าชื่อ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เข้าชื่อร้องขอ

ต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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มาตรา 8  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนไม่

น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าสามพัน

คนในกรณีที่จำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่าสามพันคน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่น

เพื่อดำเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

การเสนอให้ออกข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับการเงิน ต้องมิใช่ร่าง

ข้อบัญญัติเกี่ยวกับภาษีอากร การกู้ หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยตรง 

มาตรา 9  คำร้องขอให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สภาท้องถิ่น

พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา 8 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำ

ตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ

ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

(2) เหตุผลความจำเป็นในการตราข้อบัญญัติโดยระบุว่าเหตุใดจึงต้องมี

การตราข้อบัญญัติดังกล่าว 

(3) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อกำหนดหรือรายละเอียดที่พอให้

เข้าใจได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใด ในการนี้อาจมีสรุป

สาระสำคัญและคำชี ้แจงความมุ ่งหมายของการกำหนดหลักการในแต่ละข้อ

กำหนดของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอให้เพียงพอที่จะเข้าใจเหตุผลที่กำหนดไว้

ในแต่ละข้อกำหนดด้วยก็ได้ 

(4) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ

เสนอและการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น  

(5) คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (4) ว่า ผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง 
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อ

ดังกล่าวโดยถูกต้องตามหมวดนี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะ

ถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกมิได้ 

มาตรา 10  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับคำร้องตามมาตรา 8 แล้ว ให้

ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบคำร้องขอ ร่างข้อบัญญัติ และเอกสารประกอบ  

โดยเร็ว หากเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอแก่การพิจารณาหรือยังมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับเรื่องที่นำเสนอ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทน ผู้เข้าชื่อชี้แจงหรือให้คำ

อธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยอาจจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อให้ผู้เข้าชื่อได้มี

โอกาสชี้แจงหรือให้คำอธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้ หากผู้แทนผู้เข้าชื่อหรือผู้เข้า

ชื่อไม่มาชี้แจงหรือไม่ให้คำอธิบายข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ประธาน

สภาท้องถิ่นกำหนด ประธานสภาท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องก็ได้ และให้แจ้ง  

ผู้แทนผู้เข้าชื่อทราบ 

หากประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าร่างข้อบัญญัติที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ยังไม่

ครบถ้วนสมบูรณ์หรือยังไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้

ประธานสภาท้องถิ่น ผู้แทนผู้เข้าชื่อ และเลขานุการสภาท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำร่าง

ข้อบัญญัติให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการให้

แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ประธานสภาท้องถิ ่นได้รับคำร้องเพื ่อ

พิจารณาต่อไป 

มาตรา 11  ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า คำร้องที่ได้รับไว้ตาม

มาตรา 8 เป็นคำร้องที ่ร ับไว้พิจารณาได้ ให้ประธานสภาท้องถิ ่นมีคำสั ่งรับ  

คำร้องขอไว้พิจารณา แต่ถ้าเห็นว่าเป็นคำร้องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้เนื่องจาก

เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรณีอื่นใด

ก็ตาม ยกเว้นกรณีไม่รับคำร้องตามมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่น

ส่งคำร้องและร่างข้อบัญญัติ พร้อมเอกสารประกอบให้คณะกรรมการพิจารณาหา

ข้อยุติเพื่อพิจารณาให้ความเห็น 
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ให้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งพิจารณาเสนอความเห็น

พร้อมด้วยเหตุผลต่อประธานสภาท้องถิ่นว่าคำร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นคำร้องที่ประธานสภาท้องถิ่นจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ 

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับถัดจากวันที่ประธานกรรมการ

ได้รับคำร้องจากประธานสภาท้องถิ่น หากไม่อาจพิจารณาได้ทันภายในกำหนด   

ให้ประธานสภาท้องถิ่นขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่

เกินสามสิบวัน และหากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่อาจหาข้อยุติได้ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นส่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบให้สภาท้องถิ่นพิจารณามีมติว่าจะรับ  

คำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการหาข้อยุติหรือสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มีมติว่า

คำร้องขอให้สภาท้องถิ ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ ่นเป็นคำร้องที ่รับไว้

พิจารณาได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้พิจารณา แต่ถ้าคณะ

กรรมการหาข้อยุติหรือสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี มีมติว่าเป็นคำร้องที่ไม่อาจรับไว้

พิจารณาได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาและมีหนังสือ

แจ้งผู้แทนผู้เข้าชื่อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานสภาท้องถิ่นได้รับแจ้ง

ความเห็นของคณะกรรมการหาข้อยุติหรือได้รับแจ้งมติของสภาท้องถิ่นแล้วแต่

กรณี คำสั่งของประธานสภาท้องถิ่นให้เป็นที่สุด 

คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติตามวรรคสองให้ประธานสภาท้องถิ่น  

แต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอจำนวนสามคน และบุคคลที่ประธาน

สภาท้องถิ่นเห็นสมควรจำนวนสามคน และภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีกรรมการ

ครบจำนวนหกคน ให้กรรมการทั้งหกคนปรึกษาหารือและเสนอบุคคลที่ไม่ได้เป็น

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรื่องการ

เสนอข้อบัญญัตินั้นโดยตรงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่อาจ  

ตกลงกันได้ภายในกำหนดเวลานั้น ให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่า

มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 
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มาตรา 12  เมื ่อประธานสภาท้องถิ ่นมีคำสั ่งรับคำร้องไว้พิจารณาตาม

มาตรา 11 ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อ พร้อม

กับคำร้องขอให้สภาท้องถิ ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ ่น ร่างข้อบัญญัติ  

ท้องถิ่น และเอกสารประกอบ ไว ้ณ สำนักงานท้องถิ่นนั้น และสถานที่เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ประจำในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิได้ร่วมเข้า

ชื่อด้วย ให้ผู้นั ้นมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านต่อประธานสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่

ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง เพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อ

ได้ภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของ  

ผู้เข้าชื่อที่ไม่มีการคัดค้านเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง และถ้ามีจำนวนครบตามมาตรา 8 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้สภาท้องถิ่นดำเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติ  

ท้องถิ่นต่อไป แต่ถ้ามีจำนวนไม่ครบตามมาตรา 8 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้

ผู้แทนของผู้เข้าชื่อตามมาตรา 9 (4) ทราบเพื่อดำเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่ม

เติมให้ครบจำนวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากประธานสภาท้องถิ่น 

ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วยังมีผู้เข้าชื่อไม่ครบจำนวน ให้ประธานสภาท้องถิ่น

จำหน่ายเรื่อง 

มาตรา 13  ภายใต้บังคับมาตรา 8 วรรคสอง กรณีคำขอให้สภาท้องถิ่น

ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน เมื่อประธานสภาท้องถิ่นมีคำสั่งรับไว้พิจารณา

แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติและเอกสารประกอบให้ผู้บริหาร  

ท้องถิ่นเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของสภาท้องถิ่นโดยต้องเสนอ

ความเห็นต่อประธานสภาท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ที่ได้รับร่างข้อบัญญัติและ

เอกสารประกอบจากประธานสภาท้องถิ่น 

มาตรา 14  ให้ประธานสภาท้องถิ ่นบรรจุร่างข้อบัญญัติที ่มีคำสั ่งรับไว้

พิจารณาแล้วเข้า ระเบียบวาระการประชุมของสภาท้องถิ่นในวาระแรกที่สามารถ
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ดำเนินการได้ 

การพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีการเข้าชื ่อเสนอ ให้เป็นไปตาม  

ข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถิ่นนั้น 

ในการพิจารณาของสภาท้องถิ่นว่าจะลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

หรือไม่ หรือในกรณีที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและไม่ส่ง

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ต้องให้โอกาสผู้แทนผู้เข้าชื่อได้เข้าชี้แจง  

ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอต่อสภาท้องถิ่นก่อนลงมติ    

ในกรณีที ่สภาท้องถิ ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและส่งร่าง  

ข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ผู้แทนผู้เข้าชื่อหรือผู้เข้าชื่อ

เสนอร่างข้อบัญญัติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสามของคณะกรรมการแปรญัตติ  

มาตรา 15  ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการแห่งร่าง  

ข้อบัญญัติหรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป 

และจะเสนอร่างข้อบัญญัติที ่มีหลักการอย่างเดียวกันนั้นได้อีกเมื่อพ้นหนึ่งปี  

นับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการหรือไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เว้นแต่

ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ 

มาตรา 16  ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ  

มิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือขัดขวางการดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับ  

ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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หมวด3

การมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

มาตรา 17  ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องคำนึงถึงสิทธิในการมี

ส่วนรวมของประชาชนตามวรรคหนึ่ง 

กฎที่ออกตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือออกโดย  

ผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นปฏิบัติ ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจ พิจารณาทบทวน และ

พิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกินสามปีเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม

โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระในการบริหารงาน การกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

สำคัญ 

กฎตามวรรคสามที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้

ดำเนินการพิจารณาทบทวนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้

มีผลใช้บังคับ 

มาตรา 18  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องกำหนดให้มีวิธ ีการที ่ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   

ช่องทางที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหาร

กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประจำ 
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การกำหนดวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้อง

กำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 

(3) การประชุมสภาท้องถิ่น 

(4) การกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี 

(5) กรณีอื่นตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประกาศกำหนดวิธีการที่ให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการบริหารกิจการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองภายใน 60 วันนับแต่วัน

ที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หรือเมื่อมีการจัดตั้งหรือยกฐานะองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ

อย่างทั่วถึง 

มาตรา 19  ในกรณีที่การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีผล

กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ก่อนกระทำการ 

(1) แจ้งข้อมูลรายละเอียดของการที่จะกระทำดังกล่าวให้ประชาชนทราบ 

(2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

(3) ออกเสียงประชามติ  

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระทำการใดที่จะมีผลกระทบ  

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดของการที่จะกระทำดังกล่าวให้ประชาชนทราบ

ก่อนกระทำการเป็นเวลาพอสมควรเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมการปรับเปลี่ยนชีวิต

ความเป็นอยู่ของตนเพื่อรองรับการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

บรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบตามวรรคสองต้องมีรายละเอียดเพียง

พอให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระทำการใด จะมี  

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างไร คำแนะนำในการปฏิบัติตนที่

ถูกต้องและเหมาะสม และถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการให้ความ  

ช่วยเหลือ จะต้องแจ้งมาตรการให้ความช่วยเหลือและวิธ ีการขอรับความ  

ช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวด้วย 

วิธีการแจ้งให้ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบตามวรรคสองให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจาก

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นหรือการทำประชามติก็ได้ 

มาตรา 20  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระทำการใดตามมาตรา 

19 และเป็นกรณีที่จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะเกิดผลกระทบต่อ

ชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนในท้องถิ ่นในสาระสำคัญเป็นส่วนรวม หาก  

ผู ้บริหารท้องถิ ่น สภาท้องถิ ่น หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั ้งในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นเห็นสมควรจัดให้มีการรับฟังความ  

คิดเห็นของประชาชนก่อนการกระทำนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการก็ได้ 

แต่ถ้าได้รับการร้องขอจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อย

กว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำนั้น  

หลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการรับฟังความคิดเห็นให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการการกระจายอำนาจประกาศกำหนด 
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มาตรา 21 ในกรณ ีท ี ่ องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นไม ่แจ ้ งข ้อมูล  

รายละเอียดของการกระทำให้ประชาชนทราบก่อนกระทำการเป็นเวลาพอสมควร

ตามมาตรา 19 หรือไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำนั้นกรณีได้

รับการร้องขอจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่อง  

มาจากการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินกว่าที่ควรจะได้รับหากได้มี

การแจ้งข้อมูล หรือได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

 

หมวด4

การออกเสียงประชามติท้องถิ่น

  

มาตรา 22  ในหมวดนี้ 

“การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติของประชาชนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ตัดสินใจกระทำการที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น

ในสาระสำคัญ 

“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

“วันออกเสียง” หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติ 

“เขตออกเสียง” หมายความว่า ท้องที ่ที ่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียง

ประชามติ 

“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่กำหนดให้ทำการลงคะแนน

ออกเสียงประชามติ 
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มาตรา 23  ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อกันจำนวน

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าสามพัน

คนในกรณีที่จำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่าสามพันคนเห็นว่าการกระทำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเรื่องใดจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่

ในท้องถิ่นในสาระสำคัญ สมควรจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจ

ในเรื่องนั้น เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้

ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก่อนการกระทำในเรื่องนั้น 

มาตรา 24  ในกรณีที่จะจัดทำประชามติตามมาตรา 23 ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นจัดทำประกาศโดยมีรายละเอียดในเรื ่องในที่จะจัดทำประชามติ  

และต้องมีข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบได้ 

ให้ลงพิมพ์ประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งใน

ราชกิจจานุเบกษา และเผยแพร่ไว้ ณ สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำ 

เมื่อมีประกาศจัดทำประชามติ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่าง

เพียงพอ 

มาตรา 25  เมื ่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา 24 ให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศดังกล่าว 
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วันออกเสียงต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องกำหนด

วันออกเสียงไม่ก่อนเก้าสิบวัน แต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

กำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 26  ในการดำเนินการจัดทำประชามติ ให้องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นที่จัดทำประชามติรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่

ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการออกเสียงประจำ

เขตออกเสียง 

มาตรา 27  การออกเสียง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

มาตรา 28  การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทำประชามติต้องมี

ผู้มาออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียง

เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียง 

มาตรา 29  ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 30  เมื่อมีประกาศกำหนดวันออกเสียงตามมาตรา 24 ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให้ผู้มีสิทธิ

ออกเสียงได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

และเท่าเทียมกันทั้งบุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จัดทำประชามติ 

มาตรา 31  การจัดทำประชามติ การกำหนดเขตออกเสียงและหน่วย  

ออกเสียง การจัดทำบัญชีรายชื ่อผู ้มีสิทธิออกเสียง การแต่งตั ้งเจ้าพนักงาน  

ผู้ดำเนินการออกเสียง การลงคะแนนออกเสียง การนับคะแนน การประกาศ  

ผลการออกเสียง การคัดค้านการออกเสียง และการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

ขั้นตอน และรายละเอียดที่จำเป็นในการออกเสียงประชามต ิรวมทั้งการกำหนด

ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งกำหนด 
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มาตรา 32  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่  

ที ่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัตินี ้และตามระเบียบของคณะกรรมการ  

การเลือกตั้งตามมาตรา 31 โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุ

ให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรค

หนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตำแหน่ง

หน้าที่หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนำ

หรือช่วยเหลือในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง โดยมิได้เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระทำจะเป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้นั้นยุติหรือระงับการกระทำใดที่เห็นว่า อาจทำให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดย

สุจริตและเที่ยงธรรม 

ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี 

มาตรา 33  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง คณะบุคคลหรือ

บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

และตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำ

คุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษ

ร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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มาตรา 34  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือ

ไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ

ลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น

บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 35  ผู ้ใดทำลายบัตรที่มีไว้สำหรับการออกเสียงโดยไม่มีอำนาจ

กระทำได้หรือจงใจกระทำการด้วยประการใดๆ ให้บัตรออกเสียงประชามติชำรุด 

หรือเสียหาย หรือกระทำการด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้   

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

ถ้าผู ้กระทำตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้มีหน้าที ่เกี ่ยวกับ  

การดำเนินการออกเสียงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบป ีและปรับตั้งแต่

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา 36  ผู้ใดกระทำการในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง   

ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น 

(2) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง 

(3) นำบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง 

(4) ทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรออกเสียงประชามติ 

เพื ่อให้ผู ้อื ่นรู ้ว่าเป็นบัตรออกเสียงประชามติของตน หรือใช้เครื ่องมือ หรือ

อุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรออกเสียงประชามติที่ตนได้ลงคะแนนออกเสียงแล้ว 

(5) ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงที่สั่งให้ออกไปจากที่ออกเสียง 

เพราะเหตุที่ผู้นั้นขัดขวางการออกเสียง 

(6) นำบัตรออกเสียงประชามติใส่ในหีบบัตรออกเสียงโดยไม่มีอำนาจ  

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง เพื่อ
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แสดงว่ามีผู ้มาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทำการใด  

อันเป็นเหตุให้มีบัตรออกเสียงประชามติเพิ่มขึ้นจากความจริง 

(7) กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู ้มีสิทธิ  

ออกเสียงสามารถใช้สิทธิได้หรือขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียง

ไป ณ ที ่ออกเสียง หรือเข้าไป ณ ที ่ออกเสียง หรือมิให้ไปถึง ณ ที ่ดังกล่าว 

ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียง 

(8) ก่อความวุ่นวายขึ้นในที่ออกเสียง หรือกระทำการใดอันเป็นการรบกวน

หรือเป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง 

ผู้กระทำตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้กระทำตาม 

(6) (7) หรือ (8) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา 37  ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน  

หรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิ  

ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง 

(3) หลอกลวง บังคับ ขู ่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เพื ่อให้ผู ้มีสิทธิ  

ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง 

หรือเพื่อให้สำคัญผิดในวัน เวลา ที่ออกเสียง หรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง 

(4) เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ ทำให้สูญหาย ทำให้  

ไร้ประโยชน์ นำไป หรือขัดขวางการส่งซึ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง

ประชามติ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(5) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ อันมีผลเป็นการจูงใจให้

ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ  

ไม่ออกเสียง 
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(6) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับ

ตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

ไม่ออกเสียง 

ผู้ใดกระทำตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และ

ปรับไม่เกินสองแสนบาท และผู้กระทำตาม (5) หรือ (6) ต้องระวางโทษจำคุกไม่

เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ 

ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกินห้าปีด้วยก็ได้ 

ในกรณีที ่ผู ้ฝ่าฝืนตาม (6) เป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือ  

ผลประโยชน์อื่นใด ถ้าได้แจ้งถึงการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หรือผู้ซึ ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนหรือในวันออกเสียง ผู้นั้น  

ไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา 38  เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงผู้ใดจงใจนับบัตรออกเสียง

ประชามติหรือคะแนนในการออกเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให้

ผิดไป หรือกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วย

กฎหมายให้บัตรออกเสียงประชามติชำรุด หรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือ

กระทำการด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตร

ออกเสียงประชามติให้ผิดไปจากความจริง หรือทำรายงานการออกเสียงไม่ตรง

ความจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท

ถึงสองแสนบาท 
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หมวด�

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น

  

มาตรา 39  ในหมวดนี้ 

“หน่วยลงคะแนนเสียง” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  

ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนนเสียง 

“ที่ลงคะแนนเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนน

เสียง 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 

“อำเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอำเภอ 

“ที่ว่าการอำเภอ” หมายความรวมถึง สำนักงานเขต ที่ว่าการกิ่งอำเภอ 

มาตรา 40  การเข้าชื ่อร้องขอเพื ่อดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น เพราะเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้ 

(1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อ  

ไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นนั้น 
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(3) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้า

ชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น 

(4) ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งเกินกว่าหนึ ่งล้านคนต้องมีผู ้เข้าชื ่อไม่น้อยกว่า  

สามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

การนับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรค

หนึ่งให้ถือตามจำนวนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นครั้งหลังสุดที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

การยื่นคำร้องขอตามวรรคหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้ยื่นต่อ ในจังหวัดอื่น

ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

มาตรา 41  คำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา 40 ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำ

ตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ

ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

(2) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิก

สภาท้องถิ่นผู ้ใด หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู ้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่

ประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนนั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป 

(3) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(4) คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (3) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อด้วยตนเอง 

มาตรา 42  เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับคำร้องตามมาตรา 

40 ให้ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่  
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ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง และ

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้

ข้อกล่าวหาตามคำร้องยื่นต่อรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำร้อง 

เมื ่อรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้  

ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งแล้ว หรือ

เมื่อครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งคำร้องให้ทราบตามวรรคหนึ่ง ให้

รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงหรือวันครบกำหนด แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการ

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

ต่อไป พร้อมทั ้งจัดส่งคำร้องตามมาตรา 40 และคำชี ้แจงข้อเท็จจริงเพื ่อแก้  

ข้อกล่าวหาถ้าหากมีไปด้วย 

ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือบุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการแทน ให้

รัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งตามวรรคสองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำจังหวัดหรือบุคคลนั้นดำเนินการต่อไป 

มาตรา 43  ให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้น โดยให้ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งจากรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 42 

ในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ ่ง ให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อ  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และปิดประกาศบัญชีรายชื่อ

ดังกล่าวพร้อมทั้งคำร้องตามมาตรา 40 คำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นถ้าหากมี และประกาศกำหนดวันลง
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คะแนนเสียงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานท้องถิ่น ที่ทำการ

ผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณ

ใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ 

เฉพาะในเขตท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อ  

ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่นมาใช้บังคับกับการเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอนชื่อ

ผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยอนุโลม ทั้งนี ้ โดยให้ยื ่นคำร้องขอเพิ่มชื ่อหรือ  

ถอนชื่อต่อบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง 

มาตรา 44  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่

จะพึงมีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และ

กำหนดที่ลงคะแนนเสียงของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงจำนวน

ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในแต่ละหน่วยลงคะแนนเสียงและความสะดวกใน

การเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ทราบไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง  

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน

เสียงตามประกาศในวรรคหนึ่งเป็นสถานที่อื ่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได้ โดย  

ต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงให้ทราบก่อนวันลงคะแนนเสียง  

ไม่น้อยกว่าห้าวัน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินจะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน

เสียงน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

มาตรา 45  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคน เพื่อทำหน้าที่อำนวยการหรือกำกับดูแลการลงคะแนนเสียงตามที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งกำหนดได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา 46  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่ลง

คะแนนเสียงแต่ละแห่งไม่น้อยกว่าห้าคน เพื่อทำหน้าที่ในที่ลงคะแนนเสียงนั้น 
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การแต่งต้ังกรรมการประจำท่ีลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

แต่งตั้งผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นประธานกรรมการ

หนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสี่คน ถ้าในวันลงคะแนนเสียงกรรมการ

ประจำที่ลงคะแนนเสียงมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงห้าคน ให้กรรมการที่เหลืออยู่แต่งตั้ง

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นกรรมการประจำที่ลง

คะแนนเสียงจนครบห้าคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อยู่ในที่ลงคะแนน

เสียงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน

กรรมการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าประธานกรรมการจะสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา 47  ให้กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมีหน้าที่ดำเนินการและ

รักษาความเรียบร้อยในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที ่ลง

คะแนนเสียง และมีหน้าที ่อื ่นตามที ่บัญญัติไว้ในลักษณะนี ้หรือตามที ่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

ในกรณีที่ผู้ใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ให้กรรมการประจำที่ลงคะแนน

เสียงมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากที่ลงคะแนนเสียงนั้น แต่ต้องไม่ขัดขวางต่อ

การที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

มาตรา 48  การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงใน  

ช่องที่ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับการให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน 

ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

มาตรา 49  ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 

08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา 
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มาตรา 50  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงใด ให้ลงคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้น 

ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงที่ตนมีสิทธิ

ได้เพียงแห่งเดียว 

มาตรา 51  ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจำที่

ลงคะแนนเสียงนับจำนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหน่วยลงคะแนนเสียง

นั้น และปิดประกาศจำนวนบัตรทั้งหมดในที่ลงคะแนนเสียงไว้ในที่เปิดเผย และ

เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงเปิด

หีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ ณ   

ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่า แล้วปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงและให้

ทำการบันทึกการดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองคนซึ่งอยู ่ในที ่ลงคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื ่อในบันทึกนั ้นด้วย   

เว้นแต่ไม่มีผู้ลงคะแนนเสียงอยู่ในขณะนั้น 

มาตรา 52  ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเสียงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน

เสียงที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนต่อกรรมการประจำที่ลงคะแนน

เสียง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ

บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

เมื่อคณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงแล้วให้อ่านชื ่อและที ่อยู ่ของผู ้นั ้นดัง ๆ ถ้าไม่มีผู ้ใดทักท้วงให้

หมายเหตุไว้ในบัญชีรายชื ่อผู ้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโดยให้จดหมายเลขบัตร  

และสถานที่ออกบัตร และให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลาย

นิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเป็นหลักฐานตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกำหนด แล้วให้กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนน

เสียงให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนเสียง 
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ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงสงสัยว่าผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงซึ ่งมาแสดงตนนั้นไม่ใช่เป็นผู้มีชื ่อในบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิลง

คะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมีอำนาจสอบสวนและ

วินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงหรือไม่ และในกรณีที่คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงวินิจฉัย

ว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน

เสียง ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงทำบันทึกคำวินิจฉัยและลงลายมือ

ชื ่อไว้ด้วย และให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี ้ขาดของคณะกรรมการประจำที่ลง

คะแนนเสียง 

มาตรา 53  ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียงใดไม่

สามารถกระทำได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุ

ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง

กำหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ที่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนน

เสียงได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกำหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ได้ให้ประกาศงด  

ลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยด่วน 

ในกรณีที ่เหตุตามวรรคหนึ ่งเกิดขึ ้นในวันที ่ลงคะแนนเสียง ให้คณะ

กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงประกาศงดลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียง

นั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ในหน่วยลง

คะแนนเสียงนั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่าเหตุที่ทำให้ไม่อาจ  

ลงคะแนนได้นั้นสงบลงแล้วและต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนเป็นการล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา 54  เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจำที่  

ลงคะแนนเสียงประกาศปิดการลงคะแนนเสียงและงดจ่ายบัตรลงคะแนนเสียง 
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และให้ทำเครื่องหมายในบัตรที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรที่ใช้ลงคะแนนเสียงไม่ได้ตาม

วิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และจัดทำรายงานเกี่ยวกับจำนวน

บัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด จำนวนผู้มาแสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียงและ

จำนวนบัตรที่เหลือ โดยให้กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน

ขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไว้และประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ที่นั้น

ทราบ 

มาตรา 55  เมื ่อปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจำที ่ลง

คะแนนเสียงแต่ละแห่งนับคะแนน ณ ที ่ลงคะแนนเสียงนั ้นโดยเปิดเผยจน  

แล้วเสร็จ 

เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงนำบัตร

ลงคะแนนเสียงของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดใส่ไว้ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้ง

รายงานผลการนับคะแนน แล้วปิดหีบบัตรจัดส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วิธีการนับคะแนนและการจัดส่งหีบบัตรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งกำหนด 

มาตรา 56  บัตรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(1) บัตรปลอม 

(2) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 

(3) บัตรที่ทำเครื่องหมายจนไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเสียงในทางใด 

(4) บัตรที ่มีลักษณะตามที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งกำหนดว่าเป็น  

บัตรเสีย 

ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตาม

วรรคหนึ่งว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามอนุมาตราใด แล้วลง

ลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน 
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มาตรา 57  เมื่อได้ผลการนับคะแนนจากที่ลงคะแนนเสียงทุกแห่งแล้ว ให้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ

ลงคะแนนเสียง 

มาตรา 58  การลงคะแนนเสียงเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  

ท้องถิ ่นพ้นจากตำแหน่ง หากมีผู ้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ ่งหนึ่งของ

จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้การ

เข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป และจะมีการร้องขอให้มีการลงคะแนน

เสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ 

ในกรณีมีผู ้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ ่งหนึ ่งของจำนวนผู ้มีสิทธิ  

ลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียง

จำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที ่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่า

สมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่นผู ้นั ้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป   

ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง 

มาตรา 59  เมื ่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถ้าผู ้มีสิทธิ  

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปโดย

ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู ้นั ้นมีสิทธิยื ่นคำร้องคัดค้านการลง

คะแนนเสียงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องแล้วให้ดำเนินการพิจารณา  

โดยเร็ว ถ้าเห็นว่าการลงคะแนนเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วย

กฎหมายให้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ เว้นแต่จะเห็นว่า การลงคะแนนเสียง

ใหม่ไม่ทำให้ผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงไป ให้มีคำสั่งยกคำร้องคัดค้าน

นั้นเสีย 

วิธีพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา 60  ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือ

ไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับ

บัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน

สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 61  ผู้ใดกระทำการในระหว่างระยะเวลาการจัดให้มีการลงคะแนน

เสียงในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใช่เป็นผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียง 

(2) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง 

(3) นำบัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากที่ลงคะแนนเสียง 

(4) ทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใด ไว้ที่บัตรลงคะแนนเสียง 

(5) จงใจกระทำการด้วยประการใด ๆ ให้บัตรลงคะแนนเสียงชำรุด หรือ

เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียให้เป็นบัตร

ที่ใช้ได้ 

(6) นำบัตรลงคะแนนเสียงใส่ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่มีอำนาจ

โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน เพื่อลงคะแนนเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือ

กระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นจากความจริง 

(7) กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ  

ลงคะแนนเสียงสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ  

ลงคะแนนเสียงไป ณ ที่ลงคะแนนเสียงหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเสียง หรือมิให้

ไปถึง ณ ที่ดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาที่จะลงคะแนนเสียง 

(8) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน

หรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิ  

ลงคะแนนเสียงนั้นลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดลงคะแนนเสียง 
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(9) เรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจะ

ลงคะแนนเสียง หรืองดลงคะแนนเสียง 

(10) ก่อความวุ่นวายขึ้นในที่ลงคะแนนเสียง หรือกระทำการใดอันเป็น  

การรบกวนหรือเป็นอุปสรรคแก่การลงคะแนนเสียง หรือฝ่าฝืนคำสั ่งของ  

คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงตามมาตรา 12 วรรคสอง 

(11) เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ ทำให้สูญหาย ทำให้  

ไร้ประโยชน ์หรือนำไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรลงคะแนนเสียง เว้นแต่

เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 62  กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงผู้ใดจงใจนับบัตรลงคะแนน

เสียงหรือคะแนนในการลงคะแนนเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนน

ให้ผิดไป หรือกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วย

กฎหมาย ให้บัตรลงคะแนนเสียงชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือ

กระทำการด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรลง

คะแนนเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือทำรายงานการลงคะแนนเสียงไม่ตรง

ความเป็นจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั ้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั ้งแต่  

หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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หมวด6

การรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน

 

มาตรา 63 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานในรอบ

ปีต่อประชาชนอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) การจัดทำงบประมาณโดยอย่างน้อยต้องมีรายการเปรียบเทียบระหว่าง

ประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริง   

ของแต่ละรายการ รวมทั้งเงินสะสมและเงินกู้ 

(2) การใช้จ่ายตามหมวดหรือประเภทรายจ่าย รายละเอียดของรายจ่าย

ประจำและรายจ่ายเพื ่อการลงทุนในแต่ละรายการ และรายการรายจ่ายจาก  

เงินสะสมและเงินกู้ รวมทั้งรายจ่ายในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ

เงินรางวัล  

(3) ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหารสัญญาซื ้อและจ้าง การจัดเก็บภาษี เร ื ่องร ้องเร ียน การทุจร ิต   

การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง การกระทำละเมิด และการเรียก  

ค่าเสียหายในมูลละเมิด  

(4) ผลการดำเนินการตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน องค์กรตรวจสอบหรือองค์กรอิสระอื่น ๆ สำหรับการตรวจสอบในปีใด

ก็ตาม ที่ปรากฏผลเป็นที่ยุติในปีนั้น 

การรายงานการดำเนินงานในรอบปีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการภายใน

สามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ  

กรณีที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจเห็นสมควรจะกำหนดเรื่องที่จะ

ต้องรายงานเพิ่มเติม รูปแบบและสถานที่ และรายละเอียดของการรายงานตาม

มาตรานี้ก็ได้ 
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มาตรา 64 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานการดำเนินงานใน

รอบปีตามมาตรา 63 เป็นเอกสารและปิดประกาศไว้ ณ สถานที ่ เผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ประจำ  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมประชาชนเพื่อรายงาน

การดำเนินงานในรอบปีตามวรรคหนึ่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ปิดประกาศ

ไว้ ณ สำนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งโดยต้องเปิดโอกาสให้มีการซักถามเพิ่มเติม

อย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ ให้นำระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 19 

มาใช้บังคับกับการจัดประชุมโดยอนุโลม 

รายงานการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้

ประชาชนไว้ตรวจดูได้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

บทเฉพาะกาล

        

มาตรา 65  หากมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื ่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนน

เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อยู่ในวันที่

พระราชบัญญัตินี ้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  

จนแล้วเสร็จ  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

   ..................................... 

        นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวกง
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ฉบับสมบูรณ์
 

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....
 

หลักการ 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

เหตุผล 

โดยที ่ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๘๕ บัญญัติให้

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่

สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปให้พ้นจากตำแหน่ง  มาตรา ๒๘๖ บัญญัติให้

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อ

ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ และ
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มาตรา ๒๘๗ บัญญัติให้ประชาชนในท้องถิ ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหาร

กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ประชาชนทราบก่อนกระทำการเป็นเวลาพอสมควร 

ถ้าการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็น

อยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับ

การร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นก่อนการกระทำนั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียง

ประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้  และบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

รายงานการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และ

ผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

กำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับกฎหมายว่า

ด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ใช้บังคับอยู่ มีบทบัญญัติ  

บางประการไม่เหมาะสม  สมควรบัญญัติเสียใหม่และนำมาบัญญัติรวมกันไว้ใน

พระราชบัญญัติเดียวกัน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  
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ร่าง
พระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.....

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

.............................................................................................................

............................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

.............................................................................................................

............................................................................... 

มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓   ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
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(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้อง

ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบล 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายก

เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา ผู ้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภาเทศบาล 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเมืองพัทยา สภากรุงเทพมหานคร และสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติเมืองพัทยา   

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

กฎหมายจัดตั้ง 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎ ประกาศ ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมาย

ให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“สำนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 

สำนักงานเทศบาล สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

กฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงสำนักงานเขตและสำนักงานแขวงของ

กรุงเทพมหานครด้วย 
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“สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำ” หมายความว่า สถานที่ที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำ โดยอาจเป็นสถานที่ในแหล่งชุมชน   

ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน สถานศึกษา วัด ศาสนสถาน ที่ว่าการอำเภอหรือ  

กิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือสถานที่อื่นใดในเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเผยแพร่ในเว็บไซต์ด้วย 

“คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษา

การตามพระราชบัญญัตินี ้ ทั ้งนี ้ ในส่วนที่เกี ่ยวกับอำนาจหน้าที ่ของตน และ  

มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตาม

พระราชบัญญัตินี้อย่างมีมาตรฐาน  ในการนี้ให้มีอำนาจประกาศกำหนดมาตรฐาน

ขั้นต่ำของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงจัดให้มี

ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจเสนอแนะให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ของรัฐที ่เกี ่ยวข้องออกกฎหรือแก้ไขเพิ ่มเติมกฎให้มีทิศทางที ่ส่งเสริมการมี  

ส่วนร่วมของประชาชน 
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หมวด๑

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

 

มาตรา ๗   ในหมวดนี้ 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

“ผู้เข้าชื่อ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ผู ้นั ้นเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นนั้นพิจารณา 

“ผู้แทนผู้เข้าชื่อ” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้เข้าชื่อในการ

ดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับการเสนอและการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น 

มาตรา ๘   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน

สภาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่อยู่ใน

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ในกรณีที่จำนวนหนึ่งในห้าของ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจำนวนมากกว่าสาม

พันคน ให้คิดจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเพียง

จำนวนไม่น้อยกว่าสามพันคน  

การเสนอให้ออกข้อบัญญัติตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับภาษี 

อากร การกู้เงิน หรือการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยตรง จะกระทำมิได้ 

มาตรา ๙  คำร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม

มาตรา ๘ ให้ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นและต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำ

ตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ

ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

(๒) เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องมีการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(๓) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งต้องมีเนื้อหาหรือรายละเอียดที่พอให้เข้าใจ

ได้ว่ามีความประสงค์จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใด มีเนื้อหาอย่างไร ในการนี้ 

อาจจัดทำสรุปสาระสำคัญและคำชี ้แจงที่แสดงให้เห็นความมุ่งหมายของการ

กำหนดเนื้อหาหรือรายละเอียดในแต่ละเรื่องที่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจ

เหตุผลหรือความจำเป็นด้วยก็ได้ 

(๔) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่มีอำนาจดำเนินการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการ

เสนอและการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น  

(๕) คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (๔) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อ

ดังกล่าวโดยถูกต้องตามบัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผล

สมบูรณ์และจะถอนการเข้าชื่อนั้นมิได้ 

มาตรา ๑๐ เมื ่อได้ร ับคำร้องขอตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ประธานสภา  

ท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจสอบคำร้องขอ ร่างข้อบัญญัติ และเอกสารหลักฐานที่

เกี่ยวข้องโดยเร็ว 

ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริงหรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอที่

จะพิจารณา หรือเป็นกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แทนผู้เข้า

ชื ่อชี ้แจงทราบและให้เปิดโอกาสให้ส่งเอกสารหลักฐาน ให้คำอธิบาย หรือให้  

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  ในการนี้ประธานสภาท้องถิ่นอาจดำเนินการโดยจัดให้มีการ

ประชุมร่วมกันก็ได้  หากผู้แทนผู้เข้าชื่อหรือผู้เข้าชื่อไม่ส่งเอกสารหลักฐาน ไม่ให้

คำอธิบาย ไม่ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือไม่มาประชุมร่วมกันภายในระยะเวลาที่
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กำหนด ประธานสภาท้องถิ่นจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องขอนั้นไว้พิจารณาก็ได้  และ

เมื่อมีคำสั่งแล้วให้แจ้งให้ผู้แทนผู้เข้าชื่อทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าคำร้องขอตามวรรคหนึ่งยังไม่มีรายละเอียดครบถ้วนตาม

มาตรา ๙ หรือยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้

ประธานสภาท้องถิ่น ผู้แทนผู้เข้าชื่อ และเลขานุการสภาท้องถิ่น ร่วมกันจัดทำ  

ร่างข้อบัญญัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดตาม  

พระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานสภาท้องถิ่น

ได้รับคำร้องขอเพื่อพิจารณาต่อไป 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที ่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าคำร้องตามมาตรา ๘ 

เป็นคำร้องที่รับไว้พิจารณาได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้

พิจารณา  แต่ถ้าเห็นว่าเป็นคำร้องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่

อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

ในพระราชบัญญัตินี้ และมิใช่เป็นคำร้องที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๑๐ วรรค

หนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งคำร้องขอ ร่างข้อบัญญัติ พร้อมเอกสารประกอบ

ให้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติพิจารณา 

ให้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งพิจารณาเสนอความเห็น

พร้อมด้วยเหตุผลต่อประธานสภาท้องถิ่นว่าคำร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นคำร้องที่ประธานสภาท้องถิ่นจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่  

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ประธาน

กรรมการพิจารณาหาข้อยุติได้รับคำร้องจากประธานสภาท้องถิ่น  ในกรณีที ่  

ไม่อาจพิจารณาได้ทันภายในกำหนด ให้ประธานสภาท้องถิ่นขยายระยะเวลาออก

ไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน  ถ้าครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่

อาจหาข้อยุติได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งคำร้องขอ ร่างข้อบัญญัติ พร้อมเอกสาร

ประกอบให้สภาท้องถิ่นพิจารณามีมติว่าจะรับคำร้องขอดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติหรือสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

มีมติว่าคำร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นคำร้องที่รับไว้

พิจารณาได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้พิจารณาและดำเนินการ

ต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้  แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติหรือสภา  

ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีมติว่าเป็นคำร้องที่ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาและมีหนังสือแจ้งผู้แทนผู้เข้าชื่อทราบ

ภายในเจ ็ดว ันน ับแต่ว ันท ี ่ประธานสภาท้องถ ิ ่นได ้ร ับแจ ้งความเห ็นของ  

คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติหรือได้รับแจ้งมติของสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

คำสั่งของประธานสภาท้องถิ่นให้เป็นที่สุด 

คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้ประธานสภาท้องถิ่น  

แต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอจำนวนสามคน และบุคคลที่ประธาน

สภาท้องถิ่นเห็นสมควรจำนวนสามคน  และภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีกรรมการ

ครบจำนวนหกคน ให้กรรมการทั้งหกคนปรึกษาหารือและเสนอบุคคลที่ไม่ได้เป็น

ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับเรื่อง  

การเสนอข้อบัญญัตินั้นเป็นประธานกรรมการ  ในกรณีที่กรรมการไม่อาจตกลง

กันได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่ามีความ

เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นประธานกรรมการ 

มาตรา ๑๒ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ให้

ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื ่อ คำร้องขอให้สภา  

ท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ ่น ร่างข้อบัญญัติท้องถิ ่น และเอกสาร

ประกอบ ไว้ ณ สำนักงานท้องถิ่นนั้น และสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำ

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิได้ร่วมเข้า

ชื ่อด้วย ให้ผู ้นั ้นมีสิทธิยื ่นคำร้องคัดค้านต่อประธานสภาท้องถิ ่นหรือบุคคล  

ที่ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้งภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง 
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เพื่อให้ขีดฆ่าชื่อของตนออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อ 

ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้านแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดยื่นคำร้อง

คัดค้าน หรือมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านและได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่า

รายชื่อของผู้เข้าชื่อที่ไม่มีการคัดค้านนั้นเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง ถ้ารายชื่อดังกล่าวมี

จำนวนครบถ้วนตามมาตรา ๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้สภาท้องถิ่นดำเนิน

การพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อไป  แต่ถ้ามีจำนวนรายชื่อไม่ครบถ้วน

ตามมาตรา ๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อทราบเพื่อดำเนิน

การจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบจำนวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งจากประธานสภาท้องถิ่น  ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังมีผู้เข้าชื่อ

ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งจำหน่ายเรื่อง 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่

ยื่นคำขอให้สภาท้องถิ่นออกมาใช้บังคับไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติที่ต้องห้ามตามมาตรา 

๘ วรรคสอง แต่อาจมีผลกระทบต่อการเงิน ภาษี อากร การกู้เงิน หรือการใช้จ่าย

เงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางใด  ทางหนึ่ง ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติและเอกสารประกอบให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอความเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาของสภาท้องถิ่น โดยต้องเสนอความเห็นภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติและเอกสารประกอบจากประธานสภาท้องถิ่น 

มาตรา ๑๔ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นใดที่ประธานสภาท้องถิ่นมีคำสั่งให้รับ

ไว้พิจารณาแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุร่างข้อบัญญัตินั้นไว้ในระเบียบวาระ

การประชุมของสภาท้องถิ่นในวาระแรกที่สามารถดำเนินการได้ 

การพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับการ

ประชุมของสภาท้องถิ่นนั้น 

ในการพิจารณาวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ หรือในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติ

รับหลักการและให้พิจารณาวาระที่สองโดยคณะกรรมการเต็มสภา ต้องให้ผู้แทน
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ผู้เข้าชื่อได้มีโอกาสชี้แจงเหตุผลหรือความจำเป็น ข้อเท็จจริง และแสดงความคิด

เห็นต่อสภาท้องถิ่นอย่างเพียงพอก่อนมีการลงมติ 

ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาในวาระที่สอง ให้แต่งตั้งผู้แทนผู้เข้าชื่อหรือผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ

จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

มาตรา ๑๕ ร่างข้อบัญญัติใดที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ หรือมีมติ

ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป และจะมีการ

เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันนั้นได้อีกเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่

วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  

เว้นแต่จะปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญและประธานสภา

ท้องถิ่นอนุญาตให้มีการเข้าชื ่อเสนอร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกัน  

นั้นได้ 

หมวด๒

วิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  

มาตรา ๑๖ ประชาชนในท้องถิ่นใดมีสิทธิเข้ามีส่วนร่วมในการบริหาร

กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบริหารงานโดยคำนึงถึงสิทธิในการมี  

ส่วนรวมของประชาชนตามวรรคหนึ่ง 

ให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
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ออกโดยผู ้ใช้อำนาจกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลที ่กำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ โดยให้เสนอแนะโดยตรงต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการจัดทำ แก้ไข หรือปรับปรุงกฎนั ้น  การทบทวนดังกล่าวอย่างน้อยให้

พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระในการบริหารงาน 

การกระจายอำนาจเพิ่มขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ และให้กระทำทุกระยะเวลาไม่เกินสามปี 

มาตรา ๑๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องกำหนดให้มีวิธีการที ่ให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น   

ช่องทางที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับการบริหาร

กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประจำ 

วิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องกำหนดใน

เรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 

(3) การประชุมสภาท้องถิ่น 

(4) การกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินภาษี 

(5) กรณีอื่นตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารกิจการตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที ่พระราช

บัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการจัดตั้งหรือยกฐานะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และให้เผยแพร่ให้ประชาชนในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบอย่างทั่วถึง          

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนอย่างรุนแรงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ หรือกระทบต่อวิถีชีว ิตความเป็นอยู ่ของ

ประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผย

ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล ให้ประชาชนและชุมชนรับทราบ และต้องจัดให้มีการ

รับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะตัดสินใจพิจารณากระทำการนั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นตามวรรค

หนึ่งมาใช้ประกอบในกระบวนการตัดสินใจกระทำการนั้น และต้องหลีกเลี่ยงการ

ดำเนินการที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 

หรือมีผลต่อส่วนได้เสียอื่นของประชาชนหรือชุมชน  เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อผล

ประโยชน์สาธารณะ ในกรณีเช่นนี ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องจัดให้มี

มาตรการที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อป้องกัน เยียวยา หรือการชดเชยความเสีย

หายหรือผลกระทบที่เกิดจากการกระทำนั้น 

วิธีการแจ้งให้ประชาชนทราบตามวรรคสอง ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๙ ในการรับฟังความคิดเห็นเกี ่ยวกับการกระทำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้ประชาชนได้

รับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้อย่างทั่วถึงและในระยะเวลาที่เพียงพอก่อนการ

รับฟังความคิดเห็น 

(๑) สาระสำคัญของการกระทำ 

(๒) สถานที่ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่จะดำเนินการ 

(๓) เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ 

(๔) ผลกระทบของการดำเนินการ ทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง

มาตรการป้องกันหรือแก้ไขในกรณีที่อาจมีผลเสีย 

(๕) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าเมื่อพิจารณาจากผลกระทบตาม (๔) 

(๖) รายละเอียดอื่นใดที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเพียงพอ 



1�0

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

ส
ถ

า
บั

น
พ
ร
ะ
ป

ก
เ
ก

ล
้า


วิพากษ์

มาตรา ๒๐ ในกรณีที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นไม่เปิดเผยข้อมูล   

คำชี้แจง และเหตุผล เพื่อให้ประชาชนและชุมชนรับทราบ หรือไม่จัดให้มีการรับ

ฟังความคิดเห็นก่อนที่จะตัดสินใจพิจารณากระทำการนั้นตามมาตรา ๑๘ หรือ

มาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายถ้าปรากฏ

ว่าการกระทำนั้นทำให้ผู้นั้นได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเกินกว่าที่ควรจะได้

รับหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแจ้งข้อมูล หรือได้จัดให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นในกรณีนั้น 

 

หมวด๓

การออกเสียงประชามติท้องถิ่น

  

มาตรา ๒๑ ในหมวดนี้ 

“การออกเสียง” หมายความว่า การที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเสียงประชามติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัดสินใจกระทำการหรือไม่กระทำการใดที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในท้องถิ่นนั้นในสาระสำคัญ 

“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่น 

“วันออกเสียง” หมายความว่า วันที่กำหนดให้เป็นวันออกเสียงประชามติ 

“เขตออกเสียง” หมายความว่า ท้องที ่ที ่กำหนดให้เป็นเขตออกเสียง

ประชามติ 

“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า  สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนน

ออกเสียงประชามติ 
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มาตรา ๒๒ ในกรณีที ่การกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นใด  

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนอย่างรุนแรง ไม่ว่าในด้านคุณภาพ  

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ  หรือกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็น

อยู่ของประชาชนในท้องถิ่นในสาระสำคัญ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้

ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล ให้ประชาชนและชุมชนรับทราบ 

และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๙ แล้ว แต่ยังไม่มีข้อยุติ หรือ

เป็นกรณีที่ประชาชนหรือชุมชนมีความเห็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรง และมีการ

ร้องขอให้มีการจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว 

ถ้าสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวน

สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้ประชาชน  

ออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก่อนการกระทำในเรื่องนั้น 

การออกเสียงประชามติตามวรรคหนึ่งในเรื่องการให้ความเห็นชอบหรือ  

ไม่เห็นชอบตัวบุคคล เชื้อชาติ ศาสนา หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ

รัฐ จะกระทำมิได้ 

การร้องขอตามวรรคหนึ่งอาจกระทำโดย 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  

(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นทั้งหมด  

(๓) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับผลกระทบ

จากการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

(๔) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า  

สามพันคนในกรณีที ่จำนวนหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมากกว่าสามพันคน  หรือ 

(๕) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานคร

ตามจำนวนที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนด 
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มาตรา ๒๓ ในกรณีที่จะต้องจัดให้มีการทำประชามติตามมาตรา ๒๒ ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำประกาศโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด  

เกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติที่มีเนื้อหาชัดเจนและเพียงพอที่จะทำให้ผู้มีสิทธิ

ออกเสียงสามารถทำการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของ

การดำเนินโครงการ และผลดีผลเสียของแต่ละทางเลือกด้วย 

ประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา และให้เผยแพร่ไว้ ณ สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำ

ด้วย เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

มาตรา ๒๔ เมื ่อมีประกาศให้มีการออกเสียงตามมาตรา ๒๓ ให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้อง

กระทำภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีประกาศตามมาตรา ๒๓ 

วันออกเสียงต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องกำหนด

วันออกเสียงไม่ก่อนเก้าสิบวันแต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

กำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๕ ในการดำเนินการจัดทำประชามติ ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จัดทำประชามติรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการออกเสียงทั้งหมด  

มาตรา ๒๖ การออกเสียง ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

มาตรา ๒๗ การออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื ่องที่จัดทำประชามติ 

ต้องมีผู้มาออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และการออกเสียงต้องมีจำนวนเสียงข้างมากของ

ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มาออกเสียง 

หากมีผู้มาออกเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้การออกเสียงนั้นเป็นอันตกไป  
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มาตรา ๒๘ เมื่อมีประกาศกำหนดวันออกเสียงตามมาตรา ๒๓ ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให้ผู้มีสิทธิ

ออกเสียงได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นโดย

อิสระและเท่าเทียมกันจากบุคคลทุกฝ่ายก่อนวันออกเสียงประชามติ 

มาตรา ๒๙ การจัดทำประชามติ การกำหนดเขตออกเสียงและหน่วย  

ออกเสียง การจัดทำบัญชีรายชื ่อผู ้มีสิทธิออกเสียง การแต่งตั ้งเจ้าพนักงาน  

ผู้ดำเนินการออกเสียง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผล

การออกเสียง การคัดค้านการออกเสียง และการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้น

ตอน และรายละ เอ ียดท ี ่ จ ำ เป ็นในการออกเส ียงประชามต ิ รวมท ั ้ ง  

การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

มาตรา ๓๐ ประชาชนที ่ได้ร ับผลกระทบจากการกระทำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้กระทำการตามผลของการจัดทำประชามติตามหมวดนี้ 

มีสิทธิยื่นคำร้องขอค่าทดแทนความเสียหาย หรือขอให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ ่นดำเนินการเพื ่อแก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายได้ 

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงผลกระทบดังกล่าว  

ค่าทดแทนความเสียหายตามมาตรานี้จะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั้น

อาจได้รับหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กระทำการตามผลของการจัดทำ

ประชามติเช่นว่านั้น 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนหรือสิทธิใน

การขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อน

หรือเสียหายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นทราบ  หากไม่มีการแจ้งสิทธิเช่นว่านั ้น ให้ระยะเวลาการใช้สิทธิ  

ดังกล่าวขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงผลกระทบดังกล่าว  



1��

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

ส
ถ

า
บั

น
พ
ร
ะ
ป

ก
เ
ก

ล
้า


วิพากษ์

หมวด๔

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น

  

มาตรา ๓๑ ในหมวดนี้ 

“ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่นที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นนั้น 

“หน่วยลงคะแนนเสียง”  หมายความว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

กำหนดให้ทำการลงคะแนนเสียง  

“ที่ลงคะแนนเสียง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กำหนดให้ทำการลงคะแนน

เสียง 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 

“อำเภอ” หมายความรวมถึง  เขตและกิ่งอำเภอ 

“ที ่ว ่าการอำเภอ”  หมายความรวมถึง  สำนักงานเขต และที ่ว ่าการ  

กิ่งอำเภอ 

มาตรา ๓๒  ในกรณีที่หมวดนี้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ

จังหวัด ในการดำเนินการเกี ่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา  

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าเป็นการดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็น

อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 



ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

สถาบันพ
ระปกเกล้า

1��

วิพากษ์

มาตรา ๓๓ การเข้าชื ่อร้องขอเพื ่อดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น เพราะเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้ถือเกณฑ์จำนวน  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดังนี้ 

(๑) ถ้ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่เกินห้าหมื่น

คน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๒) ถ้ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเกินห้าหมื่นคน

แต่ไม่เกินห้าแสนคน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๓) ถ้ามีผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นเกินกว่า  

ห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคน

ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

(๔) ถ้ามีผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นเกินกว่า  

หนึ่งล้านคน ต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

การนับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรค

หนึ่งให้ถือตามจำนวนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นครั้งหลังสุดที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

การยื่นคำร้องขอตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

มาตรา ๓๔ คำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา  

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๓๓ ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำ

ตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของ

ทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 
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(๒) รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิก

สภาท้องถิ่นผู้ใด หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่

สมควรดำรงตำแหน่งต่อไปและประสงค์จะให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน 

(๓) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) คำรับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (๓) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มี

สิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อด้วยตนเอง 

มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำร้องตามมาตรา ๓๓ ให้จัดส่ง

คำร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนน

เสียงถอดถอนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง และให้สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามคำร้อง

ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำร้อง 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งแล้ว หรือเมื่อครบกำหนด

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงหรือวันครบ

กำหนด แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป พร้อมทั้งจัดส่งคำร้องตามมาตรา ๓๓ 

และคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาถ้าหากมีไปด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือก

ตั้งประจำจังหวัดหรือบุคคลใดเป็นผู้ดำเนินการดำเนินการแทน ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือบุคคลนั้น แล้วแต่

กรณี ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป 

มาตรา ๓๖ เมื ่อได้รับแจ้งตามมาตรา ๓๕ แล้ว ให้คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
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จากคณะกรรมการการเลือกตั ้ง แล้วแต่กรณี จัดให้มีการลงคะแนนเสียง

ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้น โดยให้ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในการดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น และปิดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าว คำร้องตามมาตรา ๓๓ คำ

ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(ถ้ามี) และประกาศกำหนดวันลงคะแนนเสียงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ

อำเภอ สำนักงานท้องถิ่น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควร 

และที่ลงคะแนนเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะในเขต

ท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน

ก่อนวันลงคะแนนเสียง  

ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อ  

ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่น มาใช้บังคับกับการเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงและการถอน

ชื่อผู้ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง โดยอนุโลม  ทั้งนี้ โดยให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือ

ถอนชื่อต่อบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่

กรณี แต่งตั้ง 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดหน่วยลงคะแนนเสียงที่

จะพึงมีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และ

กำหนดที่ลงคะแนนเสียงของหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น  ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงจำนวน

ของผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในแต่ละหน่วยลงคะแนนเสียงและความสะดวกใน

การเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง และให้ประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันลงคะแนนเสียง  
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ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำจังหวัด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้ว

แต่กรณี อาจเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงที่ได้ประกาศตามวรรคหนึ่ง เป็นสถาน

ที่อื่นตามที่เห็นว่าเหมาะสมก็ได้ แต่ต้องประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน

เสียงให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าห้าวัน เว้นแต่เป็นกรณี

ฉุกเฉิน จะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนเสียงน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าว

ก็ได้ 

มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำจังหวัด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้ว

แต่กรณี มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ

หรือกำกับดูแลการลงคะแนนเสียงตามที่กำหนดได้  

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำจังหวัด หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้ว

แต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่งไม่น้อยกว่าห้า

คน เพื่อทำหน้าที่ในที่ลงคะแนนเสียงนั้น 

กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง ให้แต่งตั้งจากผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

ในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่

น้อยกว่าสี่คน และถ้าในวันลงคะแนนเสียงกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมา

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงห้าคน ให้กรรมการที่เหลืออยู่แต่งตั้งผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใน

หน่วยลงคะแนนเสียงนั้นเป็นกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงจนครบห้าคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ไม่อยู่ในที่ลงคะแนนเสียง 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงที่มาปฏิบัติหน้าที่

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแทน หรือให้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

กรรมการแทน แล้วแต่กรณี ไปพลางก่อน จนกว่าประธานกรรมการจะสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้  
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มาตรา ๔๐ กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

การลงคะแนนเสียงรักษาความเรียบร้อยในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน

เสียงในที่ลงคะแนนเสียง และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้หรือตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบุคคล

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี กำหนด 

ผู้ใดขัดขวางการลงคะแนนเสียง ให้กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมี

อำนาจสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากที่ลงคะแนนเสียงนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการขัดขวาง

ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

มาตรา ๔๑ การลงคะแนนเสียงให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ 

การออกเสียงลงคะแนนให้ทำเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่อง 

“เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” กับการให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือ  

ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน  

ลักษณะและขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงและหีบบัตรลงคะแนนเสียงให้

เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด   

มาตรา ๔๒ ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 

๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

มาตรา ๔๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงในที่ลงคะแนนเสียงใด ให้ลงคะแนนเสียง ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้น

ได้เพียงแห่งเดียว 

มาตรา ๔๔ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจำ

ที่ลงคะแนนเสียงนับจำนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดของหน่วยลงคะแนนเสียง

นั้น และปิดประกาศจำนวนบัตรทั้งหมดในที่ลงคะแนนเสียงนั้นไว้ในที่เปิดเผย 

และเมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง

เปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียงในที่เปิดเผยเพื่อแสดงให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงซึ่ง



1�0

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

ส
ถ

า
บั

น
พ
ร
ะ
ป

ก
เ
ก

ล
้า


วิพากษ์

อยู่ ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่า แล้วปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียง 

และให้ทำการบันทึกการดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ ณ ที่ลงคะแนนเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้น

ด้วย แต่ถ้าไม่มีผู้ลงคะแนนเสียงอยู่ในขณะนั้นก็ให้บันทึกพฤติการณ์เช่นว่านั้นไว้

ในบันทึกดังกล่าว 

มาตรา ๔๕ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเสียง ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน

เสียงที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไปแสดงตนต่อกรรมการประจำที่ลงคะแนน

เสียง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ

บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

เมื่อคณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงแล้ว ให้อ่านชื ่อและที ่อยู ่ของผู ้นั ้นดังๆ ถ้าไม่มีผู ้ใดทักท้วง ให้

หมายเหตุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง โดยให้จดหมายเลขบัตร 

สถานที่ออกบัตร และวันที ่บัตรหมดอายุ แล้วให้ผู ้มีสิทธิลงคะแนนเสียงลง

ลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงไว้เป็น  

หลักฐานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด แล้วให้กรรมการประจำที่ลง

คะแนนเสียงมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนเสียงต่อไป 

ในกรณีที่มีผู้ทักท้วง หรือกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงสงสัยว่าผู้มี

สิทธิลงคะแนนเสียงซึ่งมาแสดงตนนั้นไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงมีอำนาจสอบสวนและ

วินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยนั้นเป็นผู้ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงหรือเป ็นผู ้ม ีส ิทธ ิลงคะแนนเสียงหรือไม่  และในกรณีท ี ่  

คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่

เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยชี้ขาด

ของคณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียง แล้วให้คณะกรรมการประจำที่ลง

คะแนนเสียงบันทึกเหตุการณ์พร้อมคำวินิจฉัยและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกคน

ด้วย  
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มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ไม่สามารถลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนเสียง

ใดได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิด

ขึ้นก่อนวันลงคะแนนเสียง ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงกำหนดที่ลง

คะแนนเสียงใหม่ที่ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียงได้โดย

สะดวก  แต่ถ้าไม่อาจกำหนดที่ลงคะแนนเสียงใหม่ได้ ให้ประกาศงดการลง

คะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทราบโดยด่วน 

ในกรณีที ่เหตุตามวรรคหนึ ่งเกิดขึ ้นในวันที ่ลงคะแนนเสียง ให้คณะ

กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงประกาศงดการลงคะแนนในหน่วยลงคะแนน

เสียงนั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด่วน  

ในกรณีที่มีประกาศงดการลงคะแนนในหน่วยลงคะแนนเสียงใด ให้คณะ

กรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันลงคะแนนเสียงใหม่ในหน่วยลงคะแนนเสียงนั้น 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบว่าเหตุที่ทำให้ไม่อาจลงคะแนนได้นั้นสงบ

หรือยุติลงแล้ว แต่ต้องประกาศล่วงหน้าก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

มาตรา ๔๗ เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจำที่

ลงคะแนนเสียงประกาศปิดการลงคะแนนเสียงและงดจ่ายบัตรลงคะแนนเสียง 

และให้ทำเครื่องหมายในบัตรที่เหลืออยู่ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กำหนด เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ลงคะแนนเสียงไม่ได้ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับ

จำนวนบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด จำนวนผู้มาแสดงตนและบัตรลงคะแนนเสียง 

และจำนวนบัตรที่เหลือ โดยให้กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงที่ปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไว้ในรายงานดังกล่าว และประกาศให้ผู้มีสิทธิ

ลงคะแนนเสียงซึ่งอยู่ที่นั้นทราบ 

มาตรา ๔๘ เมื ่อปิดการลงคะแนนเสียงให้คณะกรรมการประจำที ่ลง

คะแนนเสียงแต่ละแห่งนับคะแนนโดยเปิดเผย ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นจนแล้ว

เสร็จ 
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เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงนำบัตร

ลงคะแนนเสียงของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดใส่ไว้ในหีบบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมทั้ง

รายงานผลการนับคะแนน แล้วปิดหีบบัตรจัดส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วิธีการนับคะแนนและการจัดส่งหีบบัตร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งกำหนด 

มาตรา ๔๙ บัตรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 

(๓) บัตรที่ทำเครื่องหมายจนไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเสียงในทางใด 

(๔) บัตรที ่มีลักษณะตามที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งกำหนดว่าเป็น  

บัตรเสีย 

ให้คณะกรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตาม

วรรคหนึ่งว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามอนุมาตราใด แล้วลง

ลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน 

มาตรา ๕๐ เมื่อได้ผลการนับคะแนนจากที่ลงคะแนนเสียงทุกแห่งแล้ว 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียงและจำนวนผู้มาใช้

สิทธิลงคะแนนเสียง 

มาตรา ๕๑ การลงคะแนนเสียงเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ ่นพ้นจากตำแหน่ง หากมีผู ้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ ่งหนึ่งของ

จำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้การ

เข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป 

ในกรณีที่มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และมีคะแนนเสียงมี

จำนวนไม่น้อยกว่าสามในห้าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงนั้นเห็นว่า
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สมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่นผู ้นั ้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป   

ให้บุคคลนั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง แต่หากมีคะแนนเสียง  

น้อยกว่าสามในห้าให้การเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป 

ในกรณีที่การเข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็น

อันตกไปตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ห้ามมิให้เข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นในเหตุ

เดียวกันอีกภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ลงคะแนนเสียง 

มาตรา ๕๒ เมื ่อมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว ถ้าผู ้มีสิทธิ

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นผู้ใดเห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไป

โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการลง

คะแนนเสียงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะ

กรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องแล้วให้ดำเนินการพิจารณาโดย

เร็ว ถ้าเห็นว่าการลงคะแนนเสียงนั ้นเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ให้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ เว้นแต่จะเห็นว่าการลงคะแนนเสียง

ใหม่ไม่ทำให้ผลการลงคะแนนเสียงเปลี่ยนแปลงไป ให้มีคำสั่งยกคำร้องคัดค้าน

นั้นเสีย 

การคัดค้านการลงคะแนนเสียงและการพิจารณาการคัดค้านการลงคะแนน

เสียง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
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หมวด๕

การรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน

 

มาตรา ๕๓ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการ

บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

รายงานการดำเนินงานและผลการดำเนินงานต่อประชาชนทุกปี โดยอย่างน้อย

ต้องรายงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดทำงบประมาณ โดยอย่างน้อยต้องมีรายการเปรียบเทียบ

ระหว่างประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่าย

จริงของแต่ละรายการ รวมทั้งเงินสะสมและเงินกู้ 

(๒) การใช้จ่ายตามหมวดหรือประเภทรายจ่าย รายละเอียดของรายจ่าย

ประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุนในแต่ละรายการ รายการรายจ่ายจากเงินสะสม

และเงินกู้ รวมทั้งรายจ่ายในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงิน

รางวัล  

(๓) ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง 

การบริหารสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การจัดเก็บภาษี เรื่องร้องเรียน การตรวจ

สอบและการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริต การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี

ปกครอง การกระทำละเมิด และการเรียกค่าเสียหายในมูลละเมิด  

(๔) ผลการดำเนินการตามรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน องค์กรตรวจสอบ หรือองค์กรอิสระอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบไม่ว่าจะ

ได้ดำเนินการในปีใดก็ตาม ที่ปรากฏผลเป็นที่ยุติในปีที่จะต้องรายงานนั้น 

การรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปี

งบประมาณนั้นๆ  

ในกรณีที ่เห็นสมควร คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรายงาน 
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รูปแบบ วิธีการ สถานที่ และรายละเอียดของการรายงาน เพิ ่มเติมจากที ่ได้

กำหนดไว้ในมาตรานี้ก็ได้ 

มาตรา ๕๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานตามมาตรา ๕๓ 

เป็นเอกสารและปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประจำ  

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมประชาชนในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นเพื ่อรายงานการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน  

ในรอบปีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานท้องถิ่น  

ตามวรรคหนึ่ง และต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามเพิ่มเติมอย่าง

เพียงพอ  ทั้งนี้ ให้นำระเบียบว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๑๘ มาใช้

บังคับกับการจัดประชุมนี้ด้วยโดยอนุโลม 

รายงานการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้

ประชาชนตรวจดูได้ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

 

หมวด๖

บทกำหนดโทษ

 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ

มิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือขัดขวาง

การดำเนินการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับ  

ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 



1��

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

ส
ถ

า
บั

น
พ
ร
ะ
ป

ก
เ
ก

ล
้า


วิพากษ์

มาตรา ๕๖ เจ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้ใดใช้ตำแหน่งหน้าที ่หรือใช้อำนาจใน

ตำแหน่งหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามระเบียบของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งตามมาตรา ๒๙ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุ

ให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ 

การใช้ตำแหน่งหน้าที ่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่โดยมิชอบด้วย

กฎหมายตามมาตรานี ้ มิให้หมายความรวมถึงการที ่เจ้าหน้าที ่ของรัฐนั ้นใช้

ตำแหน่งหน้าที ่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที ่ตามปกติที ่พึงต้องปฏิบัติใน

ตำแหน่งหน้าที่นั้นหรือที่พึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือเป็นการ

แนะนำหรือช่วยเหลือในการดำเนินการที่เกี ่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ   

ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นคุณหรือเป็นโทษ

แก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ก็ตาม 

ในกรณีปรากฏหลักฐานอันควรเชื ่อได้ว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน

บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

มีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นยุติหรือระงับการกระทำใดที่อาจทำให้การ  

ออกเสียงประชามติไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจำคุก

ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี 

มาตรา ๕๗ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรรมการการเลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติ คณะบุคคล

หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งเพื่อให้ปฏิบัติการตามพระราช

บัญญัตินี้หรือตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๒๙ ต้อง

ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
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ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษ

ร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี 

หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่

ให้ความสะดวกพอสมควรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างของตนในการไปใช้สิทธิ

ออกเสียงประชามติตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือ

ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ ผู้ใดทำลายบัตรที่มีไว้สำหรับการออกเสียงประชามติตาม  

พระราชบัญญัตินี้โดยไม่มีอำนาจกระทำได้ หรือจงใจกระทำการด้วยประการให้

บัตรออกเสียงประชามติชำรุดหรือเสียหาย หรือกระทำการด้วยประการใดๆ แก่

บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกิน  

สองหมื่นบาท 

ถ้าผู้กระทำตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

ดำเนินการออกเสียงประชามติท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 

และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๖๐ ผู ้ใดจะกระทำการดังต่อไปนี ้ในระหว่างเวลาเปิดการลง

คะแนนออกเสียงประชามติท้องถิ่นมิได้  

(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น 

(๒) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง 

(๓) นำบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง 

(๔) ทำเครื่องหมายไม่ว่าด้วยวิธีใดที่บัตรออกเสียงประชามติ เพื่อเป็นที่

สังเกต หรือเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นบัตรออกเสียงประชามติของตน หรือใช้เครื่องมือ 

หรืออุปกรณ์ใดเพื ่อบันทึกภาพบัตรออกเสียงประชามติที ่ตนได้ลงคะแนน  

ออกเสียงแล้ว 
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(๕) ขัดคำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงที่สั่งให้ออกไปจากที่ออกเสียง

ประชามติ เพราะเหตุที่ผู้นั้นขัดขวางการออกเสียง 

(๖) นำบัตรออกเสียงประชามติใส่ในหีบบัตรออกเสียงโดยไม่มีอำนาจ  

โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการใดกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อ

แสดงว่ามีผู ้มาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทำการใด  

อันเป็นเหตุให้มีบัตรออกเสียงประชามติเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่เป็นความจริง 

(๗) กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ  

ออกเสียงสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียง

ไป ณ ที ่ออกเสียง หรือเข้าไป ณ ที ่ออกเสียง หรือมิให้ไปถึง ณ ที ่ดังกล่าว 

ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียง 

(๘) ก ่อความวุ ่นวายข ึ ้นในที ่ออกเส ียง หร ือกระทำการใดอันเป ็น  

การรบกวนหรือเป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง 

ผู้กระทำตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี 

หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และผู้กระทำ

ตาม (๖) (๗) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสน

บาท 

มาตรา ๖๑ ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้ มิได้ 

(๑) ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน

หรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิออก

เสียงประชามติท้องถิ่นไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง 

(๓) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เพื่อให้ผู้มีสิทธิออก

เสียงประชามติท้องถิ่นไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่
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ออกเสียง หรือเพื่อให้สำคัญผิดเกี่ยวกับวัน เวลา ที่ออกเสียง หรือวิธีการลง

คะแนนออกเสียง 

(๔) เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ ทำให้สูญหาย ทำให้ไร้

ประโยชน์ นำไป หรือขัดขวางการส่งซึ ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง

ประชามติท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่โดยชอบด้วย

กฎหมาย 

(๕) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ อันมีผลเป็นการจูงใจให้ผู้

มีสิทธิออกเสียงประชามติท้องถิ่นไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง 

(๖) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับ

ตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติท้องถิ่น หรือออกเสียง

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง 

ผู้ใดกระทำการตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบ

ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และผู้ใดกระทำการตาม (๕) หรือ (๖) ต้องระวาง

โทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำ  

ทั้งปรับ  ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดไม่เกินห้าปีด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู ้ฝ่าฝืนตาม (๖) เป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ  

ผลประโยชน์อื ่นใด ถ้าผู ้นั ้นได้แจ้งถึงการกระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการ  

การเลือกตั ้งหรือผู ้ซึ ่งคณะกรรมการการเลือกตั ้งมอบหมายก่อนหรือในวัน  

ออกเสียง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา ๖๒ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงประชามติท้องถิ่นผู้ใดจงใจ

นับบัตรออกเสียงประชามติท้องถิ่นหรือคะแนนในการออกเสียงให้ผิดไปจาก

ความจริง รวมคะแนนให้ผิดไปจากความจริง หรือกระทำด้วยประการใดๆ โดย

มิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตรออกเสียงประชามติท้องถิ่น

ชำรุด เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย กระทำการด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียเพื่อ



1�0

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....

ส
ถ

า
บั

น
พ
ร
ะ
ป

ก
เ
ก

ล
้า


วิพากษ์

ให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ อ่านบัตรออกเสียงประชามติให้ผิดไปจากความจริง หรือทำ

รายงานการออกเสียงไม่ตรงตามความเป็นจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปี

ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

มาตรา ๖๓ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือ  

ไม่ให้ความสะดวกพอสมควรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณีในการ

ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดกระทำการในลักษณะดังต่อไปนี้ในระหว่างระยะเวลาการ

จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑) ลงคะแนนเสียงหรือพยายามลงคะแนนเสียงโดยมิใช่เป็นผู้มีสิทธิลง

คะแนนเสียง 

(๒) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรลงคะแนนเสียงมาลงคะแนนเสียง 

(๓) นำบัตรลงคะแนนเสียงออกไปจากที่ลงคะแนนเสียง 

(๔) ทำเครื่องหมายไม่ว่าโดยวิธีใด  ไว้ที่บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นที่

สังเกต 

(๕) จงใจกระทำการไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้บัตรลงคะแนนเสียงชำรุด 

เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำไม่ว่าด้วยประการใดๆ แก่บัตรเสียให้

เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

(๖) นำบัตรลงคะแนนเสียงใส่ในหีบบัตรลงคะแนนเสียงโดยไม่มีอำนาจ

โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทำการไม่ว่าด้วยประการใดกับบัญชีรายชื่อผู้มี

สิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยผิดไปจาก

ความจริง หรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นหรือ  

ลดลงโดยไม่เป็นความจริง 

(๗) กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ  

ลงคะแนนเสียงสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิ  
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ลงคะแนนเสียงไป ณ ที่ลงคะแนนเสียงหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเสียง หรือมิให้

ไปถึง ณ ที่ดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาที่จะลงคะแนนเสียง 

(๘) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน

หรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิ  

ลงคะแนนเสียงนั้นลงคะแนนเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดลงคะแนนเสียง 

(๙) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื ่นใดสำหรับ

ตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจะลงคะแนนเสียง หรืองดลงคะแนนเสียง 

(๑๐) ก่อความวุ ่นวายขึ ้นในที ่ลงคะแนนเสียง หรือกระทำการใดอัน

เป็นการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคแก่การลงคะแนนเสียง หรือฝ่าฝืนคำสั่งของคณะ

กรรมการประจำที่ลงคะแนนเสียงตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง 

(๑๑) เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย ทำให้เปลี่ยนสภาพ ทำให้สูญหาย ทำให้

ไร้ประโยชน์ หรือนำไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนเสียงหรือบัตรลงคะแนนเสียง  เว้น

แต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ กรรมการประจำที ่ลงคะแนนเสียงผู ้ใดจงใจนับบัตรลง

คะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้

ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไปจากความเป็นจริง หรือกระทำไม่ว่า

ด้วยประการใดๆ โดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรลง

คะแนนเสียงชำรุด เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำการด้วยประการใดๆ 

แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรลงคะแนนเสียงให้ผิดไปจาก

ความจริง หรือทำรายงานการลงคะแนนเสียงไม่ตรงความเป็นจริง ต้องระวาง

โทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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บทเฉพาะกาล

        

มาตรา ๖๖ การใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ต่อไปจนแล้วเสร็จ  

มาตรา ๖๗ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการการกระจายอำนาจดำเนิน

การพิจารณาทบทวนกฎตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราช

บัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้

บังคับ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

   ..................................... 

         นายกรัฐมนตรี 
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ประกาศสถาบันพระปกเกล้า

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น

______________________ 

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันพระปกเกล้า ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย

ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นและประกาศฯ ลงวันที่ 23 

มิถุนายน 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ไปแล้วนั้น เนื่องจากเห็นควรยกเลิก

ประกาศ ดังกล่าวข้างต้น แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ เพื่อให้โครงการ  

ดังกล่าวเป็นไปด้วยโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน  

พระปกเกล้า พ.ศ. 2541 จึงยกเลิกประกาศสถาบันพระปกเกล้า ลงวันที ่ 3 

มิถุนายน 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น 

และประกาศฯ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) แล้วแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
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 1.  รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย   ประธานคณะกรรมการ 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล รองประธานคณะกรรมการ 

 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  พวงงาม กรรมการ 

 4.  ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล กรรมการ 

 5.  ดร.อรัญ  โสตถิพันธุ์ กรรมการ 

 6.  นายสมพงษ์  พัดปุย กรรมการ 

 7.  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  กรรมการ 

  หรือผู้แทน 

 8.  นายวันชัย  จันทร์พร กรรมการ 

 9.  นายรังสรรค์  เอี่ยมบุตรลบ กรรมการ 

 10.  นายศุภวัฒน์  สิงห์สุวงษ์ กรรมการ 

 11.  ว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิ  วุฑฒิรักษ์  กรรมการ 

 12.  นายชาตรี  อยู่ประเสริฐ กรรมการ 

 13.  นายวิจัย  อัมราลิขิต กรรมการ 

 14.  นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ กรรมการ 

 15.  นางสาวศรัณยุ  หมั้นทรัพย์ กรรมการ 

 16.  นางสาวปัทมา  สูบกำปัง กรรมการ 

 17.  นายภควัต  อัจฉริยปัญญา กรรมการและเลขานุการ 

 18.  นางสาวฉัตรระวี  ปริสุทธิญาณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 19.  นางสาวอภิวรรณ  ซักเซ็ค ผู้ช่วยเลขานุการ 

 20.  นางสาวรัชฎา  เจือจันทร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณายกร่าง

กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเปลี่ยนแปลง  

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2551 

 

 

(รองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย) 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติการแทน 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  
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ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น

(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1)

………………………………………. 

ตามที ่ได ้ม ีประกาศฯ ลงว ันที ่ 16 กรกฎาคม 2551 เร ื ่อง แต่งต ั ้ง  

คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ ่นไปแล้วนั ้น เห็นควรเพิ ่มเติม

กรรมการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน  

พระปกเกล้า พ.ศ.2541 จึงแต่งตั้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ

ไทย เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื ่อ

พิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยให้

มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามประกาศฯ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการรับฟัง   ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายว่า

ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่นทุกประการ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
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ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.....
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วิพากษ์

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2551 

    

(รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย) 

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปฏิบัติการแทน    

สถาบันพระปกเกล้า 

 




