
 

 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัด  อบจ.อจ.    โทร ๐-๔๕๕2-3227  

ที ่  อจ 51001/- วันที่    11  มิถุนายน  2562         

เรื่อง   รายงานผลการเข้าร่วมโครงการหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง  คุณสมบัติ  สิทธิหน้าที่  และสวัสดิการต่าง ๆ 
 ของสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ านาจเจริญ ได้อนุมัติให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง  คุณสมบัติ  สิทธิหน้าที่  และสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกสภาและผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันที่  8 - 9  มิถุนายน  2562  ณ  โรงแรมลายทอง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี นั้น 
 

บัดนี้  การฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และขอรายงานผล 
การเข้าร่วมโครงการ ฯ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  วันเสาร์ที ่ 8  มิถุนายน  2562   
  เวลา 09.oo น. - 10.30 น.  พิธีเปิดการฝึกอบรม  และบรรยายหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง  
คุณสมบัติและข้อห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งฃององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ านาจหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น/สมาชิกสภา  บรรยายโดย  นางสาวกิริณี  จาระนุ่น  นิติกรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
1.) มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
2.) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
3.) มีชื่ออยูในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  นับ

ถึงวันเลือกตั้ง 
4.) คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นก าหนด 

- ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
1.) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
2.) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
3.) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
4.) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
5.) มีลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

- คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง 
1.) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2.) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวัน

เลือกตั้ง  ส าหรับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้มีอายุตามที่กฎหมายว่าด้วย  การจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 
/3.) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน… 
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3.) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งในวัน
สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีรับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

4.) คูณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

  เวลา 10.45 น. - 12.00 น.   เรื่อง  กฎหมาย  ระเบียบ  และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการเลือกตั้ง บรรยายโดย นางสาวกิริณี จาระนุ่น นิติกรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
ยกเว้นค่าใช้จ่ายของ  กกต. และ ผอ.เลือกตั้งประจ าจังหวัด  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่
เพียงพอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตามความจ าเป็น 

- วิธีการออกเสียง  การเลือกตั้งให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ โดย ใช้บัตร
เลือกตั้งหรือลงคะแนนด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช่บัตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี  กกต.  ก าหนด 

- ระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนน  ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. 
- การนับคะแนน  ให้นับ ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  และให้กระท าโดยเปิดเผย

และห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน  และให้นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดด้วย 

- ผู้ได้รับเลือกตั้ง  ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด  กรณีคะแนนเท่ากัน 
ให้จับสลากต่อหน้าผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กรณีมีผู้สมัครน้อยกว่า/เท่ากับ จ านวนที่พึงมี  ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะรับเลือกตั้งต่อเมื่อได้รับ
คะแนนเสียงเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  และมากกว่า
คะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด 

- หากไม่มีผู้สมัครผู้ ใดได้รับเลือกตั้ง  เพราะเหตุที่ ไม่ได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้ใด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่และด าเนินการให้มีการ
รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่  โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งรายเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
ที่จะจัดขึ้นใหม ่

 

  เวลา 13.00 น. - 14.30 น.  เรื่อง  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2562  บรรยายโดย นางสาวกิริณี จาระนุ่น นิติกรช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
  สาระส าคัญของ  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562  มีดังนี ้

- ก าหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง  ตามหลัก ครบวาระให้เลือกตั้งภายใน 45 วัน 
นับแต่วันครบวาระ  กรณีอ่ืนให้เลือกตั้งภายใน  60  วัน  นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  เว้นแต่  กรณีสมาชิกว่าง  
หากสภามีวาระเหลือไม่ถึง  180  วัน  จะไม่จัดการเลือกตั้งก็ได้ 

- การประกาศผลการเลือกตั้ง  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันเลือกตั้ง  กรณีเชื่อได้ว่าหาร
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่  ให้ กกต. ด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จ  และประกาศผลการเลือกตั้งหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง ใหม่หรือด าเนินการอ่ืน 
ที่จ าเป็น  แล้วแต่กรณี  โดยเร็ว 

 
 

/- ผู้อ านวยการเลือกตั้ง… 
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- ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่
และอ านาจในการรับสมัครเลือกตั้ง  ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ด าเนินการเก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  การนับคะแนนเลือกตั้ง  และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
และด าเนินการอื่นอันจ าเป้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

- กกต. ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แต่งตั้งตามจ านวนและหลักเกณฑ์ตาม
ระเบียบที่  กกต. ก าหนด  โดยมีหน้าที่เสนอแนะ  และให้ความเห็นชอบการก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  
และการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งของผู้แนวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และการเพ่ิมชื่อ  หรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ก ากับดูแลและอ านวยการการเลือกตั้ง  การลงคะแนน/การนับคะแนน/การประกาศผลการนับคะแนน  
รวบรวมผลคะแนน  และรายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

 

  เวลา 14.45 น. - 16.30 น.  เรื่อง  การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  บรรยายโดย  นางสาวกิริณี  
จาระนุ่น  นิติกรช านาญการพิเศษ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   

 วันอาทิตย์ที่  9  มิถุนายน  2562 
 เวลา 09.00 น. – 10.30 น.  เรื่อง  การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเทศบาล  และโครงสร้าง
ใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายโดย นายเอกรัฐ แดนวงศ ์พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 
 

 เวลา 10.45 น. - 12.00 น.  เรื่อง  การพิจารณาให้ใบแดงใบเหลือง  การเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งและด าเนินคดีอาญากับผู้สมัคร  วิธีการหาเสียงท าอย่างไรได้บ้าง  การหาเสียงผ่านโซเชียล  เน็ตเวิร์ค
ท าอย่างไรได้บ้าง  การติดป้ายหาเสียง  บรรยายโดย  นายเอกรัฐ  แดนวงศ์  พนักงานสืบสวนและไต่สวน
ช านาญการ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสระบุรี 

- การด าเนินการกรณีมีการทุจริตเลือกตั้ง 
- ก่อนประกาศผล กกต. มีอ านาจในการให้ใบเหลือง  ซ่ึงมีผลให้มีการเลือกตั้งใหม่  หรือให้

ใบส้ม  ซึ่ งมีผลเป็นการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง   1  ปี   และ กกต. สมารถยื่นค าร้องต่อศาล 
เพ่ือเพิกถอนสิทธิสมัครและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้ด้วย 

- หลังประกาศผล กกต. มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้ ใบด า 
เพ่ือเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ตลอดไป) หรือให้ใบแดง  เพ่ือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

- การรับผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  และเป็นเหตุให้ต้องเลือกตั้งใหม่  ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้งครัง้ที่เป็นเหตุให้ศาลสั่งเช่นว่านั้น   

- การคัดค้านการเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  มีสิทธิยื่นคัดค้านการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หรือที่ตนสมัคร  การคัดค้านการเลือกตั้งสามารถยื่นคัดค้ายได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งจนถึง 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  ในกรณีการคัดค้านการยื่นค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง
หรือยื่นเท็จ  ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึง 180 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  กรณีการคัดค้าน
เกี่ยวกับการนับคะแนน  การรวมผลคะแนน  ให้คัดค้านในระหว่างนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  หรือคัดค้านก่อน
ประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 

/เวลา 13.00 น. … 






