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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น 
กระทรวงมหาดไทย



รู้จักและเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

ด้วยสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย
(ล้นเกล้ารชักาลที� 5) ทรงก่อกําเนิดการปกครองท้องถิ�นไทย โดยเสด็จพระราชดําเนิน ณ “สุขาภิบาล
ท่าฉลอม” เมื�อวันที� 18 มีนาคม 2448 และคณะรฐัมนตรมีีมติเมื�อวันที� 22 มิถุนายน 2553       
 เห็นชอบให้ วันที� 18 มีนาคม ของทุกป� เป�นวัน “ท้องถิ�นไทย ”

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในป�จจุบัน ประกอบด้วย
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบรหิาร
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีพื�นที�
ครอบคลุมทั�งหมดของประเทศไทย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�นมีภารกิจหน้าที�จัดบรกิารสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะซึ�งเป�นภารกิจที�สาํคัญต่อชีวิต
ความเป�นอยู่ของประชาชนในท้องถิ�น ดังพระราชดํารสั
ของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(พระสรยิยศในขณะนั�น) เมื�อวันที� 29 มีนาคม 2549 
เนื�องในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยี�ยมรา้นกาชาด
ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�นว่า “... เดี�ยวนี�
ไปที�ไหน หรอืไปเยี�ยมประชาชนที�ใด เมื�อได้รบัข้อรอ้ง
เรยีนเกี�ยวกับความเดือดรอ้นของประชาชนก็บอกว่า
ให้ไปรอ้งที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หรอื
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น...”

กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น1



คํานาํ

     การเลือกตั�งท้องถิ�นเว้นว่างมาช่วงเวลาหนึ�งนับจากสมาชิกสภาท้องถิ�นหรอืผู้บรหิารท้องถิ�น
ทยอยครบวาระมาตั�งแต่ ป� พ.ศ. 2557 ซึ�งตามคําสั�งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที� 1/2557    
 ลงวันที� 25 ธันวาคม 2557 กําหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ�นหรอืผู้บรหิารท้องถิ�นที�ครบวาระยังคง  
 อยู่ปฏิบัติหน้าที�ต่อไป โดยสมาชิกสภาท้องถิ�นหรอืผู้บรหิารท้องถิ�นดํารงตําแหน่งครบวาระทั�งหมด 
 ทั�วประเทศแล้วเมื�อเดือนพฤษภาคม 2561

     การเลือกตั�งท้องถิ�นเป�นภาพสะท้อนถึงพลังของประชาชนในท้องถิ�นที�จะเลือกตัวแทนเข้ามา    
ทําหน้าที�สมาชิกสภาท้องถิ�นและผู้บรหิารท้องถิ�น เพื�อพัฒนาท้องถิ�นและแก้ไขป�ญหาที�เกิดขึ�นให้กับ
ประชาชนในท้องถิ�นได้มีคุณภาพชีวิตที�ดี และมีความสุขตามวิถีของท้องถิ�น

     กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�นได้จัดตั�งกองการเลือกตั�งท้องถิ�นเป�นหน่วยงานภายในโดยมี
ภารกิจหน้าที�ในการสนับสนุน อํานวยการ ประสานงานการดําเนินการจัดการเลือกตั�งท้องถิ�น รว่มกับ
คณะกรรมการการเลือกตั�ง และช่วยเหลือการจัดการเลือกตั�งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นให้เป�น
ไปตามกฎหมาย โดยสุจรติ และเที�ยงธรรม

     เอกสารประชาสัมพันธ์ ถึงเวลา : เลือกตั�ง "ท้องถิ�น" จะเป�นการเผยแพรข่้อมูล ความรูที้�เกี�ยวกับ
การเลือกตั�งท้องถิ�น เพื�อประชาสัมพันธ์ความรู ้ ความเข้าใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นผู้ที�
เกี�ยวข้อง และประชาชนในท้องถิ�น เพื�อนาํไปสู่การเลือกตั�งท้องถิ�นที�เป�นไปตามกฎหมาย โดยสุจรติ
และเที�ยงธรรม อันจะนํามาซึ�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรอืผู้บรหิารท้องถิ�นที�มีคุณภาพ มีคุณธรรมและ
มีจิตสาธารณะ

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น
มิถุนายน 2562
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การปกครองท้องถิ�นมีความสาํคัญอย่างไร ?
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจัดตั�งขึ�นเพื�อให้บรกิารแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น

ด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ด้านส่งเสรมิพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

ด้านจัดการศึกษา ด้านบรหิารจัดการขยะและสิ�งแวดล้อม ด้านป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านส่งเสรมิวัฒนธรรม
และประเพณี

ด้านอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดล้อม

ด้านสาธารณสุข

2
กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



ความสาํคัญของการเลือกตั�งท้องถิ�น
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



รูปแบบและจาํนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



สรุปรูปแบบของสมาชิกสภาท้องถิ�น
และผู้บริหารท้องถิ�น

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในแต่ละแห่งมาจากการเลือกตั�งโดยตรงของประชาชน 
แบ่งเป�น 2 ฝ�าย คือ ฝ�ายนิติบัญญัติ และฝ�ายบรหิาร
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



สรุปบทบาทหน้าที�ของสมาชิกสภาท้องถิ�น
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



สรุปบทบาทหน้าที�ของผู้บริหารท้องถิ�น
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



ทําไมต้องไปเลือกตั�งท้องถิ�น
การเลือกตั�งท้องถิ�น

1.เป�นหน้าที�ของคนไทยที�มีสิทธิเลือกตั�งทุกคนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง
เป�นประมุข

2.เป�นการเลือกตัวแทนของประชาชนเข้าไปทําหน้าที�สะท้อนความต้องการของประชาชน

3.เป�นการทําหน้าที�ปกป�องผลประโยชน์และดูแลทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ�น ให้ประชาชนอยู่ดี
กินดี เรยีกรอ้งให้แก้ไขป�ญหาความเดือดรอ้นที�เกิดขึ�นในท้องถิ�น
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



กระบวนการเลือกตั�งท้องถิ�น
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กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั�ง และบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั�ง

1.ต้องมีอายุไม่ตํ�ากว่า 18 ป� ในวันเลือกตั�ง

2.ต้องมีสัญชาติไทย หากเป�นผู้ที�โอนสัญชาติไทย
โดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้รบัสัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ป�

3.ต้องมีชื�อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั�งมาแล้ว
เป�นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ป� นับถึงวันเลือกตั�ง

12
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หลักฐานแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั�ง
1.บัตรประจาํตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)

2.เอกสารที�ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขประจาํตัว
ประชาชน 13 หลัก เช่น ใบขับขี�, พาสปอรต์, บัตรประจาํตัวผู้พิการ ฯลฯ
(ต้องไม่หมดอายุ)
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั�ง

มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

1.กรณีเป�นสมาชิกสภาท้องถิ�นต้องมีอายุไม่ตํ�ากว่า 25 ป�
นับถึงวันเลือกตั�ง
2.กรณีเป�นผู้บรหิารท้องถิ�นให้มีอายุตามที�กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั�งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นกําหนด คือ 
นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตร ี
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล นายกเมืองพัทยา และ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอายุไม่ตํ�ากว่า 35 ป� 
นับถึงวันเลือกตั�ง

มีชื�ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
ที�สมัครรบัเลือกตั�งในวันสมัครรบัเลือกตั�งเป�นเวลาติดต่อ
กันไม่น้อยกว่า 1 ป� นับถึงวันสมัครรบัเลือกตั�ง

สัญชาติไทย

อายุ

มีชื�อในทะเบียนบ้าน
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ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั�ง 
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การแจ้งเหตุที�ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั�ง
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ข้อจาํกัดสิทธิ : กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั�ง
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
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ขั�นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ�น



การกระทําผิดกฎหมายเลือกตั�งที�ควรรู้
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กองการเลือกตั�งท้องถิ�น
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หน้าที�หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
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คณะผู้จัดทํา


