
ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 

ผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาเกีย่วกบัการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนต าบล  
 ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด การ
ปกครองทอ้งถ่ินถือวา่เป็นการปกครองแบบการกระจายอ านาจ โดยใหอ้ านาจประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาและตดัสินใจในเร่ืองต่างๆของทอ้งถ่ินนั้นๆ ตวัอยา่งเช่นองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึง
มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัในการพฒันาทอ้งถ่ิน ใหมี้ความเจริญโดย
ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ มีงบประมาณเป็นของตนเอง มีการบริหารงานโดยการเลือกตวัแทนของ
ประชาชนเขา้มาบริหาร มีการเลือกตวัแทนมาเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ซ่ึงจดัตั้งโดยพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ดงันั้นการ
บริหารงานของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาทอ้งถ่ินตอ้งอาศยัผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ ซ่ือสัตย ์
ยติุธรรม เสียสละ มีใจเป็นธรรมเขา้มาบริหารและสมาชิกสภา ซ่ึงมีหนา้ท่ีตรวจสอบการบริหารงาน
ของผูบ้ริหาร พิจารณากลัน่กรองในการอนุมติัขอ้บงัคบัต่างๆ  
 ดงันั้นผูบ้ริหารหรือสมาชิกสภา ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งไม่ถูกตอ้ง ไม่ซ่ือสัตย ์ยติุธรรม ก็
สามารถท่ีจะถูกถอดถอนใหพ้น้จากต าแหน่งได ้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย(ฉบบั
ชัว่คราว) พ.ศ.2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ.ศ.2550 และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพ.ศ.2542 ซ่ึงพระราชบญัญติั
ดงักล่าวไดก้ าหนดกระบวนการดงักล่าวขั้นตอนและหลกัเกณฑท่ี์จะถอดถอนสมาชิกหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินไว ้แต่การปฏิบติัมกัประสบปัญหามีประเด็นปัญหาดงัน้ี 
 1.1 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินซ่ึงกระบวนการเขา้สู่การถอดถอนจะง่ายเกินไป เพราะถา้เขา้ช่ือครบตามเกณฑท่ี์
ก าหนดไวก้็สามารถเขา้สู่หลกัเกณฑข์องการถอดถอนไดเ้ลย ไม่มีหน่วยงานใดๆเขา้มาตรวจสอบผูท่ี้
จะถูกถอดถอนก่อนวา่มีความผดิเพียงพอหรือไม่ 
 1.2 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัหลกัเกณฑข์องผูถู้กถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพราะการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนอาจจะไดค้ะแนนท่ีไม่แทจ้ริงอยา่งบริสุทธ์ิ
ยติุธรรม อาจไดค้ะแนนมาจากขบวนการจดัตั้งระดมกนัเขา้มาเพื่อท าลายกนั 
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1.3 ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติั วา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ไม่ไดก้  าหนดในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
ลงคะแนนเพื่อถอดถอน กรณีมีการถอดถอนควรก าหนดเพิ่มโดยใหผู้ท่ี้ถูกถอดถอนเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในเร่ืองค่าใชจ่้าย 
 เห็นวา่ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 25421ยงัมีปัญหาเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการถอดถอนเน่ืองจากตาม
พระราชบญัญติัดงักล่าวข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2542 ยงัไม่มีการปรับปรุงแกไ้ขใหท้นัสมยัทนัเหตุการณ์
ปัจจุบนั ซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายเลือกตั้งทัว่ไปไม่วา่การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน และการเลือกตั้ง
ระดบัประเทศหรือระดบัชาติ ไดมี้การปรับปรุงใหท้นัสมยักบัเหตุการณ์อยูเ่สมอ ผูว้จิยัจึงเห็นวา่
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542ควรจะปรับปรุงแกไ้ขใหท้นัสมยัทนัเหตุการณ์ปัจจุบนัตามสภาพบา้นเมือง เพื่อ
ใหผ้ลการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้นเป็นไปโดยสุจริต
และยติุธรรม สมตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามครรลองในการปกครองแบบประชาธิปไตย  
 
สรุป 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินของ
ต่างประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย พ.ศ. 25502ควรไดรั้บการปรับปรุงเพื่อให้
กระบวนการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 สามารถใชบ้งัคบัและ
ด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงขอ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 
 1. ควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 7 โดยใหก้ าหนดหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมวา่ เม่ือราชการ
จงัหวดัรับค าร้องตามมาตรา 5 ใหด้ าเนินการจดัส่งค าร้องใหค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติด าเนินการไต่สวนและรวบรวมเอกสารหลกัฐานและสรุปรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีได้
ตรวจสอบมาวา่กรณีมีมูลตามท่ีกล่าวหาหรือไม่ เม่ือผูว้า่ราชการจงัหวดัไดรั้บรายงานสรุปผล
ขอ้เทจ็จริงของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแลว้ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั

                                                           
1พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

พ.ศ.2542 
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 
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แจง้พร้อมทั้งส่งรายงานสรุปผลขอ้เทจ็จริงพร้อมทั้งเอกสารใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ เพื่อ
ด าเนินการใหมี้การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อไป  
 2. ควรแกไ้ขเพิ่มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 285 และ
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 6 โดยใหก้ าหนดวา่ผูใ้ดมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผดิปกติส่อไปในทางทุจริตต่อ
หนา้ท่ี ส่อวา่กระท าความผดิต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ ส่อวา่กระท าผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการ
ยติุธรรม ส่อวา่จงใจใชอ้  านาจหนา้ท่ีขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง ประชาชนท่ีอยูใ่นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นมีอ านาจด าเนินการถอดถอนผูน้ั้นออกจากต าแหน่งได้ 
 3. ปัญหาทางกฎหมายตามพระราชบญัญติั วา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ไม่ไดก้  าหนดในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
ลงคะแนนเพื่อถอดถอน กรณีมีการถอดถอนควรก าหนดเพิ่ม โดยผูท่ี้ถูกถอดถอนเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในเร่ืองค่าใชจ่้าย 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอน
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินของไทยและต่างประเทศ 
 2.3 เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่ง ตามนยัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
 2.4 เพื่อศึกษาแนวทางและการจดัท าขอ้เสนอในการปรับปรุงระบบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และน า
กฎหมายหรือแนวทางของกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมและ
การเมืองระดบัทอ้งถ่ินของประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
 
3. สมมุติฐานของการศึกษา 
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 ในปัจจุบนัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 เน่ืองจากมีปัญหาทางกฎหมาย ดงัน้ี 
 3.1 ปัญหาเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 
 3.2 ปัญหาเก่ียวกบัหลกัเกณฑข์องผูถู้กถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
 3.3 ปัญหาเก่ียวกบัภาระค่าใชจ่้าย ในการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 ดว้ยเหตุน้ี จึงควรแกไ้ขปรับปรุงพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 4.1 ศึกษาปัญหากฎหมายเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่ง เฉพาะท่ีด าเนินการตามนยัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
 4.2 ศึกษาหลกัเกณฑก์ารถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจาก
ต าแหน่งตามนยัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
 4.3 ศึกษาเปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศองักฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศเยอรมนี ประเทศแคนาดา 
 
5. วธีิการด าเนินการศึกษา 
 ใชก้ารศึกษาวจิยัทางเอกสาร ( Documentary Research) โดยศึกษาจากบทบญัญติัของ
กฎหมาย ระเบียบต่างๆ หนงัสือต าราเรียน วารสารกฎหมาย บทความทางวชิาการขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ วทิยานิพนธ์ เอกสารวจิยัต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อน าขอ้มูลต่างๆ มา
ศึกษาวเิคราะห์ และเปรียบเทียบ เพื่อจดัหาขอ้ดีและขอ้เสียของปัญหา เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
แกไ้ขปัญหาต่อไป 
 
 
6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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 6.1 ท าใหท้ราบทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอน
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 6.2 ท าใหท้ราบแนวคิดเก่ียวกบักฎหมายการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและ ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินของไทยและต่างประเทศ 
 6.3 ท าใหท้ราบปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบักระบวนการด าเนินการถอดถอนสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่ง ตามนยัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียง
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 
 6.4 ท าใหท้ราบแนวทางและการจดัท าขอ้เสนอในการปรับปรุงระบบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และน า
กฎหมายหรือแนวทางของกฎหมายของต่างประเทศมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมและ
การเมืองระดบัทอ้งถ่ินของประเทศไทยในปัจจุบนั 
 
เอกสารอ้างองิ 

 
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

พ.ศ.2542 
พระราชบญัญติัแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 
 


