ประจาเดือน ฉบับที่ ...../2563

ประจาเดือนมกราคม ฉบับที่ 7/2563

...การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...


กกต.ท้องถิ่น คือ ใคร ...

คณะบุ ค คลที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น


กกต.ท้องถิ่น มีหน้าที่ อานาจ อย่างไร ...

1. เสนอแนะและให้ความเห็นชอบการกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ตรวจสอบและความความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3. กากับ ดู แลและอ านวยการเลื อ กตั้ ง การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง การนั บ คะแนนเลื อ กตั้ง
และการประกาศผลการนับคะแนน
4. กาหนดสถานที่ รวบรวมผลคะแนน และรวบรวมผลคะแนนของทุ กหน่ วยเลื อกตั้ ง และ
รายงานผลการเลือกตั้งต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
5. ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย


การพ้นจากตาแหน่ง กกต.ท้องถิ่น ...

1. ประกาศผลการเลือกตั้ง
2. ตาย
3. ลาออกได้รับอนุญาตจาก กกต.
4. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือวางตัวไม่เป็นกลางทางการเมือง
5. กกต. มีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
/ระยะเวลาการปฏิบัติงาน...
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ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ...

คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ ง แต่ วั น ที่
ประกาศให้มีการเลือกตั้ง และสิ้นสุดลงเมื่อ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง


กกต.ท้องถิ่น ประกอบด้วยใครบ้าง ...
 กทม.

และ อบจ. มี กกต.ท้องถิ่น จานวน 5 คน (ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อย่างน้อย 3 คน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนาในเขต
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ไม่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวนไม่เกิน 2 คน)
 เทศบาล และ อบต. มี กกต.ท้องถิ่น จานวน 3 คน (ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอาเภอ อย่างน้อย 1 คน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนาในเขตอาเภอ ที่ไม่เป็น
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวนไม่เกิน 2 คน)


คุณสมบัติ ผู้ที่มีสิทธิสมัคร กกต.ท้องถิ่น ...

1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด) หรือ
เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอาเภอหรื อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนา
ในเขตอาเภอหรือเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลาเนาในเขตอาเภอ (กรณีเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล)
2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต


ลักษณะต้องห้าม ผู้ที่มีสิทธิสมัคร กกต.ท้องถิ่น ...

1) ติดยาเสพติดให้โทษ
2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
7) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
/8) ต้องคาพิพากษา...
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8) ต้อ งค าพิ พ ากษาถึ งที่ สุ ด ว่ า กระท าความผิ ดตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคาพิพากษา
มายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หลักฐานการสมัคร กกต.ท้องถิ่น ...

ผู้ประสงค์ จ ะสมั ค รต้อ งยื่น ใบสมั ค รตามแบบพิ มพ์ ที่ ก าหนดด้ว ยตนเองต่ อ ปลั ด องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 1 รูป
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4) สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลาเนาที่กาหนด
5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และ
ติดยาเสพติดให้โทษ
6) สาเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนา
หลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ...

รับสมัครระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่าง
เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัคร


การขอรับใบสมัคร ...

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัคร



การพิจารณาคัดเลือก ...

ภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายชื่ อ ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การสรรหาจากผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณาคัดเลือก
บุคคลให้ครบตามจานวนที่กาหนด หากไม่สามารถคัดเลือกบุคคลได้ครบตามจานวนที่กาหนด ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดทาบทามบุคคลให้ครบตามจานวน และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เรียงลาดับตามตัวอักษร พร้อมทั้งประวัติบุคคลและเหตุผลในการคัดเลือก ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา (ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 31, 32, 33, 34, 35 และข้อ 36)
/สรุปสาระสาคัญ...
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… สรุปสาระสาคัญเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น …


เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง
ในกรณีที่อาเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่า 1 คน ให้แบ่งเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากับจานวนสมาชิกที่จะพึงมี
ในอาเภอนั้น และมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละ 1 คน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชากร จานวน 554,116 คน
มีสมาชิก อบจ. ได้ 30 คน
2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ให้แบ่งเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีจานวน
สมาชิกสภาเทศบาลตาบล เขตเลือกตั้งละ 6 คน
3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเทศบาลเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีจานวน
สมาชิกสภาเทศบาลเมือง เขตเลือกตั้งละ 6 คน
4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง
สาหรับ อบต. ใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภา อบต. นั้น ประกอบด้วย สมาชิกสภา อบต.
6 คน ดังนี้
4.1 กรณี อบต. ใด มี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. 6 คน
4.2 กรณี อบต. ใด มี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต.เขตเลือกตั้งละ 3 คน
4.3 กรณี อบต. ใด มี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต.เขตเลือกตั้งละ 2 คน
4.4 กรณี อบต. ใด มี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต.เขตเลือกตั้งละ 1 คน
เว้นแต่ เขตเลือกตั้งใดมีจานวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภา อบต.
เพิ่มขึ้นอีก เขตเลือกตั้งละ 1 คน
4.5 กรณี อบต. ใด มี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต.เขตเลือกตั้งละ 1 คน
เว้นแต่ เขตเลือกตั้งใดมีจานวนราษฎรมากที่สุดให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภา อบต. เพิ่มขึ้นอีก 1 คน
กรณี หมู่บ้านใด มีจานวนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่
ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน


แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

1) ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้ข้อมูลจานวนราษฎรที่ผู้อานวยการ
ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยยึดหลักเกณฑ์
ดังนี้
/1.1) ต้องให้มีจานวนราษฎร…

-51.1) ต้องให้มีจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันมากที่สุด
1.2) ให้แบ่งพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งต้องติดต่อกัน เว้นแต่ตามสภาพพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้ไม่อาจแบ่งเขตเลือกตั้งให้มีพื้นที่ติดต่อกันได้ จะกาหนดให้เขตเลือกตั้งมีพื้นที่
ไม่ติดต่อกันเท่าที่จาเป็นก็ได้ ในเขตเทศบาลหรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาหนดให้ใช้แนวเขตภูมิประเทศ
เช่น ถนน ตรอก ซอย หรือแยก คลอง หรือแม่น้าเป็นแนวเขตของเขตเลือกตั้งก็ได้
1.3) คานึงถึงตาบลที่มีจานวนราษฎรมากที่สุดเป็นหลัก
1.4) คานึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน
1.5) คานึงถึงความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน
2) การดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง จะดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อย 3 รูปแบบ
3) ประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และสถานที่ที่เห็นสมควร รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบทางสื่อชนิดต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิด เห็นและข้อเสนอแนะ
ให้ทาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ภายใน 10 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศ
4) ให้มีคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย
4.1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธาน
4.2) ปลัดจังหวัด หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
4.3) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
4.4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
4.5) พัฒนาการจังหวัด หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
4.6) ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
4.7) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล
ประเภทละ 1 คน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) เป็นกรรมการ
4.8) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็นกรรมการและ
เลขานุการ

/หน้าที่...

-6 หน้าที่
1) พิจารณากาหนดแนวทางและกาหนดแผนงานการแบ่งเขตเลือกตั้ง
2) ภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ให้คณะกรรมการ
แบ่งเขตเลือกตั้ง นาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา รวบรวมสรุปพร้อมผล
การพิจารณาอย่างน้อย 3 รูปแบบ พร้อมเหตุผลประกอบรวมทั้งข้อดีและข้อเสียของรูปแบบต่าง ๆ
เรียงลาดับความเหมาะสมเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และสมาชิกเทศบาล (สท.) ภายใน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)
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