มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิ กสภาท้องถิน
และผูบ้ ริหารที ทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
THE LEGAL MEASURES FOR THE WITHDRAWAL OF
LOCAL GOVERNMENT COUNCIL MEMBERS AND
ADMINISTRATION CONCERNING CORRUPTION
นิ ธิพฒ
ั น์ รัตนบุรี

บทคัดย่ อ
1

การวิจยั เรื อง มาตรการทางกฎหมายในการ
ถอดถอนสมาชิ กสภาท้ อ งถิ นและผู้บริ หารที ทุจ ริ ต ใน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน มีวตั ถุประสงค์ ดังนี ) 1) เพือ
ศึกษาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศัก ราช 2550 และพระราชบัญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการ
ลงคะแนนเสียงเพือถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถินหรื อ
ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น พุทธศัก ราช 2542 2) เพือศึก ษาถึ ง
สภาพปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึ )นในพระราชบัญญัติ
ว่าด้ ว ยการลงคะแนนเสีย งเพื อถอดถอนสมาชิ กสภา
ท้ องถิ น หรื อผู้บริ หารท้ องถิน พุทธศักราช 2542 โดย
วิธีการปลอดออกจากตําแหน่ง (Recall) 3) เพือกําหนด
แนวทางและจั ด ทํ า ข้ อเสนอในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
พระราชบัญ ญัติ ว่าด้ ว ยการลงคะแนนเสีย งเพื อถอด
ถอนสมาชิ ก สภาท้ องถิ น หรื อผู้ บริ หารท้ องถิ น
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

พุทธศักราช 2542 ให้ มีประสิทธิ ภาพและเหมาะสมกับ
สภาพสัง คมและการเมื อ งไทย 4) เพื อศึ ก ษาแนว
ทางการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนในการ
ปกครองท้ องถินไทย ในรู ปแบบประชาธิ ปไตยโดยตรง
ผลการวิ จั ย พบว่ า บทบั ญ ญั ติ รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติให้ การ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น กิ จการทางปกครองของ
คณะกรรมการการเลือกตังหรื
) อผู้ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการการเลือกตังอยู
) ่ในอํานาจพิจารณาของ
ศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงไม่ต้องพิจารณาสังคําขอให้
ศาลกําหนดวิธีการคุ้มครองชัวคราวก่อนศาลพิพากษา
ส่วนกฎหมายทีว่าด้ วยการลงคะแนนเสียงเพือถอดถอน
สมาชิ กสภาท้ องถิ นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ น พุทธศักราช
2542 ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตัง) แต่ กําหนดจํานวนผู้มี
สิท ธิ เลือ กตัง) ผู้เ ข้ าชื อ หลัก เกณฑ์ วิ ธี การเข้ า ชื อ การ
ลงคะแนนเสียงถอดถอน การคัดค้ าน และบทลงโทษ
ปั ญหาทีทําให้ การถอดถอนสมาชิกสภาหรื อผู้บริ หารใน
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องค์กรปกครองส่วนท้ องถินไม่สําเร็ จตามวัตถุประสงค์
สืบเนืองจากบทบัญญัติบางมาตราของกฎหมายว่าด้ วย
การลงคะแนนเสียงเพือถอดถอนสมาชิ กสภาท้ องถิ น
หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น พ.ศ. 2542 ไม่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิ ก สภา
ท้ อ งถิ นและผู้บ ริ ห ารที ทุจ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถินเป็ นการศึกษาถึงการตรวจสอบบทบัญญัติของ
กฎหมายเกียวข้ องกับการถอดถอนออกจากตําแหน่ง
ได้ แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2550 และพระราชบัญญัติว่าด้ วยการลงคะแนนเสียง
เพือถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิ นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ น
พ.ศ. 2542 เอกสารรายงานการวิจัย หนังสือ วารสาร
บทความทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ เพือศึกษาและ
ทําความเข้ าใจกฎหมาย หลักเกณฑ์รูปแบบ และวิธีการ
ลงคะแนนเสี ย งถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ องถิ นหรื อ
ผู้บริ หารท้ องถินออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ทังของ
)
ประเทศไทยและต่างประเทศ ข้ อเสนอแนะสําหรับการ
วิจยั ครัง) นี ) ควรให้ มีการกําหนดรู ปแบบคําร้ องถอดถอน
ให้ ชดั เจนรวมถึงหนังสือแต่งตังให้
) บคุ คลใดเป็ นผู้แทนผู้
เข้ าชือใช้ ยืนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด คําร้ องชักชวนขอรับ
การสนับสนุนจากผู้มีสิทธิ เลือกตัง) ในองค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถินให้ เข้ าชือเพือจะถอดถอนระบุชือ ตําแหน่ง
ของผู้ ถู ก ร้ องให้ ชั ด เจน ควรดํ า เนิ น การให้ มี ก าร
ลงคะแนนเสี ย งถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ องถิ นหรื อ
ผู้บริ หารท้ องถิน หรื อคณะผู้บริ หารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินเพราะ
เหตุ ไ ม่ ส มควรดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปรวมทัง) ปรั บ ปรุ ง
เพิมเติม บทบัญญัติห้ามมิใ ห้ สมาชิ กสภาท้ อ งถิ นหรื อ
ผู้บริ หารท้ องถิน ยืนหนังสือลาออกจากตําแหน่งในช่วง
ระหว่ า งเวลาการเข้ าชื อและในระหว่ า งดํ า เนิ น
กระบวนการลงคะแนนเสี ย งถอดถอนและเพิ มเติ ม

บทลงโทษทางการเมือง เนืองจากรู ปแบบการถอดถอน
“Recall” เป็ นการลงคะแนนเสียงถอดถอนให้ พ้นจาก
ตําแหน่ง ก่อนครบวาระ หากสมาชิ กสภาท้ อ งถิ นหรื อ
ผู้ บริ ห ารท้ องถิ นยื นหนัง สื อ ลาออกต่ อ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ล
สมาชิกภาพย่อมสิ )นสุดลงนับแต่วนั ยืนหนังสือลาออก
ปรั บ ปรุ ง เพิ มเติ ม บทบัญ ญั ติ ห้ า มมิ ใ ห้ สมาชิ ก สภา
ท้ องถินหรื อผู้บริ หารท้ องถิน (ผู้ถกู ร้ อง)ปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ระหว่างกระบวนการลงคะแนนเสียงถอดถอน รวมถึง
ระยะเวลาในการดําเนินการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกสภา
ท้ องถิ นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ นชี แ) จงข้ อกล่าวหามากขึน)
โดยการการพบปะพูดคุย ซักถาม โต้ ตอบปั ญหารวมทัง)
เพิ มบทบัญ ญั ติ บ ทลงโทษให้ ม ากขึ น) ในการกระทํ า
ความผิดหรื อทุจริ ตของสมาชิกและผู้บริ หารท้ องถินและ
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจทีถูกต้ องแก่ประชาชน ส่งเสริ ม
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในทุกกิจกรรม
คําสําคัญ : การถอดถอนผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง,
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

Abstract
The purpose of this study was: 1) to
determine the provisions of the Constitution of the
Kingdom of Thailand, 2550 BE and Act on the
ballot for dismissal of the district council or district
administration of 2542 BE: 2) to determine the
problems and obstacles emerged from the
enforcement of the Act, 3) to set guidelines and a
proposal to amend the Act effectively and
appropriately which is consistent with the social
and political conditions of Thailand; and 4) to
determine the form of political participation of
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citizens based on direct democracy. Based on
the findings of the study, it can be concluded that
according to the Constitution of the Kingdom of
Thailand, 2550 BE, the practices of the board of
elections or those appointed by the board of
elections were under the jurisdiction of the
Supreme Administrative Court, therefore, the
court did not consider the request to determine
temporary protection before the Court makes a
judgement. The law governing the vote to dismiss
the council or district administration, 2542 BE has
been used as a guideline in determining the
number of voters who signed the petition rules,
voting for the withdrawal of the council members,
making objection and setting penalties. The
reason that the withdrawal of the local
government council members and administration
was successful was that there was no effective
legal measures to withdraw the council members
and administrators who were accused of
corruption. This study examines the provisions of
the laws concerning the withdrawal of the
government officers, including the Constitution of
the Kingdom of Thailand 2550 BE and the Act on
the ballot for the dismissal of the district council
or district administration, 2542 BE, as well as
related legal documents, books, journals,
research reports, and articles. The study
suggests that a clear form and system for the
withdrawal of the officers should be established.
Moreover, there should be a certain form of the
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letter used to appoint a person as a
representative to submit to the name list to the
governor, as well as a certain request form that
contains the voters who want to dismiss the
officers. Moreover, there should be a provision
prohibiting the council members to submit their
resignation letter during the process of dismissal
as well as penalties for such practice. This
recommendation was based on the fact that if
such practice was allowed, the submission of the
resignation letter of the accused council
members would make their status as the
government officers ends from the date of
submission. Furthermore, a provision prohibiting
the accused council members to continue their
duties during the dismissal process should be
established. The accused officers should be
given an opportunity to clarify their accusation.
Other suggestions include stronger penalties for
the officers who are truly guilty, having more
channels to provide correct information to people,
and promoting participation among people in
every types of legal activities.
Keywords: The dismissal of political officers,
Local government council

บทนํา
ในปั จจุ บั น ประเทศไทยจั ด ระเบี ย บการ
ปกครองและบริ หารราชการแผ่นดินโดยอาศัยหลักหรื อ
แนวคิด (Concepts) สําคัญ 3 ประการ คือ (1) หลักการ
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รวมอํ า นาจหรื อการบริ หารราชการส่ ว นกลาง
(Centralization) ได้ แก่ กระทรวง ทบวง กรม (2) หลักการ
แบ่ ง อํ า นาจหรื อการบริ หารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
(Deconcentration) ได้ แก่ จังหวัด อําเภอ และ (3) หลักการ
กระจายอํ า นาจหรื อ การบริ ห ารราชการส่ว นท้ อ งถิ น
(Decentalization) ได้ แก่ องค์ การบริ หารส่วนตําบล
เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เมื อ งพั ท ยา
กรุ งเทพมหานคร โดยการปกครองท้ องถินของประเทศ
ไทย โดยการเริ มกระจายอํานาจให้ แก่ท้องถินด้ วยความ
ระมัด ระวัง และคํา นึง ถึ ง ความมันคง ประสิท ธิ ภ าพ
และประชาธิปไตยไปพร้ อม ๆ กัน ดังนัน) ในระยะแรก ๆ
การปกครองส่วนท้ องถินจึงยึดหลักการรวมอํานาจและ
หลักการกระจายอํานาจควบคูก่ นั ไป
ซึ งต่ อ มารั ฐ บาลก็ มี ค วามพยายามที จะ
กระจายอํ า นาจไปสู่ ท้ องถิ นมากขึ น) โดยให้ มี ก าร
เลือ กตัง) ผู้บ ริ ห ารในองค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น ทุก
ระดับ ให้ ความอิสระแก่ท้องถินตามหลักการปกครอง
ตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้ องถิ น โดย
กําหนดให้ สมาชิกสภาท้ องถินและผู้บริ หารท้ องถินมา
จากการเลือ กตัง) โดยตรงของประชาชนหรื อ มาจาก
ความเห็นชอบของสภาท้ องถิน ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา เมือวันที 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้ เน้ นการมี
ส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงานท้ องถิน และ
กระจายอํานาจให้ แก่องค์ปกครองส่วนท้ องถินเพิมขึ )น
เพือให้ เป็ นรากฐานในการปกครองระบบประชาธิปไตย
ระดั บ ประเทศ เน้ นความเป็ นอิ ส ระในการบริ ก าร
สาธารณะ เพื อแก้ ปั ญหาในพื น) ที ตอบสนองความ
ต้ องการของประชาชนในท้ องถิน และการบริ หารงาน
บุคคลส่วนท้ องถินมีการจัดการโครงสร้ างทีคล่องตัวได้

มาตรฐาน และเปลียนพนักงานท้ องถินให้ เป็ นข้ าราชการ
ส่วนท้ องถิน
แต่ปัญหาทีเกิดขึ )น ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะของการตรวจสอบและถอด
ถอนสมาชิ ก สภาท้ องถิ นและผู้บ ริ หารท้ อ งถิ นทีทุจริ ต
ประชาชนมีบทบาทน้ อยหรื อแทบไม่มีเลย ประกอบกับ
ระบบการตรวจสอบและเอาผิดกับสมาชิกสภาท้ องถิน
และผู้บริ หารท้ องถินก็ไร้ ประสิทธิภาพ เนืองจากระบบ
การตรวจสอบมักถูกแทรกแซงด้ วยอิทธิพลทางการเมือง
อยู่ เ สมอเป็ นเหตุ ใ ห้ ประชาชนส่ ว นใหญ่ ข าดความ
เชื อมันในระบอบการตรวจสอบของรั ฐ ซึ งบางครั ง)
ประชาชนต้ องออกมาเคลือนไหวด้ วยตนเอง ดังสามารถ
เห็นได้ จากเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ การเมืองไทยที
ผ่า นมา เช่ น เหตุก ารณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 และปั จจุบนั (พ.ศ.
2556) มีคณะกรรมการประชาชนเพือการเปลียนแปลง
ประเทศไทยให้ เป็ นประชาธิ ป ไตยที สมบู ร ณ์ อัน มี
พระมหากษั ตริ ย์เป็ นประมุข ซึงประชาชนต่างออกมา
ชุมนุมเพือขับไล่ผ้ ูนําประเทศหรื อผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง เนืองจากประชาชนเห็นว่าผู้นําประเทศออก
พระราชบัญ ญัติ นิ ร โทษกรรมให้ ผ้ ูที ต้ อ งคํ า พิ พ ากษา
เรื องทุจริ ตให้ พ้นความผิด ดังนัน) ความปรารถนาของ
ประชาชนส่วนใหญ่ทีจําเป็ นจําต้ องออกมาเรี ยกร้ อง ก็
คือ ความต้ องการทางด้ านสิทธิเสรี ภาพและอํานาจอัน
พึงมีจากผู้มีอํานาจกลับคืนมา หรื ออาจกล่าวได้ ว่าการ
ทวงสิทธิและอํานาจคืนจากผู้มีอาจ เพือให้ เป็ นไปตาม
วิ ถี ท างการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอย่ า ง
แท้ จริ ง แต่ถึงอย่างไรก็ ตามผลสุดท้ ายของเหตุการณ์
เกื อ บทุ ก เหตุ ก ารณ์ ที ผ่ า นมา มั ก จบลงด้ วยความ
สูญ เสีย ในชี วิ ต และทรั พย์ สิน จนสร้ างความเสียหาย
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อย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ สัง คมและประเทศชาติ เ ป็ นผล
ตามมาอันยากทีจะประเมินค่าได้
จนถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 ปั ญหาดังกล่าวก็ยงั ปรากฏให้ เห็นอยู่
อย่างต่อเนือง เนืองจากผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองท้ อง
ถินอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการกระทําความผิด
อีกทังกระบวนการทุ
)
จริ ตก็มีความสลับซับซ้ อนมากขึ )น
มี ข้ อมู ล สถานการณ์ ก ารทุ จ ริ ต ในสัง คมไทยทั ง) ใน
ระดับ ชาติ แ ละในระดับ ท้ องถิ นจากหลาย ๆ แห่ ง ที
ยื น ยัน ค่ อ นข้ างตรงกั น ว่ า สมาชิ ก สภาท้ องถิ นหรื อ
ผู้บริ หารท้ องถินเป็ นผู้มีอิทธิ พลหรื อมีอํานาจสามารถ
ครอบงํ าหรื อสามารถให้ คุณให้ โทษต่อเจ้ าหน้ าทีหรื อ
ข้ าราชการท้ องถินหรื อให้ ญาติพีน้ องเข้ ามาทํางานเพือ
ง่ายต่อการทุจริ ต ตลอดจนการใช้ อิทธิ พลข่มขู่หรื อกี ด
กั น ผู้ เสนอราคารายอื น การบี บ บั ง คั บ ให้ ผู้ มี ส่ ว น
เกี ยวข้ อ งตรวจรั บงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนการ
ทุจริ ตในกระบวนการจัดซื )อจัดจ้ าง การสมยอม มักจะ
ไม่ป รากฏหลัก ฐานชัด แจ้ ง ดัง นัน) การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและถอด
ถอนสมาชิกสภาท้ องถินหรื อผู้บริ หารท้ องถิน ซึงจะเป็ น
การเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งและพัฒนาเครื อข่ายภาค
ประชาชนในการมี ส่ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้
อํานาจรัฐเพือแก้ ไขและป้องกันปั ญหาทุจริ ตในองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน การทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถินสะท้ อนให้ เห็นถึงการหยังรากฝั งลึกของแนวคิด
และขบวนการทุจ ริ ต ในสัง คมไทย ดัง นัน) รั ฐ ควรวาง
นโยบายในการป้องกันการทุจริ ตโดยให้ ภาคประชาชน
เป็ นตัวแปรสํา คัญ ในการสอดส่องดูแล เป็ นหูเ ป็ นตา
ให้ แก่หน่วยงานของรัฐ ซึงกลไกภาคประชาชนอาจถือ
ได้ วา่ เป็ นการแก้ ไขปั ญหาทุจริ ตทีดีทีสุดและต้ องเปลียน
ความคิดของประชาชนทีว่ากิจกรรมของท้ องถินจะเป็ น
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เรื องของ นักการเมืองท้ องถิน ประกอบกับกระบวนการ
ตรวจสอบขององค์ ก รอิ ส ระอาจถูก อํ า นาจการเมื อ ง
แทรกแซง หรื อบุคคลทีทําหน้ าทีตรวจสอบหรื ออยู่ใน
องค์กรอิสระก็เข้ าไปยุง่ เกียวการเมืองเสียเอง อาจทําให้
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบขาดความเป็ นธรรม
และการนํ า ตั ว ผู้ กระทํ า ความผิ ด มาลงโทษไม่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทังกระบวนการตรวจสอบการทุ
)
จริ ต
ด้ วยวิ ธี ก ระบวนการทางอาญามั ก ไม่ ค่ อ ยประสบ
ความสําเร็ จในการนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษ
เพราะบุคคลทีเกียวข้ องกับการทุจริ ตมักไม่คอ่ ยให้ ความ
ร่ วมมือในการร้ องเรี ยน ฟ้ องร้ อง หรื อเป็ นพยาน เพราะ
ต่างฝ่ ายต่างเป็ นผู้ผิดด้ วยกัน ยิงหากผู้กระทําผิดเป็ นผู้มี
อิทธิพลในแวดวงการเมือง ข้ าราชการ หรื อองค์กรทาง
ธุรกิจ ทําให้ กระบวนตรวจสอบก็ยิงทวีความลําบากมาก
ขึ )น แม้ ระบบราชการทีมีการตรวจสอบการทุจริ ต โดย
การพิจารณาโทษทางวินยั ก็มีข้อบกพร่องหลายประการ
ทังปั
) ญหาทีมาจากการปกป้องพวกพ้ องเดียวกัน หรื อ
แสวงหาพยานหลักฐานจากเจ้ าหน้ าทีของรัฐจากกลุม่ ที
มี ค วามเกี ยวข้ อ งกับ การกระทํ า ความผิ ด ทํ า ให้ ก าร
รวบรวมพยานหลัก ฐานและนํ า เอาคนกระทํ า ผิ ด มา
ลงโทษเป็ นไปได้ ยาก ส่วนการควบคุมโดยสภาท้ องถิน
ซึ งในทางปฏิ บัติ ยัง ไม่ ค่ อ ยจะประสบความสํ า เร็ จ
เนืองจากนักการเมืองไทย ไม่ว่าระดับชาติ หรื อระดับ
ท้ อ งถิ น จะมี ล ัก ษณะเห็ น แก่ พ วกพ้ อ ง กระบวนการ
ดังกล่าวก็ยากจะประสบความสําเร็ จ และยังไม่สามารถ
ลงโทษหรื อถอดถอนนักการเมืองท้ องถินเหล่านันออก
)
จากตํ าแหน่ ง ได้ ซึ งนํ า ความเสี ย หายมายัง องค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ น ส่ง ผลกระทบต่อ ประชาชนใน
ท้ อ งถิ นและการขาดการพัฒ นาท้ องถิ นอย่ า งยังยื น
ท้ า ยสุด สิ งที เกิ ด ขึ น) ก็ คื อ ความล่ า ช้ าในการพัฒ นา
ท้ องถิ นเพราะไม่มีเครื องมือที ดีและมีป ระสิทธิ ภ าพที
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เพี ย งพอในการตรวจสอบการทุ จ ริ ต หากมองการ
ตรวจสอบในระดั บ ชาติ ก รณี ผ้ ู ดํ า รงตํ าแหน่ ง ทาง
การเมืองระดับชาติถ้ามีพฤติการณ์ ไปในทางทุจริ ตต่อ
หน้ า ที รั ฐ ธรรมนูญ ได้ กํ า หนดให้ สมาชิ ก สภาผู้แ ทน
ราษฎร จํานวนไม่น้อยกว่าหนึงในสี ของจํานวนสมาชิก
ทั ง) หมด 1 เท่ า ที มี อ ยู่ ข องสภาผู้ แทนราษฎร หรื อ
ประชาชนทีมีสิทธิ เลือกตังจํ
) านวนไม่น้อยกว่า 20,000
คน มีสิทธิ เข้ าซึงร้ องขอต่อประธานวุฒิสภา เพือขอให้
รัฐสภาส่งเรื องให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบ ถ้ า
ปรากฏว่ามีมูลจะดําเนินการได้ 2 ทาง คือ ส่งเรื องให้
วุฒิสภาเพือลงมติถอดถอนหรื อ ส่งไปทีศาลฎีกา แผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงแหน่งทางการเมือง สิงหนึงทีจะ
ช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินสามารถดํารงตนอยู่
ได้ คื อ การจัด การต่อ การทุจ ริ ต โดยการทํ า ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้ องถิ นมีร ะบบตรวจสอบและถอดถอน
โดยประชาชนทีมีประสิทธิภาพ ซึงประชาชนในท้ องถิน
สามารถมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบและถอดถอน สิง
เหล่านี )จะประกอบกันเพือเป็ นเครื องมือของรัฐและให้ รัฐ
นํ า มาเป็ นมาตรการทางกฎหมายเพื อให้ ป ระชาชน
สามารถลงคะแนนเสี ย งเพื อถอดถอนสมาชิ ก สภา
ท้ องถินหรื อผู้บริ หารท้ องถิน เพือร่ วมแก้ ไขปั ญหาการ
ทุจริ ตแต่ปัญหาทีเกิ ดขึน) ในปั จจุบัน กฎหมายว่าด้ ว ย
การลงคะแนนเสียงเพือถอดถอนสมาชิ กสภาท้ องถิ น
และผู้ บริ ห ารท้ องถิ น พ.ศ.2542 ข้ อกฎหมายไม่ มี
ประสิทธิภาพ ทําให้ มีความเหลือมลํ )าในการปฏิบตั ิ อัน
เกิ ด จากสภาพปั ญหาข้ อกฎหมาย โดยผู้ วิ จั ย ได้
วิเคราะห์ถึงปั ญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาบทบัญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2550 แ ล ะ

พระราชบัญ ญัติ ว่าด้ ว ยการลงคะแนนเสีย งเพื อถอด
ถอ น สม า ชิ ก สภา ท้ อ ง ถิ น ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ น
พุทธศักราช 2542
2. เพือศึกษาถึงสภาพปั ญหาและอุปสรรคที
เกิ ดขึน) ในพระราชบัญญัติว่าด้ วยการลงคะแนนเสียง
เพือถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิน หรื อผู้บริ หารท้ องถิน
พุทธศักราช 2542 โดยวิธีการปลอดออกจากตําแหน่ง
(Recall)
3. เพือกําหนดแนวทางและจัดทําข้ อเสนอใน
การปรับปรุงแก้ ไขพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการลงคะแนน
เสีย งเพือถอดถอนสมาชิ กสภาท้ อ งถิ น หรื อผู้บ ริ ห าร
ท้ องถิ น พุ ท ธศั ก ราช 2542 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและการเมืองไทย
4. เพือศึกษาแนวทางการมีสว่ นร่ วมทางการ
เมื อ งของประชาชนในการปกครองท้ อ งถิ นไทย ใน
รู ปแบบประชาธิ ปไตยโดยตรง โดยเฉพาะการให้ สิทธิ
ประชาชนมีอํานาจถอดถอนนักการเมืองระดับชาติและ
ระดับท้ องถิน

สมมติฐานของการวิจัย
การถอดถอนจากตําแหน่งสมาชิกสภาท้ องถิน
หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ นที ทุจ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถินไทยยังไม่สามารถกระทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื องจากมี ช่ อ งว่ า งทางกฎหมาย ประกาศ ระเบี ย บ
คําสัง ข้ อบังคับต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับกระบวนการถอด
ถอนสมาชิ กสภาท้ องถิ นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ นไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึงสิงทีเกิดขึน) สามารถดําเนินการ
แก้ ไขได้ โดยการแก้ ไขเพิมเติมและปรับปรุ งกฎหมาย
ตลอดจนประกาศ ระเบียบ คําสัง ข้ อบังคับต่าง ๆ ทังใน
)
ด้ า นขององค์ ก รและอํ า นาจหน้ าที ขององค์ กรรวมทัง)
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ประชาชนทีมี สิทธิ และหน้ าทีในการถอดถอนสมาชิ ก
สภาท้ องถิ นหรื อ ผู้ บริ ห ารท้ องถิ นที ทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร
ปกครองท้ องถินไทย

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยแบบเอกสาร (Documentary)
และการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม (Field Research)
ในการวิจยั เชิงเอกสาร ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากเอกสารทีเป็ น
ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary source) ได้ แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กระบวนการ
ถอดถอนตามพระราชบัญญัติ ว่า ด้ ว ยการลงคะแนน
เสีย งเพือถอดถอนสมาชิ กสภาท้ อ งถิ น หรื อผู้บ ริ ห าร
ท้ องถิน พ.ศ.2542พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิ
)
ก
สภาท้ องถินหรื อผู้บริ หารท้ องถิน พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ ไขเพิมเติมถึงฉบับที 13
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 และแก้ ไขเพิมเติมถึงฉบับที 4 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน) ตอนการกระจาย
อํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญ ญัติการเลือ กตัง) สมาชิ กสภาท้ องถิ นหรื อ
ผู้บริ หารท้ องถิน พ.ศ. 2545 กฎระเบียบทีเกียวข้ องกับ
การกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามและนําเสนอผลใน
เชิงวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual
Framework) ทีได้ สร้ างขึ )นจาการทบทวนวรรณกรรมที
เกี ยวกับ ทฤษฎี แนวคิ ด และงานวิ จัย ที เกี ยวข้ อ งกับ
หัวข้ อทีทําการศึกษา โดยมีฐานความรู้ จากเอกสารใน
รู ปแบบต่าง ๆ เช่น ตํารา ดุษฎีนิพนธ์ เอกสาร วารสาร
หรื อบทความทางวิ ช าการ และข้ อมู ล จากสื อ
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อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องไทยและต่ า งประเทศ และการ
สัมภาษณ์ (Interview) เป็ นการซักถามหรื อสนทนา
ตามทีผู้วิจัยต้ องการ โดยเป็ นการสัมภาษณ์ แบบเป็ น
ทางการ (formal interview) หรื อการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้ าง (structured interview) เป็ นการสัมภาษณ์ที
ผู้วิ จัย ได้ กํ า หนดคํา ถามไว้ แ น่น อนในแบบสัม ภาษณ์
โดยการใช้ แบบสอบถาม จะเป็ นการใช้ เครื องมื อ
ทดสอบวัดภูมิหลังของกลุม่ ประชากร โดยทดสอบการ
วัด การรั บรู้ เกี ยวกับ ปั ญหากฎหมายในการถอดถอน
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ นและผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ นที ทุจ ริ ต ใน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน

ผลการวิจัย
ประเด็นทีนํามาอภิปรายผลทีเป็ นมาตรการ
ทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิน และ
ผู้บริ หารทีทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจากการ
วิจยั เอกสารในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดังนี )
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่า พระราชบัญญัติว่าด้ วยการลงคะแนนเสียงเพือ
ถอดถอนสมาชิ ก ท้ อ งถิ นหรื อ ผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ น พ.ศ.
2542 มีความสําคัญในด้ านถ่วงดุลอํานาจของผู้บริ หาร
ท้ องถิน และสมาชิกสภาท้ องถิน เพราะทุกคะแนนเสียง
ประชาชนมีสิทธิz ในการเลือกผู้บริ หารท้ องถิ น แต่เมื อ
ผู้บริ หารท้ องถินและสมาชิกท้ องถินรับเลือกเข้ ามาเป็ น
ตัว แทนของประชาชนไม่ส ามารถบริ ห ารงานได้ ห รื อ
ปฏิบตั ิมิชอบก็ควรให้ มีการถอดถอนเพือความยุติธรรม
และความโปร่งใสในการบริ หารงาน
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่ า ถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ น หรื อ ผู้บ ริ ห าร
ท้ องถิน สามารถทําได้ โดยการมีสว่ นร่ วมของประชาชน
ในท้ องถิน ประชาชนต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับ
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พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการลงคะแนนเสียงเพือการถอด
ถอนสมาชิ ก สภาท้ องถิ น หรื อ ผู้บ ริ หารท้ อ งถิ น พ.ศ.
2542 และต้ องเข้ าใจถึงกระบวนการขัน) ตอนการถอด
ถอนสมาชิกสภาท้ องถิน หรื อ ผู้บริ หารท้ องถินเป็ นอย่างดี
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่า พระราชบัญญัติว่าด้ วยการลงคะแนนเสียงเพือ
ถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ น หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น
พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายทีคุ้มครองผู้บริ หารท้ องถินและ
สมาชิ ก ท้ องถิ นมากเกิ น ไป เห็ น ควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
พระราชบัญ ญัติ ว่าด้ ว ยการลงคะแนนเสีย งเพื อถอด
ถอนสมาชิ ก สภาท้ องถิ น หรื อ ผู้บ ริ หารท้ อ งถิ น พ.ศ.
2542 เพือให้ สอดคล้ องกับสภาพสิงแวดล้ อมในปั จจุบนั
และมีความยุติธรรมโปร่งใสมากขึ )น
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่า การลงคะแนนเสียงถอดถอน “Recall” ให้ เฉพาะ
กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ได้ แก่ องค์กรการบริ หาร
ส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
กรุ งเทพมหานคร และเมือ งพัทยา ทีเป็ นเครื องมือใน
การตรวจสอบการทํางานของสมาชิกสภาท้ องถินและ
ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น จึ ง สมควรจัด ให้ มี ก ารลงลงคะแนน
เสียงถอดถอน “Recall” เพราะการถอดถอนเป็ นกลไก
หนึงทีส่งเสริ มบทบาทของประชาชนให้ มีสว่ นร่วมในการ
ตรวจสอบการทํ า งานของสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ นและ
ผู้บริ หารท้ องถินและเนืองจากกระบวนการ Recall เกิด
จากความต้ องการเสี ย งข้ างมากของประชาชนใน
ท้ องถินทีไม่ต้องการให้ ผ้ บู ริ หารทีได้ รับการเลือกตังดํ
) ารง
ตําแหน่งต่อไป
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่ า กระบวนการถอดถอนซึงเริ มต้ น จากผู้มี สิ ท ธิ
เลือกตังในองค์
)
กรปกครองส่วนท้ องถินโดยการ เข้ าชือ
เ พื อ ยื น คํ า ร้ อ ง ต่ อ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ห รื อ

รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงมหาดไทย เพื อขอให้ มี ก าร
จัดการลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้บ ริ หารท้ อ งถิ นและ
สมาชิ กสภาท้ องถิ น มีประชาชนเป็ นผู้เลือกตัง) เข้ ามา
เป็ นผู้บริ หารทังสิ
) )น จึงเห็นด้ วยกับกระบวนการดังกล่าว
ว่ า กระบวนการถอดถอนต้ องเริ มต้ นจากผู้ มี สิ ท ธิz
เลือกตังคื
) อประชาชน
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่า เมือคณะกรรมการการเลือกตัง) มีหน้ าทีในการ
ดําเนินการจัดการลงคะแนนถอดถอนแล้ ว เพือให้ การ
ดํ า เนิ น การเป็ นไปอย่ า งต่ อ เนื อง ก็ ค วรที จะเป็ น
คณะกรรมการการเลือกตังพิ
) เศษด้ วย
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่า การทีคณะกรรมการ การเลือกตังเปิ
) ดโอกาสให้ ผ้ ู
มีสิท ธิ เ ลือ กตัง) สามารถยื นคํ า ร้ องคัด ค้ า นเฉพาะการ
ลงคะแนนเสียงทีไม่ถูกต้ องและไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ภายใน 30 วัน นับ จากวัน ประกาศผล เห็ น ควรแล้ ว
เพราะถือว่าเป็ นระยะเวลาทีเหมาะสมกับการรวบรวม
พยานหลักฐาน
จากการวิจัย และการสัมภาษณ์ แบบเชิ งลึก
พบว่า กฎหมายการเลือกตังท้
) องถินทีว่า “บุคคลทีเคย
ถูก ถอดถอนจากการเป็ นสมาชิ ก สภาท้ องถิ น หรื อ
ผู้บริ หารท้ องถินเป็ นบุคคลต้ องห้ ามซึงให้ ใช้ สิทธิ สมัคร
รั บ เลื อ กตัง) ท้ อ งถิ นเป็ นเวลา 5 ปี นับ ถึ ง วัน เลื อ กตัง) ”
เห็ น สมควรแล้ ว เนื องจากจะเป็ นบทลงโทษที ทํ า ให้
ผู้สมัครทีเคยถอดถอนได้ เว้ นวรรคทางการเมือง เพราะ
พระราชบัญญัติว่าด้ ว ยการลงการงคะแนนเสีย งเพื อ
ถอดถอนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ น หรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น
พ.ศ. 2542 เป็ นกฎหมายทีคุ้มครองผู้บริ หารและสมาชิก
ท้ องถินมากจนเกินไป จนทําให้ การบริ หารงานเป็ นไป
อย่างไม่ยุติธรรมและเมือมีการถูกถอดถอนก็ควรทีจะ
เว้ นระยะเวลาในทางการเมืองเพือความโปร่งใส
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื อง มาตรการทางกฎหมายในการ
ถอดถอนสมาชิ กสภาท้ อ งถิ นและผู้บริ หารที ทุจ ริ ต ใน
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นเป็ นการศึ ก ษาถึ ง การ
ตรวจสอบบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายเกี ยวข้ อ งกับ การ
ถอดถอนออกจากตํ า แหน่ ง ได้ แก่ รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้ ว ยการลงคะแนนเสีย งเพื อถอดถอนสมาชิ กสภา
ท้ องถิ นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ น พ.ศ. 2542 เอกสารรายงาน
การวิจัย หนัง สือ วารสารบทความทางวิช าการ และ
วิทยานิพ นธ์ เพือศึกษาและทํา ความเข้ าใจกฎหมาย
หลักเกณฑ์รูปแบบ และวิธีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชิ ก สภาท้ องถิ นหรื อ ผู้ บริ ห ารท้ องถิ นออกจาก
ตํ า แหน่ ง ก่ อ นครบวาระ ทั ง) ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
ในการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการ
ถอดถอนสมาชิ กสภาท้ อ งถิ นและผู้บริ หารที ทุจ ริ ต ใน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินพบว่า การลงคะแนนเสียง
ถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถินหรื อผู้บริ หารท้ องถิน ยังไม่
สามารถใช้ บงั คับและดําเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการเมืองทังนี
) ) สืบเนือง
จากประชาชนในระดับท้ องถินยังไม่เข้ าใจกับระบบการ
ถอดถอนสมาชิก สภาท้ องถินและผู้บริ หารท้ องถิน ซึง
รัฐธรรมนูญมุ่งเน้ นให้ ประชาชนในท้ องถินเข้ ามามีสว่ น
ร่ วมในการปกครองท้ องถิ น ประกอบกับกฎหมายว่า
ด้ ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื อถอดถอนสมาชิ ก สภา
ท้ องถิ นหรื อ ผู้ บริ ห ารท้ องถิ น พ.ศ. 2542 ที กํ า หนด
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารถอดถอนผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ น มี
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บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม สําหรับการศึกษา
มาตรการทางกฎหมายในการถอดถอนสมาชิ ก สภา
ท้ อ งถิ นและผู้บ ริ ห ารที ทุจ ริ ต ในองค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ น เป็ นการวิ เ คราะห์ ถึ ง การบัง คับ ใช้ กฎหมาย
แนวทางเพือป้องกันการทุจริ ต การละเมิดความบริ สทุ ธิz
ของการใช้ สทิ ธิในการถอดถอน เช่น การติดสินบน การ
ข่มขู่ การเข้ าชื อหรื อใช้ สิทธิ แทน เป็ นสิงต้ องห้ ามโดย
กฎหมายของทุกประเทศ ความผิดดังกล่าวควรจะถูก
ลงโทษ ตั ง) แต่ ปรั บ จํ า คุ ก ตั ด สิ ท ธิ เ ลื อ กตั ง) และ
คุณสมบัติสมัครรับเลือกตัง)

ข้ อเสนอแนะ
กฎหมายในการถอดถอนสมาชิกสภาท้ องถิน
และผู้บริ หารทีทุจริ ตในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น ที
เรี ยกว่า “Recall” เป็ นกลไกหนึงทีส่งเสริ มบทบาทของ
ประชาชนให้ มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการทํางานของ
สมาชิ ก สภาท้ องถิ นและผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น มี ขัน) ตอน
กระบวนการในการดํ า เนิ น การตามรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2550 แ ล ะ
พระราชบัญ ญัติ ว่าด้ ว ยการลงคะแนนเสีย งเพื อถอด
ถอนสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ นหรื อ ผู้บ ริ ห ารท้ อ งถิ น พ.ศ.
2542 อาจจะเป็ นการยากเนืองจากประชาชนยังขาด
ความรู้ ความเข้ า ใจในข้ อ ระเบี ย บกฎหมายดัง กล่า ว
กฎหมายกระบวนการถอดถอนไม่ ชัด เจน ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ การนําเสนอข้ อมูลยังไม่เพียงพอ ทําให้
ผู้ทีมีสิทธิz ลงชือถอดถอน เกิดความไม่ปลอดภัย ควรมี
การปรับปรุงแก้ ไข
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