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ค�ำน�ำ

การปกครองระบอบประชาธปิไตย หวัใจอยูท่ีป่ระชาชนผูเ้ป็นเจ้าของอ�านาจ 
อธิปไตย ทุกคนต่างปรารถนาให้การเมืองดี เพราะถ้าการเมืองดีชีวิตเราดีขึ้น และ 
ผู้ท่ีจะท�าให้การเมอืงดขีึน้ กค็อื ประชาชน ดงันัน้ ประชาชนจึงต้องสนใจและเข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมืองท�าการเมืองให้ดีขึ้นด้วยตัวประชาชนเอง

อย่างไรกด็ ี หากประชาชนไม่มกีารรวมพลงั ต่างคนต่างท�าคนละทศิคนละทาง 
การแก้ปัญหา การพฒันาประเทศ และการพัฒนาประชาธปิไตยกจ็ะไม่ส�าเรจ็ ดงันัน้ 
จงึต้องมีศนูย์กลางในการท�ากจิกรรมประชาธปิไตยในต�าบล เรยีกว่า “ศนูย์ส่งเสรมิ 
พัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)” เป็นศูนย์รวมของประชาชนทุกคนในต�าบล 
ที่จะท�ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีคณะกรรมการ ศส.ปชต. 
เป็นกลไกขับเคลือ่นส�าคัญผลกัดนัให้ ศส.ปชต. สามารถด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง 
ผูกพัน เป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตของประชาชนและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เพือ่ให้คณะกรรมการ ศส.ปชต. มคีวามรู ้ความเข้าใจในแนวทางการท�างาน 
และสามารถขับเคลื่อน ศส.ปชต. ได้ดีมีประสิทธิภาพ ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้จึงได้จดัท�าคูม่อืปฏบิตังิาน ศส.ปชต. ข้ึน เพ่ือให้กรรมการ ศส.ปชต. สามารถ 
ปฏิบัตงิานได้บรรลเุป้าหมาย คอื “การสร้างพลเมอืงดใีห้เกดิขึน้มากมายเต็มแผ่นดนิ 
มีวิถีประชาธิปไตยในหมู่บ้าน ต�าบล ชุมชนประชาธิปไตยอย่างเป็นสุขตลอดไป”

ส�าหรบัคูมื่อปฏิบตังิาน ศส.ปชต. นี ้ เป็นการจัดพมิพ์ครัง้ที ่ 3 โดยเพิม่เตมิ
ภารกจิ ศส.ปชต เพือ่รองรับการเลือกต้ังทีจ่ะเกดิข้ึนในอนาคต โดยมเีนือ้หาประกอบด้วย 
1.ภารกจิของ ศส.ปชต. หลงัมรีฐัธรรมนญู 2.ความรู้เก่ียวกับการเลอืกตัง้ระบบใหม่ 
3.การเลอืกต้ังคณุภาพ โดยพลเมืองคณุภาพ หวังว่า กรรมการ ศส.ปชต. ทุกท่านจะ 
ได้ศกึษาท�าความเข้าใจ และปฏิบตัติามภารกจิดงักล่าวอย่างจรงิจงั เพือ่ให้ ศส.ปชต. 
เป็นกลไกขับเคลือ่นประชาธปิไตยและการเลือกตัง้ในระดบัหมูบ้่านต�าบลอย่างแท้จรงิ

(ดร.ประวิช รัตนเพียร)
                                              กรรมการการเลือกตั้ง
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ก่อนอื่น ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น 
กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบล (กก.ศส.ปชต.) ได้ผ่าน 
การอบรมตามหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ได้สวมเสื้อสามารถ ได้รับ
มอบภารกิจส�าคัญยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างประชาธิปไตยระดับพื้นฐานในหมู่บ้าน
ต�าบล และได้รับหนังสือ “คู่มือปฏิบัติงาน ศส.ปชต.” 

คูมื่อนี ้ เป็นหนงัสือพกติดตัวส�าหรบัใช้เป็นคูม่อืในการท�างาน เน้ือหาในเล่ม 
พูดจากเรื่องใกล้ตัวที่สุด ไปจนถึงเรื่องที่ไกลตัวออกไป

โดยพูดถึงที่มาของ กก.ศส.ปชต.ว่าเป็นใคร มาจากไหน มาท�าอะไร 
ท�างานกบัใคร ใครบ้างทีจ่ะสนบัสนนุ ไปจนถงึแนวทางการท�างานเพือ่ความส�าเรจ็ 
และการเลือกตั้งคุณภาพโดย ศส.ปชต. ที่มีคุณภาพ

คณะผู้จัดท�าเชื่อมั่นว่า คนที่เสียสละอาสาเข้ามาเป็น กก.ศส.ปชต. นั้น
ไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาทั่วไป หากแต่เป็นระดับผู ้น�าของชุมชนที่ได้รับ 
การยอมรับศรัทธาจากประชาชน เป็นตัวแทนของกลุ่มองค์กรต่างๆ จึงเหมาะสม
ทีจ่ะเป็นผูน้�าทางความคดิ ผูน้�าการปฏบัิต ิ สามารถแสดงออกถงึความเป็นพลเมอืงดี 
วิถีประชาธิปไตยเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนคนอื่นๆ ในหมู่บ้านต�าบลของตนได้

ดังนัน้ เม่ือได้รบัคูม่อืเล่มนีไ้ปแล้ว จงึมัน่ใจว่าทกุท่านจะอ่านด้วยความตัง้ใจ 
เข้าใจ และน�าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จึงขอชื่นชมให้ก�าลังใจแก่ กก.ศส.ปชต.
ทุกท่านให้สามารถปฏิบัติงานประสบความส�าเร็จตามที่หวังตั้งใจไว้ทุกประการ

เพือ่ประเทศของเรา เพือ่ประชาชนของเรา เพือ่ประชาธิปไตยของเรา

ด้วยความศรัทธาและเชื่อมั่น
 

คณะผู้จัดท�าคู่มือ

ถ้อยแถลง
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บ้านเมืองของเรา ประชาชนของเรา 
พลเมืองของเรา

ก่อนนี ้บ้านเมอืงของเรายงัมปัีญหาไม่มากนกั เมือ่มปัีญหาคนทีร่บั 
ภาระแก้ไขกค็อืพวกเรากนัเอง ช่วยกนัคนละไม้ละมอืการแก้ปัญหากจ็ะส�าเรจ็ 
ต่อมาปัญหามีมากขึ้น สลับซับซ้อนจนเกินก�าลังความสามารถ จึงเป็นเรื่อง
ของหน่วยงานรัฐอย่างอ�าเภอ จังหวัด และรัฐบาลในส่วนกลางจะต้องลงมา
แก้ไข ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลา ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน

ต่อมา มีการกระจายอ�านาจ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลาย 
รูปแบบ ทั้ง อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา และ กทม. โดยประชาชน
เลือกตัวแทนมาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นกันเอง แม้ว่าปัญหาจะคลี่คลาย
ลงได้จ�านวนหนึ่ง แต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาจนแก้ไม่หวาดไม่ไหว 

ทีเ่ป็นเช่นนี ้ เพราะเราคดิว่าเมือ่มีคนอืน่มาแก้ปัญหาให้แล้ว กไ็ม่ใช่ 
เรื่องของเราอีกต่อไป คิดว่าเลือกตัวแทนไปแล้ว ย่อมเป็นหน้าที่ตัวแทนจะ
ต้องท�าหน้าที่แทนเรา เสียภาษีจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว 
ก็ย่อมเป็นหน้าที่ของคนเหล่านั้นจะต้องท�างานให้เรา โดยเราไม่จ�าเป็นต้อง
มีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่ปัญหาเหล่านั้น เป็นปัญหา 
ของเราเอง

ขณะนี ้ ปัญหาของบ้านเมืองยิง่มมีาก ซบัซ้อนทวคูีณและเกีย่วพนั 
กับปัญหาอื่นๆ มากมาย ท้ังเรื่องปากท้อง การท�ามาหากิน แหล่งน�้า
สิง่แวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ จะให้ใครมาแก้ไข?

บ้านเมืองของเรามีจ�านวนประชากรมากกว่า 65 ล้านคน
แต่จะมีสกักีค่น ทีเ่หน็ขยะตกเรีย่ราดแล้วช่วยเกบ็ไปท้ิงในถงัขยะ 
เห็นความรุนแรงท�าร้ายทุบตี หรือผัวเมียตีกันแล้วเข้าไปห้าม
พบการทุจริตโกงกินแล้วไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดการคนโกง

อารัมภบท



คู่มือปฏิบัติงาน ศส.ปชต. 5

มีกี่คน ที่ไม่ฝากลูกเข้าเรียนแย่งที่นักเรียนคนอื่นที่ไม่มีเส้นสาย
มีกี่คน ที่ไม่ยอมรับเงินแจกในการเลือกตั้ง
มกีีค่น พบเห็นการทจุริตซือ้สิทธิขายเสียงแล้วแจ้งให้ กกต. ด�าเนินการ 
มกีีค่น ก่ีคน กีค่น...
ทีเ่ราเหน็กคื็อ หลายคนยงัเอาหไูปนาเอาตาไปไร่ คิดไปว่าธุระไม่ใช่ 

บ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว โกงได้ไม่เป็นไรขอให้คนไทยได้ประโยชน ์
ยอมรับได้กับความไม่ถูกต้อง และหลายครั้งที่เรายังฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะ
คิดว่านิดหน่อยคงไม่เป็นไร ใครๆ ก็ท�ากัน

มีใครบ้าง ที่กล้าลุกขึ้นมาแก้ไขความไม่ถูกต้องเหล่านี้ ถ้ามี  
เราเรียกคนที่เป็นก�าลังของบ้านเมืองเหล่านี้ว่า “พลเมือง” ผู้มีจิตส�านึก
สาธารณะท�าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เสียสละอุทิศตัวเพื่อสังคม 
ไม่ยอมจ�านน กล้าคัดค้านความไม่ถูกต้อง กล้าต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
ของสงัคม เคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย มรีะเบยีบวนิยัและรบัผดิชอบ 
ต่อสังคม

บ้านเมอืงของเรามจีดุเด่นหลายอย่างทีเ่อือ้ต่อการเป็นประชาธปิไตย 
มีธรรมชาติที่สวยงาม อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีวัฒนธรรมอันดีงาม 
มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ เรามีชาติเป็นของ
เราเอง โดยไม่ต้องไปแก่งแย่งช่วงชิงรบราใครเพื่อจะให้ได้มา 

เรามพีร้อมทุกอย่าง อย่างเดยีวทีเ่ราไม่ม ีคอื พลเมอืงดีทีม่ากพอ 
ในการช่วยกันพัฒนาและรักษาบ้านเมืองนี้ไว้
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พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ถงึเวลาแล้ว....จากประชาชนทีเ่ห็นกันอย่างดาษดื่นทั่วไป เราต้อง
ช่วยกันสร้างให้เป็นพลเมือง 

จากพลเมืองซึ่งยังมีจ�านวนน้อย มาช่วยกันท�าให้เป็นพลเมืองดี
ในวถีิประชาธปิไตย ให้สงัคมไทยเต็มไปด้วยพลเมอืงดีทีแ่ขง็ขนั ขยนัท�าประโยชน์
เพื่อส่วนรวม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีวินัย และความรับผดิชอบ 
ใช้เหตุใช้ผลบนความแตกต่าง มีจิตส�านึกสาธารณะ และมีส่วนร่วมทาง 
การเมือง

พลเมอืงดใีนวิถปีระชาธิปไตย มีคณุลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ คอื 
1. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 ได้แก่ การยอมรับในความเสมอภาคเท่าเทยีมกันของคนทุกคน 

เรากค็นเขากค็น ปฏบิตัต่ิอคนทกุคนเหมอืนเป็นเพือ่นมนษุย์ด้วยกนั ไม่ดหูมิน่ 
เหยียดหยาม ยอมรับในความแตกต่าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
ใช้หลักเหตุผลโดยยอมรับหลักการเสียงข้างมากและเคารพรับฟังเสียง 
ข้างน้อย ไม่ใช้เสียงข้างมากลากไป ไม่ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย และไม่ใช้ 
ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา
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2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎหมาย 
 ได้แก่ การรู้จักสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เมื่อมีสิทธิ 

ย่อมมีหน้าที่ มีเสรีภาพก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วย (มีอิสระที่จะท�า หรือ
ไม่ท�าอะไรก็ได้ แต่ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิคนอื่น และไม่ฝ่าฝืน
ศีลธรรม) 

 ขณะเดียวกันหากประชาชนหรือชุมชนของเราถูกละเมิดสิทธ ิ
หรือไม่ได้รบัความเป็นธรรม กต้็องกล้าลกุขึน้ปกป้องคุม้ครองสทิธ ิโดยไม่ยอม 
ให้ผู้ใดล่วงละเมิดอันขัดต่อกฎหมาย

 นอกจากนัน้ พลเมืองดยีงัเคารพกฎกตกิาของสงัคมและกฎหมาย 
โดยไม่คิดฝ่าฝืน กฎหมายใดแม้จะเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรม ตราบใดที่ยัง
บังคับใช้ เราต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้น บ้านเมืองก็คงปั่นป่วนวุ่นวาย ขัดแย้ง
แตกแยกกันไม่สิ้นสุด เพราะคนไม่เคารพกฎหมายหรือเลือกเคารพปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ตนพอใจได้ประโยชน์ 

 กฎหมายใดที่ยังไม่เป็นธรรม ไม่ทันยุคสมัย ก็ต้องเสนอให ้
ยกเลกิ หรอืแก้ไขตามช่องทางทีก่ฎหมายก�าหนด มใิช่ไปฝ่าฝืนหรอืใช้วธิกีารอืน่ 
ล้มล้างโดยขัดต่อกฎหมาย
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3. มคีวามรบัผิดชอบ ต่อตวัเอง ต่อผู้อืน่ ต่อสงัคม และประเทศชาติ
 ได้แก่ การตระหนักในบทบาทหน้าที่ ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง 

ของสังคม เช่น การที่เราท�าร้ายทุบตีคนในครอบครัวก็เป็นการสร้างนิสัยใช้
ความรุนแรงตัดสินปัญหา ในอนาคตอาจมีปัญหาเยาวชนตีกันหรือการใช้
ความรุนแรง การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การผิดเวลานัดหมาย เข้าประชุมล่าช้า 
การขับรถฝ่าไฟแดง การไม่เข้าแถวซ้ือของ การหลกีเลีย่งภาษ ี การให้สนิบน 
เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นการแสดงความไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น

 นอกจากนั้น ผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมยังเข้ามีส่วนร่วม 
ในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาและแก้ปัญหาของบ้านเมือง เช่น แสดง
ความเห็น เสนอแนะหรือเข้าร่วมด�าเนินการในการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น 
ให้ความร่วมมือกับ อบต. เทศบาล หรือ กทม. ร่วมประชุมประชาคม 
ท�าแผนพฒันาท้องถ่ิน และกจิกรรมอืน่ๆ เช่น การแยกขยะ การก�าจดัยงุลาย 
หรือการเสียภาษีท้องถิ่นในเวลาที่ก�าหนด เป็นต้น

 การจะสร้างความเป็นพลเมืองในลักษณะดังกล่าวได้ คงมิใช ่
การสั่ง บังคับให้เป็น หรือให้ท่องจ�า แต่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และปลูกฝังจิตส�านึกการเป็นพลเมืองแก่เยาวชน และประชาชน โดยการ
พูดคุยสนทนา อบรม ให้ทดลองท�า จนสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติกลาย
เป็นพฤติกรรมติดตัวถาวร 

ถ้าเราสร้างได้ จะเป็นการเตรียมคนไว้ให้พร้อมรองรับ 
การเป็นประชาธิปไตยในอนาคต และพลเมืองเหล่านี้จะเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อไป
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ท�าไมต้องมี ศส.ปชต.?

เม่ือสร้างพลเมืองได้แล้ว หากพลเมืองไม่มกีารรวมพลงักัน ต่างคน 
ต่างท�า คนละทิศละทาง การแก้ปัญหา การพัฒนาประเทศและการพัฒนา
ประชาธิปไตยก็จะไม่ส�าเร็จ ดังนั้น จึงต้องมีศูนย์กลางในการท�ากิจกรรม
ประชาธปิไตยเกิดขึน้ในต�าบล เรยีกว่า “ศนูย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธปิไตย”
หรือ “ศส.ปชต.” มีบทบาทหน้าที่ เช่น

1. เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตย
 ส�าหรับกรรมการ ศส.ปชต. ผูน้�าชมุชนและประชาชนในต�าบล 

ใช้เป็นที่ประชุมร่วมคิดร่วมวางแผนท�างาน ฯลฯ
2. ให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีวินัย

และความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และการซื้อสิทธิขายเสียง

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย
 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องวิถีชีวิตประจ�าวัน โดยไม่เป็นภาระ

แก่ประชาชน เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน งานประเพณี งานรณรงค์รักษา 
สิง่แวดล้อม การก�าจดัยงุลาย กจิกรรมวนัผูส้งูอาย ุฯลฯ รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆ 
ทีส่นบัสนนุการเลอืกตัง้คณุภาพ เช่น กิจกรรมรณรงค์หมูบ้่านประชาธปิไตย 
ไม่ขายเสียง กปน.มืออาชีพ เป็นต้น

4. พัฒนาต่อยอดการสร้างและขยายเครือข่ายพลเมือง
 ศส.ปชต. ต้องสร้างและขยายเครือข่ายพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ให้มากขึ้นเพื่อเป็นฐานพลังของ ศส.ปชต. ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประชาธิปไตยในต�าบลหมู่บ้าน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 
เป็นอาสาสมัครขององค์กรเอกชนช่วยหรอืครวจสอบในการเลอืกตัง้ เป็นต้น
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5. สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งจะไม่ประสบผลส�าเร็จ ถ้าภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วน 

ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน และที่ส�าคัญ คือ 
ประชาชนไม่เข้ามามส่ีวนร่วม 

ดังนัน้ ศส.ปชต. จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมจากทกุฝ่าย มาช่วยกนั 
ท�าให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ  ได้ผู้แทนดี  ไม่มีการทุจริตเลือกตั้ง  โดยมี
ส่วนร่วมทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเลือกตั้ง 

ศูนย์ฯ นี้ ไม่ใช่ศูนย์ของหน่วยงานใด หากแต่เป็นศูนย์รวมใจของ
ประชาชนทุกคนที่จะท�ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย 
ในต�าบลร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ หรือ กก.ศส.ปชต.ท�าหน้าที่
บริหารจัดการศูนย์ฯ 

ดังนั้น ผู้ที่จะขับเคลื่อนงานของ ศส.ปชต. ให้เดินไปข้างหน้า 
เป็นที่หวัง ที่พึ่งของประชาชน ในการเสริมสร้างและพัฒนาประชาธิปไตย 
สร้างและปลกูฝังจติส�านกึความเป็นพลเมอืง ให้บ้านเมอืงพัฒนา ให้ประชาชน 
มีความสุข ไม่ใช่ใครที่ไหน คือ กก.ศส.ปชต. ทุกท่าน นั่นเอง

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
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กก.ศส.ปชต. คือใคร?

กก.ศส.ปชต. เป็นค�าย่อของ “คณะกรรมการศนูย์ส่งเสริมพฒันา 
ประชาธปิไตยต�าบล” มาจากค�าสองค�า คอื คณะกรรมการ กบั ศนูย์ส่งเสรมิ 
พัฒนาประชาธิปไตย

กรรมการ หมายถึง ผู้ท�างาน ผู้ท�าหน้าที่ ผู้ได้รับคัดเลือกหรือ
แต่งตั้งให้เป็นคณะเพื่อร่วมกันท�างานบางอย่างให้ส�าเร็จ 

ส่วน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ก็มิใช่ตัวอาคารสถานที่ 
แต่คือศูนย์กลางในการท�ากิจกรรมหรือเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน 
ทุกคนในต�าบลที่จะท�ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกัน 
เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเพื่อความสุขของประชาชน 

รวมความแล้ว กก.ศส.ปชต. จึงได้แก่ กลุ่มคนหรือคณะบุคคล 
ผู้มีจิตส�านึกสาธารณะ เสียสละ สมัครใจท�างานเพื่อส่วนรวม มุ่งหวังให้
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านต�าบลมีความสุข โดยที่ตนนั้นไม่ได้หวังผล 
ตอบแทนใดๆ นอกจากความสุขกายสุขใจที่ได้ท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม

นอกจากนัน้ กก.ศส.ปชต. ยงัมคีวามศรทัธาในการปกครองระบอบ 
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ มคีวามรู้ความเข้าใจและ 
สนใจใฝ่เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย สามารถน�าไปพูดคุยเผยแพร่ถ่ายทอด
ความรู้แก่เพื่อนบ้านได้ ทั้งยังมีคุณสมบัติของนักพัฒนา คือ มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจ สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
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ศส.ปชต. แต่ละแห่งจะมีกรรมการอย่างน้อยต�าบลละ 10 คน 
ตามความจ�าเป็นหรือตามจ�านวนหมู่บ้านชุมชนในต�าบลรวมทั้งในเขต 
ชุมชนเมืองนั้น คัดเลือกจากผู ้น�าชุมชนที่ได้รับการยอมรับนับถือจาก
ประชาชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้านกรรมการหมูบ้่าน (กม.) กรรมการกองทนุ
หมูบ้่าน กลุม่สตร ีต�าบล/หมูบ้่าน อาสาสมัคร เช่น อสม. ผู้น�า อช. กปน. 
อาสาสมัคร กศน.ต�าบล พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย อาสาสมัคร 
แกนน�าประชาธปิไตย(อสปช.)  เป็นต้น 

กก.ศส.ปชต. จะประชุมคดัเลอืกกนัเองเพือ่รบัผดิชอบหน้าทีต่่างๆ 
เช่น ประธาน รองประธาน  และกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทัง้อาจมกีรรมการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีครู กศน. ต�าบล เป็นกรรมการและเลขานุการ
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กก.ศส.ปชต.ท�าอะไร?
ศส.ปชต. จะเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของพลเมืองในการท�า

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในต�าบล หมู ่บ้าน อย่างมี
ประสิทธิภาพได้หรือไม่ ขึ้นอยู ่กับการท�างานของ กก.ศส.ปชต. ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีภารกิจ ดังนี้

1. การบริหารจัดการศูนย์
 จดัการ ศส.ปชต.ให้มคีวามพร้อมในการท�ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

สม�่าเสมอ เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เช่น  
 1.1 มกีารจดัทีท่�าการ ศส.ปชต. ให้มคีวามพร้อมในการท�างาน 

เช่น มีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย มกีารจดัเอกสารเป็นหมวดหมู ่ สะดวก 
ต่อการค้นหา  

 1.2 มีการประชุม กก.ศส.ปชต. อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง
โดยมีการจัดท�าบันทึกรายงานการประชุม และมีการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน
ของ ศส.ปชต. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการท�างาน เช่น แผนประจ�าเดือน 
แผน 6 เดือน แผนประจ�าปี เป็นต้น

 1.3 มีการประสานการปฏิบัติงานกับบุคคล หน่วยงาน องค์กร 
ในพื้นที่ 
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 1.4 มีการบันทึกผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัด
ท�าแผน และการประสานงานในเดือนต่อๆ ไป รวมถึงใช้ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

 1.5 มีการจัดท�ารายงานการปฏิบัติงาน ส่งให้ส�านักงาน กศน.
และส�านกังาน กกต.จงัหวดัทกุเดือน หรอืตามทีข่อความร่วมมอื เพือ่ใช้เป็น 
ข้อมูลในการติดตามและวางแผนสนับสนุน

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
 กก.ศส.ปชต.มหีน้าทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัประชาธิปไตย สร้างจิต 

ส�านึกความเป็นพลเมืองแก่ประชาชน ให้เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมและ 
ส่วนรวม ต่อต้านพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และการซ้ือสิทธิขายเสียง 
โดยสามารถด�าเนินการให้ความรู้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

 2.1 ให้ความรูต้ามโครงการ/กจิกรรมที ่กกต.และ กศน. สนับสนุน 
เช่น หลกัสตูรพลเมอืงดีวถิปีระชาธปิไตย หลกัสตูร กปน. มอือาชพี เป็นต้น

 2.2 ให้ความรูต้ามโครงการ/กจิกรรม โดยร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ 
จัดขึ้นในต�าบลหมู่บ้าน

 2.3 ให้ความรูส้อดแทรกไปกบัวถิชีวีติประจ�าวันของประชาชน 
หรือในกลุ่มองค์กร/หน่วยงานที่ กก.ศส.ปชต.มีบทบาทอยู่ในกลุ่มนั้นๆ 

การออกเผยแพร่ความรู้ด้านประชาธิปไตย คณะกรรมการ ศส.ปชต. 
ต้องวางแผนในแต่ละเดือน ว่าจะร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กรใดบ้าง 
เมื่อใด เช่น ร่วมกับครู กศน.ต�าบล พัฒนากร สาธารณสุข โรงเรียน วัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน กรรมการหมูบ้่าน ตลอดจน 
ในที่ประชุมของกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
เวทีการพูดคุยเกี่ยวกับความส�าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยสอดแทรก
ไปในทุกกิจกรรมของต�าบลหมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมประชาธิปไตย 
ในวถีิชวีติของประชาชน เช่น มเีหตมุผีล รบัผดิชอบต่อตนเอง ผูอ้ืน่ ต่อสงัคม 
และเคารพกฎกติกาของสังคม 

ทัง้นี ้ ควรบนัทกึการให้ความรูใ้นทะเบยีนของศนูย์ฯเพือ่จะได้เป็น 
ข้อมูลในการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป
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3. ขยายเครือข่ายพลเมือง
 กก.ศส.ปชต. ไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้ส�าเร็จโดยล�าพัง จ�าเป็น

ต้องมีเครือข่ายกว้างขวางครอบคลุมเข้าร่วมในการปฏิบัติงาน จะได้เข้าถึง
ทุกพื้นที่ และงานมีความต่อเนื่อง 

 ดังนั้น กก.ศส.ปชต. จึงควรแสวงหาบุคคลที่มีความประสงค์
เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน เพ่ือมาเป็นเครอืข่าย โดยจดัท�าทะเบยีนสมาชกิทีเ่ป็น 
เครือข่าย แล้วถ่ายทอดแนวคิด และความรู้ในการปฏิบัติงาน เมื่อมีภารกิจ
ก็ประสานงานให้เข้ามาร่วมในการปฏิบัติงาน 

 รวมทั้งพลเมืองที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพลเมืองฯทั้งที่
ศูนย์ฯ จัดอบรมเอง และที่ กกต.ได้อบรมไว้ นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครที่
หน่วยงานอื่นๆจัดตั้ง (เช่น รด.จิตอาสา / ลูกเสืออาสาของโรงเรียนต่างๆ /
อาสาประชาธปิไตยทีอ่�าเภอสนบัสนนุ/อาสาสมคัรนักศกึษา กศน. เป็นต้น) 
หรือผู ้ที่เสนอตัวอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
ในการปฏิบัติงานได้ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากอาสาสมัครเหล่านี้ยังไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร 
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กก.ศส.ปชต. ควรจัดอบรมให้ความรู้โดยใช ้
ภาพพลิกเป็นสื่อก่อนมอบภารกิจให้ปฏิบัติงาน
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4. ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย
 แต่ละต�าบลอาจมีหมู่บ้านหรือชุมชนประชาธิปไตยต้นแบบ 

หรือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า ประชาชนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ 
แก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย โดยไม่งอมืองอเท้า 
รอหน่วยงานภายนอกขี่ม้าขาวมาช่วย

 กก.ศส.ปชต. ผูน้�าชมุชน และประชาชนในชมุชน ต้องท�าให้เหน็ 
ว่าหมู่บ้านต�าบลของตนก็มีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาที ่
เกิดข้ึนได้ด้วยพลงัของพลเมอืงในชุมชน หากท�าได้จะเป็นแบบอย่างขยายผล 
ถ่ายทอดประสบการณ์ไปยังหมู่บ้านหรือชุมชนอื่นได้ด้วย เป็นการยืนยันว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย 

 การขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของชุมชนด้วยกระบวนการ
ประชาธิปไตย จะเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆ ได้

 
5. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
 ในฐานะผู้น�าทางความคิด และมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  

กก.ศส.ปชต. มีหน้าท่ีส่งเสริมพลเมืองมีกิจกรรมประชาธิปไตยในชุมชน  
หมู่บ้านต�าบล เช่น ถ้าชุมชนมีปัญหาเรื่องใดก็ควรมีการระดมความคิดเห็น
จากสมาชิก เสนอแนวทางแก้ไขที่มาจากความเห็นพ้องต้องกัน ยึดหลัก
เหตุผลโดยยอมรับเสียงส่วนใหญ่และรับฟังเสียงข้างน้อย ไม่ใช้เสียง 
ข้างมากลากไป หรือใช้อิทธิพล หรือสิ่งจูงใจที่ท�าให้การออกเสียงไม่ได้เป็น
ไปตามเหตุและผล เมื่อได้กฎกติการ่วมกัน ทุกคนก็ต้องยึดถือปฏิบัต ิ
โดยไม่มีการฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ ถ้าเห็นว่ากฎกติกาไม่เหมาะสมก็
ควรน�าเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมของสมาชิก เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 ภารกิจการส่งเสรมิกจิกรรมประชาธิปไตย จะท�าให้คนในสังคม 
รูจ้กับทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบ สิทธิ เสรภีาพ หน้าทีใ่นฐานะพลเมอืงด ี
และปฏิบติัตนตามวิถชีีวิตประชาธิปไตย สามารถอยูร่่วมกันได้อย่างสันตสิขุ 
ไม่แตกแยกวุน่วาย บ้านเมอืงเดนิหน้าพัฒนาได้เต็มที ่สงัคมมีความเป็นธรรม 
ประชาชนความสุข คือสุดยอดปรารถนาของคนไทยทุกคน
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6. มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
 หลักการส�าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ

อ�านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ดังนั้น กก.ศส.ปชต. จะมีบทบาทท�าให้
การเลือกตั้งในต�าบลหมู่บ้าน เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

 ปัญหาการเลือกต้ังทุกครั้ง ทุกคนทราบดีว่ายังมีการทุจริต 
ซือ้สทิธขิายเสยีง ท�าให้ตวัแทนทีเ่ราเลอืก ไม่ได้รบัการยอมรบัเป็นตัวแทน 
ของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นภารกิจของ กก.ศส.ปชต. ที่จะสนับสนุน 
ให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

 กก.ศส.ปชต.สามารถเข้าร่วมกระบวนการเลือกตั้งได้ ตั้งแต่
การรับสมัคร การให้ความรู้กบัผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ การรณรงค์ให้ออกมาใช้สทิธ ิ
เลอืกต้ัง รณรงค์ป้องกนัการทจุรติซ้ือสทิธิขายเสยีง โดยการคดัเลอืกหมูบ้่าน 
ต้นแบบในต�าบลเป็นหมู่บ้านปลอดการซื้อสิทธิขายเสียง การสมัครเป็น
กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) การคัดเลือกกรรมการประจ�า
หน่วยเลอืกต้ัง (กปน.) การหาเสยีงของผูส้มคัร การป้องกันไม่ให้มกีารฝ่าฝืน 
กฎหมายเลือกตั้ง การจัดให้มีการลงคะแนน การนับคะแนน และการ
ประกาศผลการเลือกต้ัง

 นอกจาก กก.ศส.ปชต. จะเข้าร่วมด้วยตนเองแล้ว ควรสนับสนุน 
ให้เครอืข่ายเข้าร่วมปฏิบตังิานได้ด้วย เช่น การให้ความรูกั้บผูม้สีทิธิเลอืกตัง้ 
การรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ัง การเป็นเครือข่ายข่าว การร่วมเป็น
กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตัง้ เป็นกรรมการประจ�าเขตเลอืกตัง้ เป็นผูช่้วย 
ปฏิบัติงาน เป็นอาสาสมัครตรวจสอบการเลือกตั้ง หรือเป็นผู้ช่วยเหลือ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น รด.จิตอาสา พลเมืองอาสา
พัฒนาประชาธิปไตย และลูกเสืออาสา กกต. เป็นต้น ฯลฯ

กก.ศส.ปชต. ควรมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
ไว้ให้เป็นระบบครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการทบทวนปรับปรุงแก้ไข 
การวางแผนปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับต�าบลอื่นๆ 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของศูนย์ฯ
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กก.ศส.ปชต. ท�างานกับใคร?

กก.ศส.ปชต. ต้องท�างานร่วมกบัคนหลายกลุม่ นบัตัง้แต่ประชาชน 
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน พระ คร ูองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น อบต. เทศบาล 
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กร สมาคม มูลนิธ ิ
ท้ังในระดับต�าบล อ�าเภอและจงัหวดั แม้แต่นกัการเมอืงก็อาจต้องประสาน 
ความช่วยเหลอื หรอืสือ่มวลชนทีต้่องแจ้งข้อมูลข่าวสารกระจายสูป่ระชาชน 

การท�างานของ กก.ศส.ปชต. ไม่สามารถท�าส�าเรจ็ได้โดยกรรมการ 
คนใดคนหนึ่งเพียงล�าพัง ต้องท�างานเป็นหมู่คณะ หรือต้องพึ่งพาอาศัย 
กก.ศส.ปชต.ด้วยกันเอง ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เป็นเครือข่าย
สมัพนัธ์แน่นเหนยีว ยดึโยงกนัดงัใยแมงมมุ เมือ่ตดัสนิใจลงเรอืล�าเดยีวกันแล้ว 
ต้องช่วยกันพายให้ถึงฝั่ง

กก.ศส.ปชต.ทุกคนล้วนเคารพ ให้เกียรติยอมรับในศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย์ และความรู้ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งด้านข้อมูล ประสบการณ์ท�างาน พูดคุยปัญหาและ
วิธีการแก้ไขปัญหา ไม่แข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน แต่เป็นเพื่อนคู่คิด-มิตรคู่ใจ 
ซึ่งกันและกัน บรรยากาศการท�างานจึงอบอวลด้วยความสุขและประสบ
ความส�าเร็จในการท�างานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
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ใครบ้างที่จะสนับสนุน?

การท�างานของคณะกรรมการ ศส.ปชต. นอกจากจะได้รับการสนบัสนนุ
การปฏิบัติงานจากส�านักงาน กกต.จังหวัด และส�านักงาน กศน.ทั้งระดับ 
จงัหวัด อ�าเภอ และต�าบลแล้ว ยงัต้องได้รบัความร่วมมอืและสนบัสนุนจาก 
ส่วนราชการ องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทุกระดับ 

จึงควรประสานบุคคล หน่วยงานต่างๆ ให้ทราบถึงแนวคิดและ
วตัถุประสงค์การจดัตัง้ หรอืสามารถเรยีนเชิญมาเป็นทีป่รกึษาและสนบัสนนุ 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ศส.ปชต. ก็จะท�าให้ ศส.ปชต. มีความ
เข้มแข็งขึ้น ผู้สนับสนุนเหล่านี้ 

ระดับจังหวัด เช่น
- ผู้ว่าราชการจงัหวัด, อบจ., พฒันาการจงัหวดั, เกษตรจงัหวดั, 

สาธารณสุขจังหวัด, ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด, พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, อัยการจังหวัด

- ส�านกังานสัสดจีงัหวัด, มณฑลทหารบก ทีร่บัผดิชอบพืน้ทีจั่งหวดั, 
ยุติธรรมจังหวัด, ต�ารวจภูธรจังหวัด, ป.ป.ช. จังหวัด

- หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา เช่น สพป. , สพม. , 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัย เป็นต้น

- วัฒนธรรมจังหวัด 
- พระพุทธศาสนาจังหวัด 
- ตัวแทนสมาชิกสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด
  ฯลฯ 
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ระดับอ�าเภอ เช่น
- นายอ�าเภอ, เทศบาล, พฒันาการอ�าเภอ, ส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถ่ินอ�าเภอ, เกษตรอ�าเภอ, สาธารณสขุอ�าเภอ, สถานตี�ารวจภธูร, ตวัแทน 
สมาชิกสภาองค์กรชุมชนระดับอ�าเภอ ฯลฯ

ระดับต�าบล/หมู่บ้าน เช่น
- อบต., เทศบาล, พัฒนากรต�าบล, เกษตรต�าบล, สาธารณสุขใน

ต�าบล, วัด, โรงเรียน, ก�านัน / ผู้ใหญ่บ้าน, กรรมการหมู่บ้าน (กม.), สมาชิก
สภาองค์กรชุมชนระดับต�าบล ฯลฯ

การสนับสนุนของบุคคล หน่วยงานเหล่าน้ี ไม่จ�าเป็นต้องเป็น 
ตัวเงินงบประมาณก็ได้ อาจเป็นสื่อเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องมือ
เครื่องใช้ หรือค�าแนะน�าปรึกษาในการท�างานก็ได้ 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาล อบจ. 
เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร(กทม.) ซึ่งอยู่ใกล้ชิดและมีอ�านาจ
หน้าท่ีดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ่ของประชาชนในท้องถิ่น 
เป็นหน่วยงานส�าคญัที ่ กก.ศส.ปชต. สามารถประสานขอรบัการสนบัสนนุ 
โดยจดัท�าเป็นแผนงาน โครงการประจ�าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ 
และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส ่ง เสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยได้

ขณะน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลายแห่งได้เห็นความส�าคัญ 
ของการสร้างพลเมืองดีวิถีประขาธิปไตย และสนับสนุนกิจกรรมของ 
ศส.ปชต.
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กก.ศส.ปชต. ต้องมีความพร้อมก่อนท�างาน

การท�างานของ กก.ศส.ปชต. ตัง้อยูบ่นความคาดหวังของเพือ่นบ้าน 
ว่าจะเป็นฟางชิ้นเล็กๆ ที่ล่องลอยกลางแม่น�้าใหญ่ ส�าหรับให้เพื่อนบ้านใช้
เกาะพยุงตัวเข้าหาฝั่ง ดังนั้น ภายใต้สภาพปัญหาและความขาดแคลน 
ทัง้งบประมาณ เครือ่งมือ ซึง่มีจ�ากดั ท�าอย่างไร กก.ศส.ปชต. จึงจะท�างาน 
ได้ส�าเร็จ 

เพือ่เตรียมความพร้อมก่อนการท�างาน กก.ศส.ปชต. ต้องปรับแนวคิด
และอดุมการณ์แบบนกัประชาธปิไตย รู้เทคนิคและวิธีการท�างาน การบริหาร
จัดการที่ดี จึงจะสามารถท�างานได้ประสบผลส�าเร็จ

1. กก.ศส.ปชต. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย
 กก.ศส.ปชต. ตระหนักดีว่า ชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับการเมือง

อย่างเลี่ยงไม่พ้น การเมืองคือชีวิต ชีวิตก็คือการเมือง ถ้าการเมืองดีชีวิต
ของเราก็จะดีขึ้น ถ้าการเมืองแย่ชีวิตเราจะแย่แน่ๆ

 เราอยากให้การเมืองดีจึงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมท�าการเมือง
ให้ดีขึ้นด้วยตัวของเราเอง

 กก.ศส.ปชต. ท�าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์
ของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสยากไร้ท้ังหลาย ในการท�าหน้าท่ี
ต้องเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ของคนทุกคน โดยยดึหลกัความเสมอภาค 
และการไม่เลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชน 

 กก.ศส.ปชต. ต้องรู้เร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม 
รัฐธรรมนูญ เพื่อจะได้ตระหนักว่าเรื่องใดที่เป็นสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหาหรือให้บริการแก่
ประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องรู้หน้าที่ของประชาชน เช่น การเคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมาย การเสียภาษี การป้องกันประเทศ เป็นต้น
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 กก.ศส.ปชต. ทุกคนทราบดี ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชน 
เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย ซึง่หมายถงึอ�านาจสงูสดุในการปกครองประเทศ 
เป็นของประชาชน เราสามารถใช้อ�านาจอธิปไตยได้ทัง้ทางตรง และทางอ้อม 
ทางตรงนั้น เราใช้อ�านาจด้วยตัวเราเองตามรัฐธรรมนูญ เช่น การแสดง 
ความคิดเห็น การขอดูข้อมูลข่าวสารของราชการ การฟ้องร้อง ร้องเรียน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเมิดสิทธิประชาชน การรวมกลุ่ม การชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ เป็นต้น 

 ส่วนการใช้อ�านาจทางอ้อมนั้น เราท�าผ่านทางตัวแทนโดย 
การเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น  เช่น ประชาชนเลือกตั้ง ส.ส. 
และ ส.ส. เลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมาใช้อ�านาจ 
ในการบริหารและพัฒนาประเทศ อ�านาจนิติบัญญัติหรือการออกกฎหมาย
มรีฐัสภา คอื การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒสิภามาใช้อ�านาจ 
แทนเรา ส่วนศาลซ่ึงใช้อ�านาจตลุาการนัน้ แม้เราจะไม่ได้เลอืก แต่ประชาชน 
สามารถตรวจสอบและถอดถอนออกจากต�าแหน่งได้ หากไม่สมควรอยู่ใน
ต�าแหน่งด้วยเหตุต่างๆ เช่น กระท�าผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม ฯลฯ

 อ�านาจอธปิไตยอยูก่บัเราตลอดเวลา มิใช่อยู่เฉพาะช่วงท่ีจะไป 
หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งทุกครั้ง
ยงัมปัีญหาการทจุรติซือ้สทิธขิายเสยีงอยู ่ เราต้องมส่ีวนร่วมในการแก้ไข 
ให้หมดไป จงึเป็นการใช้อ�านาจอธปิไตยของประชาชน โดยประชาชน และ
เพือ่ประชาชนอย่างแท้จริง

2. กก.ศส.ปชต. รู้บทบาทและภารกิจของตน
 กก.ศส.ปชต. รู้บทบาทและภารกิจของตนในการส่งเสริมและ

พฒันาประชาธิปไตย ทัง้การบรหิารจดัการศูนย์ฯ เสรมิสร้างความรูป้ระชาธปิไตย 
แก่ฐานพลงัมวลชนและประชาชนกลุ่มต่างๆ ท�าให้ประชาชนเกดิจิตส�านึก และ 
มพีฤตกิรรมเป็นพลเมือง สร้างและขยายเครอืข่ายพลเมอืงดวีถิปีระชาธปิไตย 
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตย ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมประชาธิปไตยในต�าบล และมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ัง
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ศส.ปชต. จะมีความมั่นคงถาวรเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
ขึ้นอยู่กับการด�าเนินกิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่อง มิใช่ท�าๆ หยุดๆ เช่น

 2.1 มีการประชุมประจ�าสม�่าเสมอ ทุกเดือน วางแผน และ
สรุปผลการปฏิบัติงาน

 2.2 มีแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การท�างานมีแนวทางชัดเจนว่า 
ใคร ท�าอะไร ทีไ่หน เมือ่ใด อย่างไร จะต้องใช้งบประมาณหรอืไม่ ใครสนบัสนุน 
จึงต้องมีการวางแผนร่วมกัน

 2.3 กิจกรรมที่ท�าต้องสอดคล้องวิถีชีวิตของประชาชน เช่น 
กิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา การศึกษา การพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ

 2.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ฝึกการท�างานร่วมกนั
โดยใช้หลักการประชาธิปไตย เช่น การเคารพกติกา ใช้เหตุผล ความรัก
สามัคคี มีวนิยัและความรบัผดิชอบ เป็นต้น

 2.5 ขยายเครือข่ายพลเมือง เพื่อช่วยกันท�างานร่วมกับ 
กก.ศส.ปชต.

 2.6 ร่วมกิจกรรมการเลือกตั้ง เมื่อมีการเลือกตั้ง ศส.ปชต. 
จะมีบทบาท และส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ร่วมรณรงค์ให้ความรู ้
ในการเลือกตั้ง รณรงค์ป้องกันการซื้อเสียง ปฏิบัติหน้าที่ หรือคัดเลือก
บุคคลเป็นเจ้าพนักงานผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้ เป็นอาสาสมัคร หรอืเครอืข่าย 
ข่าวแจ้งเหตุการทุจริต เป็นอาสาสมัครองค์การเอกชนช่วยเหลือตรวจสอบ
การเลือกตั้ง ฯลฯ

3. กก.ศส.ปชต. สามารถบริหารจัดการศูนย์ได้
 กก.ศส.ปชต. เป็นบุคคลส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสร้าง 

วิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดับพื้นที่ต�าบล หมู ่บ้าน จึงต้องมีบทบาท 
ทั้งการบริหารจัดการ ศส.ปชต. การเป็นผู้ประสานงาน เป็นนักพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เป็นนักสร้างเครือข่าย และเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้  โดยการขับเคลื่อนภารกิจยึดหลักการว่าไม่มีงบประมาณก็สามารถ 
ท�างานได้ งานจึงจะเดินไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดลง
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4. กก.ศส.ปชต. เป็นแบบอย่างของนักประชาธิปไตย
 ในฐานะที ่ กก.ศส.ปชต.เป็นผูน้�าทางความคดิและสร้างความรู ้

ประชาธิปไตยแก่เพื่อนบ้าน คงจะเห็นว่าในสังคมบ้านเราที่ถือว่าเป็นสังคม
ประชาธปิไตยนัน้ มักมกีารเรยีกร้องสิทธิ เช่น สิทธิในการรบับรกิารสาธารณสขุ 
ที่มีคุณภาพจากรัฐ สิทธิของผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพจะ
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ หรือแม้แต่สิทธิที่จะได้รับความยุติธรรม สิทธิ
ในการชุมนุม เป็นต้น ซึ่งโดยหลักการแล้วเมื่อมีสิทธิย่อมเป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะต้องจัดให้ และหากผู้ใดได้รับสิทธิก็ย่อมมีหน้าที่ตอบแทนให้รัฐ เช่น 
การเสียภาษี การเคารพกฎหมาย การให้ความร่วมมือสนับสนุนรัฐ และ 
ที่ส�าคัญก็คือ จะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย 

แต่ในความเป็นจรงิเรามักจะเหน็ภาพการเรยีกร้องสิทธ ิ แต่ไม่ยอม 
ท�าหน้าที่ หรือใช้เสรีภาพโดยปราศจากความรับผิดชอบ บางครั้งชอบ 
ท�าตามอ�าเภอใจโดยไม่ต้องการให้มีกฎกติกามาบังคับ

ดังนั้น การที่จะให้สังคมเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง กก.ศส.ปชต.
จึงต้องท�าตัวเป็นแบบอย่าง รวมทั้งท�าให้เพื่อนบ้านเข้าใจกติกาเงื่อนไขที่จะ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคม โดยไม่ใช้สิทธิเสรีภาพตามใจตนแล้วไป
ละเมิดสิทธิผู้อื่น ดังนี้

 4.1 เคารพกฎหมาย
 โดยไม่ฝ่าฝืนกฎกติกาของสังคม หากท�าผิดก็ต้องยอมรับโทษ

ตามกฎหมาย (ตัวอย่างการเคารพกฎจราจร เช่น ไม่ฝ่าไฟแดง ฯลฯ)
 4.2 มีวินัยและความรับผิดชอบ
 โดยควบคุมตนเองให ้มีความรับผิดชอบทั้งตัวเองและ

สังคมส่วนรวม การใช้เสรีภาพด้านต่างๆ นั้น ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่น 
ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม

 4.3 เคารพความแตกต่างและใช้เหตุผล
 ใช้เหตุใช้ผลในการตดัสนิ โดยไม่ใช้อารมณ์หรอืก�าลงัมาตัดสนิ 

ยึดหลักเสียงข้างมาก โดยต้องรับฟังเสียงข้างน้อยด้วย หากเสียงข้างน้อย 
มีเหตุผลดีกว่า เสียงข้างมากก็อาจจะคล้อยตามได้ โดยไม่ใช้เสียงข้างมาก
ลากไป
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 4.4 เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมของส่วนรวม
 ได้แก่ การไม่เพกิเฉยดดูาย ปล่อยปละละเลยให้บ้านเมืองมปัีญหา 

ไม่ได้รับการพัฒนา หรือเมื่อมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ก็เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการแก้ปัญหา   

 4.5 ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 
 รัฐได้อ�านาจจากประชาชนและใช้อ�านาจนั้นเพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน แต่อย่างไรก็ดี นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อ�านาจ
ต่างกเ็ป็นมนษุย์ปถุชุน มรีกั โลภ โกรธ หลง มโีอกาสทีจ่ะท�าผิดพลาด และ 
ใช้อ�านาจโดยมิชอบได้ คุณธรรมจริยธรรมที่มีในตัวอาจไม่พอทีจ่ะรบัมอืกบั
สิ่งจูงใจใฝ่ต�่า กระบวนการตรวจสอบจึงต้องเข้มแข็ง เพื่อให้รัฐใช้อ�านาจ
ชอบธรรม ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

 แม้จะมอีงค์กรตรวจสอบต่างๆ เช่น กกต.ตรวจสอบการเลอืกตัง้ 
มิให้มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ป.ป.ช.ตรวจสอบเร่ืองการทุจริตโกงกิน
คอร์รปัชัน่ คตง.ตรวจสอบเร่ืองการใช้จ่ายเงินของแผ่นดนิฯลฯ แต่ประชาชน 
ยงัต้องติดตามและให้ความร่วมมอืกบัองค์กรเหล่าน้ันตรวจสอบการท�างาน 
ของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ว่าถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือไม่

 กก.ศส.ปชต. มุง่ท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม โดยไม่เอ้ือประโยชน์ 
ให้เฉพาะตนเองและพวกพ้อง 

 พฤติกรรมหรือการกระท�าใดในสังคม แม้จะมีคนเข้าร่วม
จ�านวนมากหรือมีเสียงข้างมากสนับสนุนหรือแม้จะไม่ขัดต่อกฎหมาย 
แต่หากขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคน
เฉพาะกลุ่ม ก็ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตย

 ดังท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่า “ประชาธิปไตย คือประโยชน์
ประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่”
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การท�างานของกรรมการ ศส.ปชต. จะประสบความส�าเร็จได้
จ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์หรือแนวทางการท�างานที่ชัดเจน คือ

1. เป้าหมายต้องชัดเจน คือ เน้นการพัฒนาคน โดยการสร้าง
ความรูค้วามเข้าใจตามหลกัสตูรพลเมอืงฯ ท�าให้ประชาชนในชมุชน หมู่บ้าน 
ต�าบลเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย จากหมู่บ้าน
ชุมชนทั่วไป จะพัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

หากมกีารเลือกต้ัง พลเมืองทีมี่คณุภาพทกุหมูบ้่านชมุชนประชาธปิไตย 
จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งท�าให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและ 
เทีย่งธรรม ไม่มีการทจุริตซือ้สทิธิขายเสียง ประชาชนตืน่ตวัไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ 
ได้ตัวแทนดีที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับเข้าไปท�าหน้าที่ เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน

2. มฐีานพลังมวลชนสนบัสนนุ ได้แก่ พลเมอืง /นศ.กศน./กลุม่สตร/ี 
อาสาสมคัรต่างๆ เช่น อสม. อช. อาสาสมคัรแกนน�าประชาธิปไตย(อสปช.) 
เป็นต้น รวมทัง้เยาวชนต่างๆ เช่น รด.จิตอาสา ลูกเสืออาสา กกต. 

แนวทางการท�างานเพื่อความส�าเร็จ
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3. มีกลไกขับเคลื่อนเข้มแข็งท�างานเป็นทีม ศูนย์ฯจะมีชีวิต 
หรอืล้มหายตายจาก มใิช่อยูท่ี ่กกต. กศน. หรอืหน่วยงานใดๆ แต่ กก.ศส.ปชต. 
ต้องเป็นกลไกขับเคลื่อนประชาธิปไตยตัวจริง จึงต้องท�างานเป็นทีม
ช่วยเหลือกันและกัน

4. หน่วยงานสนับสนุน  นอกจาก กศน. และ กกต. แล้ว ยังมี
หน่วยงาน องค์กรจ�านวนมากท่ีสามารถสนับสนุน ศส.ปชต. ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาสังคม 

5. มีกิจกรรมเคลื่อนไหวสม�่าเสมอ ได้แก่ มีการประชุมปรึกษา
หารือกันประจ�าสม�่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  มีการจัดท�าแผน 
มีการท�างานตามแผนโดยกิจกรรมที่ท�าสอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่น กิจกรรม
ทางศาสนา การพัฒนา การส่งเสรมิอาชีพ การรกัษาสิง่แวดล้อม สทิธชุิมชน 
วัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ กิจกรรมนั้น ต้องไม่ใช่กิจกรรมแปลกปลอม 
ที่ชาวบ้านไม่ยอมรับ หรือยัดเยียดให้ท�า หรือเกินขีดความสามารถ และ 
ไม่เป็นภาระเรื่องงบประมาณสนับสนุน คือไม่มีเงินก็ท�าได้
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การเลือกตั้งคุณภาพ สร้างได้
โดย ศส.ปชต.คุณภาพ และพลเมืองคุณภาพ

การเลือกตั้งคุณภาพ

การเลอืกตัง้ทีผ่่านมา เรามกัดคูวามส�าเรจ็ของการเลอืกตัง้จากสถติ ิ
ตัวเลขเชิงปริมาณ แต่การเลือกตั้งที่มีคุณภาพ มีสิ่งบ่งชี้ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพควบคู่กันไป 

เชิงคุณภาพ ดูได้ทั้งจากพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้ง

1. พฤติกรรมของผูส้มคัรและพรรคการเมอืง โดยพรรคการเมือง 
ต้องคัดเลือกผู้สมัครที่มาจากฐานความนิยมของสมาชิกพรรคมากกว่า
ตดัสนิใจจากนายทนุพรรค การจดัส่งผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ 
ต้องห้ามตามกฎหมายเพ่ือไม่ให้มีการตัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิของผู้สมัคร
ในภายหลัง การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองไม่ฝ่าฝืน
กฎหมายไม่สนับสนุนการซื้อเสียง กล้าเพิกถอนสิทธิการสมัครของผู้สมัคร
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เสนอนโยบายที่เป็นไปได้ ไม่ขายฝัน หลอกลวงหรือขาด
ความรับผิดชอบต่อสถานะการเงินการคลังของประเทศ ร่วมมือกับ กกต. 
ในการจัดเวทกีลางในการหาเสียงมีความพยายามในการหาเสยีงอย่างเปิดเผย 
เช่น การเปิดเวทปีราศรัย โดยเสนอนโยบายการท�างานต่อประชาชน เป็นต้น

2. พฤติกรรมของประชาชน เช่น มปีระชาชนจ�านวนมากทีก่ระตอื 
รือร้นสนใจไปฟังการหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองโดยไม่ต้องมี
การกะเกณฑ์กนัไปฟัง มกีารพดูคยุหารือเกีย่วกับการเลือกตัง้ มกีารรณรงค์ 
ส่งเสรมิการเลอืกตัง้ ในชมุชน หมูบ้่านต�าบลสนใจไปใช้สทิธิเลอืกตัง้มากขึน้ 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เช้า (โดยไม่มีพฤติกรรม
รอรับเงินแจกแล้วไปใช้สิทธิในช่วงก่อนหมดเวลาลงคะแนน) 
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3. พฤติกรรมการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งที่เป็น 
ผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้ เช่น กปน. และพนกังานเจ้าหน้าทีฝ่่ายต่างๆ ทีท่�าหน้าที ่
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยด�าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
มใิห้มีความผดิพลาดบกพร่อง หรอืเอนเอยีงเข้าข้างผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืง 

มีการป้องกันและปราบปรามกรณีมีการทุจริตในการเลือกตั้ง 
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนการท�างาน รวมทั้งมี
การอ�านวยความสะดวกแก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ โดยเฉพาะผูส้งูอายแุละผูพ้กิาร

4. กกต. และหน่วยงานที่ช่วยเหลือจัดการเลือกตั้ง จะต้อง
จดัการเลอืกต้ังโดยสุจรติและเทีย่งธรรม กฎระเบยีบ ประกาศ และข้อก�าหนด 
ต่างๆ เป็นทีย่อมรบั สามารถปฏบิตัไิด้ มคีวามเป็นธรรมกับทกุกลุม่ และเป็น 
ทีร่บัรูอ้ย่างกว้างขวางท่ัวไป การด�าเนนิงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ 
ผลการเลือกตั้งมีคุณภาพ คือได้ตัวแทนที่ดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีพฤติกรรมการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นต้น

ส่วน เชิงปริมาณ น้ันไม่ยาก อาจดูได้จาก จ�านวนร้อยละของ 
ผู้ไปใช้สทิธ ิ (แสดงความตืน่ตวัมส่ีวนร่วมทางการเมอืง) จ�านวนเรือ่งร้องเรยีน 
การทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงและความผิดพลาดในการท�างานของ จนท.
(แสดงถึงความสุจรติ โปร่งใสในการเลอืกตัง้และประสทิธภิาพของเจ้าหน้าที)่ 
จ�านวนร้อยละของการท�าบัตรเสีย(แสดงถึงความเข้าใจในวิธีการลงคะแนน
เสียง) เป็นต้น

ดังนัน้ การจะบอกว่าการเลือกตัง้ใดมคุีณภาพ ย่อมต้องพจิารณา 
ในเชิงคุณภาพด้วย ไม่ใช่ให้ความส�าคัญด้านปริมาณแต่เพียงอย่างเดียว 
แล้วบอกว่าถ้ามปีระชาชนมาใช้สิทธมิาก บตัรเสียน้อย ถอืเป็นความส�าเรจ็ 
ในการเลือกตั้งแล้ว
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พลเมืองคุณภาพ

พลเมืองที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จะขยายผลสู่ประชาชนและ
พลเมืองคนอ่ืนๆให้เข้ามีส่วนร่วมในการกระบวนการเลือกตัง้ ในสองลกัษณะ 

ลักษณะที่ 1 ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พลเมืองจะมีจิตส�านึกไป
เลือกต้ังอย่างมีคุณภาพ โดยก่อนตัดสินใจเลือกใครจะติดตามการหาเสียง 
ตรวจสอบประวัติ ผลงาน จุดยืนทางการเมือง ศึกษานโยบายของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง ก่อนตัดสินใจไปใช้สิทธิลงคะแนนอย่างอิสระ ไม่ถูก
ครอบง�าด้วยอามิสสินจ้าง ไม่รับเงินซื้อเสียง 

ลักษณะที่ 2 ในฐานะพลเมืองผูแ้ขง็ขนั จะเข้ามส่ีวนร่วมโดยสมคัร 
หรอืได้รบัการคดัเลือกแต่งตัง้ให้เป็น กปน. มอือาชีพ/สายข่าว กกต./พลเมอืง 
อาสารณรงค์การเลอืกตัง้สจุรติ ต่อต้านการซือ้สทิธิขายเสยีง/จดัเวทพีลเมอืง 
สนทนาเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนดีไม่มีการซื้อเสียงหรือเชิญผู้สมัครมาพูดคุย 
เพื่อทราบแนวคิดนโยบายพรรคการเมืองและแนวทางการท�าหน้าที ่ ส.ส./
เป็นอาสาสมัครตาสับปะรดสอดส่องดูแลเฝ้าระวังมิให้เกิดทุจริตเลือกตั้ง 
ถ้าพบเห็นก็กล้าแจ้ง กกต. หรือ จนท./เป็นอาสาสมัครขององค์การเอกชน
ตรวจสอบการเลือกตั้ง(ออช.)/เป็นดีเจประชาธิปไตยประชาสัมพันธ ์
การเลือกตั้ง/หรือเป็นรด.จิตอาสา ลูกเสืออาสากกต.ช่วยเหลืออ�านวย
ความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น

พลเมืองทั้งสองลักษณะ คือ พลเมืองคุณภาพ ที่จะช่วยท�าให้
การเลือกตั้งมีคุณภาพ

ผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการติดตามตรวจสอบและควบคุม 
ให้การเลือกตั้งมีคุณภาพ จึงได้แก่พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้
พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครที่มีคุณภาพ และใช้วิธีการหาเสียงอย่างมี
คุณภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่างๆก็ต้องท�างานให้ดีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพด้วย เช่นกัน
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การมส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนัของ ศส.ปชต. ท่ัวประเทศในการรณรงค์ 
เผยแพร่ความรูแ้ละกระตุน้การไปใช้สทิธอิอกเสยีงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ 
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวของประชาชน
อย่างมหาศาลดุจแรงน�้ากระเพื่อมในมหาสมุทร แสดงให้เห็นว่าส�าหรับ
ประชาชนแล้วไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ที่จะขวางกั้นการเรียนรู ้และ 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในฐานะเจ้าของอ�านาจอธิปไตยได้

ภารกิจของ ศส.ปชต.หลังมีรัฐธรรมนูญและเข้าสู่การเลือกตั้ง
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เช่นกัน ภาพความจริงที่ปรากฏข้างต้นนี้ ย่อมยืนยันได้ว่า 
หาก ศส.ปชต. ไม่มุ่งมั่นตั้งใจเสียสละอุทิศตัวรณรงค์เผยแพร่ สร้างความรู ้
ความเข้าใจเรือ่งการออกเสยีงประชามตใินทกุพืน้ที ่ทกุกลุ่มเป้าหมาย ทุกเวลา 
แม้ยามค�า่คนื กระตุน้ให้คนมาใช้สทิธอิอกเสยีงอย่างมคุีณภาพ ทดลองสาธิต 
การกาบัตรเพื่อลดจ�านวนบัตรเสีย ประสานองค์กรและเครือข่ายพลเมือง 
กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ไฉนเลยการออกเสียงประชามติจะคึกคักถึงปานนั้น 

เมือ่ผลการออกเสยีงปรากฏว่า มผีูใ้ห้ความเห็นชอบกบัร่างรฐัธรรมนญู 
และประเดน็ค�าถามพ่วงมากกว่าไม่เห็นชอบ ท�าให้รฐัธรรมนูญมผีลใช้บังคับ 
และในทีส่ดุย่อมต้องมกีารเลอืกตัง้ตามมา สงัคมคาดหวังว่าการเลอืกต้ังท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นการเลือกต้ังที่มีคุณภาพ โดยที่ไม่มีการทุจริต
ซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง 
สามารถเลือกผู้แทนได้ดี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ แต่การเลือกตั้งคุณภาพ
โดยพลเมอืงคณุภาพจะเกิดขึน้ได้ มใิช่เพยีงแค่มปีระชาชนไปใช้สทิธจิ�านวนมาก 
อนัเป็นเป้าหมายด้านปรมิาณเท่านัน้ แต่จะต้องบรรลเุป้าหมายเชงิคณุภาพ 
ควบคูก่นัไปด้วย 

เหตุนี้ เราจึงต้องตอบค�าถาม 3 ข้อนี้ให้ได้ คือ
1. ท�าอย่างไรประชาชนจึงจะมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง

และการเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ัง และไปใช้สิทธิอย่าง
มีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง 

2. ท�าอย่างไรจงึจะไม่มกีารทจุรติซ้ือสทิธขิายเสยีงในการเลอืกตัง้ 
แต่หากยังมีการฝ่าฝืนอยู ่อีก ประชาชนท่ีคอยสอดส่องดูแล เฝ้าระวัง
สังเกตการณ์สามารถแจ้งเบาะแส แจ้งเหตุหรือร้องเรียนจนน�าไปสู ่
การด�าเนินการกับผู้ทุจริตได้ส�าเร็จ

3. ท�าอย่างไรจึงจะไม่มีปัญหาข้อผิดพลาดบกพร่องในการ 
จดัการเลอืกต้ังทีห่น่วยเลอืกต้ัง ทัง้ในขัน้ตอนการลงคะแนนและการนับคะแนน 
โดยไม่มีการร้องเรียนร้องคัดค้านในการเลือกตั้ง 
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ขณะนี ้กกต. และ กศน.รวมทัง้หน่วยงานสนับสนุน เช่น กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และอื่นๆได้ร่วมกันด�าเนินการสร้าง 
ความพร้อมให้ ศส.ปชต.ไว้แล้ว เพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว ดังนี้

1. ให้มี กก.ศส.ปชต. ครบทุกหมู่บ้าน (และครบทุกชุมชนในเขต
เมือง) เพื่อให้สามารถเชื่อมประสานกับกลไกในท้องท่ี เช่น ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมูบ้่าน (กม.) กรรมการชมุชน (กช.) อสม. อาสาพฒันาชมุชน (อช.) 
กลุ่มสตรี ผู้น�ากลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เคยเป็นกรรมการประจ�าหน่วย 
(กปน.) ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งคัดเลือก กก.ศส.ปชต. ให้เข้าอบรม
หลักสูตร กปน. มืออาชีพและแต่งตั้งเป็น กปน. ทุกหน่วยเลือกตั้งๆ ละ
อย่างน้อย 1 คน 

2. อบรม กก.ศส.ปชต. ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตย
และการเลือกต้ัง สามารถน�าความรู้ไปถ่ายทอดกบัเพ่ือนบ้านกลุ่มต่างๆ และ 
ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย โดยใช้ภาพพลิกและ
สื่ออื่นๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายทอด เช่น เอกสาร,คู่มือ,แผ่นพับ ฯลฯ 
รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็น กปน.ในหน่วยเลือกต้ังที่ตนมีภูมิล�าเนา/
ทะเบียนบ้านได้

3. สนับสนุนให้ ศส.ปชต. เป็นกลไกหลักในการประสานแนวร่วม
หรือขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพลเมืองต่างๆ เช่น ดีเจประชาธิปไตย/ 
อาสาสมัครแกนน�าประชาธิปไตย (อสปต.) /นักศึกษา กศน. /นกัศกึษา
วิชาทหาร (นศท.) /ลูกเสืออาสา กกต. /โรงเรียน (กิจกรรม 6 สัปดาห ์
ประชาธิปไตย) / วัด (พระธรรมวิทยากร/พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา)  
เครอืข่ายนกัศึกษา ฯลฯ รวมทัง้ขึน้ทะเบียนผูเ้ป็นพลเมอืงอาสาประชาธปิไตย 
(พอป.) จากผู้ทีผ่่านหลักสตูรพลเมอืงดวีถีิประชาธปิไตยที ่ศส.ปชต. ถ่ายทอด 
ความรู ้ไว้ และผู ้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ ศส.ปชต. ในการรณรงค ์
การออกเสียงประชามติ
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ดังน้ัน ศส.ปชต. จึงต้องปรับภารกิจให้เหมาะสมครอบคลุมท้ัง 
ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง และช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้ง คือ

1. ภารกิจในช่วงที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง (ตั้งแต่เสร็จสิ้นการอบรม 
จนถึงก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง) มีภารกิจ

 1.1 การสร้างพลเมืองอาสาประชาธิปไตย โดยใช้หลักสูตร
พลเมอืงดวีถิปีระชาธปิไตยร่วมใจเลอืกตัง้คุณภาพ รวมทัง้การขยายเครือข่าย 
พลเมืองให้มีทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

 1.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตยต้นแบบอย่างน้อย
ต�าบลละ 1 หมู่บ้าน 

 1.3 สรรหากรรมการ ศส.ปชต. 1 คน เป็นตัวแทน ศส.ปชต. 
เข้าอบรมผูจ้ดัการประจ�าหน่วยเลอืกต้ัง (ผจ.ปน.) ตามหลกัสตูร กปน. มอือาชพี 
เมือ่อบรมเสร็จ กก.ศส.ปชต. ร่วมกบั ผจ.ปน. ในการสรรหาผูท้ีส่มควรเข้ารบั 
การอบรม กปน. จ�านวนหน่วยเลือกตั้งละประมาณ 8-10 คนรวมทั้ง 
ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มดังกล่าวด้วย 

 1.4 จัดท�าบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบ 
ความรู้ เพื่อจัดล�าดบัผู้ทีส่มควรได้รบัแต่งตัง้เป็น กปน. รายงาน ผอ.กต.จว.

2. ภารกิจในช่วงที่มีการเลือกตั้ง (ต้ังแต่มีพระราชกฤษฎีกาฯ 
จนถึงเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง มีภารกิจ 

 2.1 การสร้างพลเมืองอาสาประชาธิปไตย โดยใช้หลักสูตร
พลเมอืงดวีถิปีระชาธปิไตยร่วมใจเลอืกตัง้คุณภาพ รวมทัง้การขยายเครือข่าย 
พลเมืองให้มีทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

 2.2 สนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชนประชาธิปไตยต้นแบบของต�าบล
ให้ด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริตซ้ือสิทธิขายเสียงเป็นตัวอย่าง
แก่หมู่บ้านอื่นๆ 
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  2.3 กก.ศส.ปชต.ทีเ่คยเข้ารบัการอบรมหลกัสตูร กปน. มอือาชพี 
แห่งละ 1 คน เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และร่วมเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ กก.ศส.ปชต.คนอื่นๆและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็น กปน.ทุกหน่วยเลือกตั้ง

  2.4 ประชุมท�าความเข้าใจพลเมืองอาสาประชาธิปไตยและ
เครอืข่ายพลเมืองทีม่ทีกุหมูบ้่าน เก่ียวกบัภารกจิของพลเมอืงในการเลือกตัง้ 
รวมท้ังประสานงานความร่วมมือกับเครือข่ายพลเมืองอื่นๆ ได้แก่ ดีเจ
ประชาธิปไตย / นักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) / ลูกเสืออาสา กกต. / 
เครอืข่ายนกัศึกษา / โรงเรยีน (กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธปิไตย) / องค์การ 
เอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ในการรณรงค์การเลือกตั้งคุณภาพ โดย
พลเมืองคุณภาพ

 2.5 เป็นแกนน�าเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้ง 
และรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกชุมชน
หมู่บ้าน ทุกหน่วยเลือกตั้ง
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ศส.ปชต. เห็นปัญหาการทุจริต ทั้งทุจริตซ้ือสิทธิขายเสียง 
ในการเลือกตั้ง และทุจริตโกงกินคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ เป็นอุปสรรค
ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้นเหตุของปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนั้น 
ต้องใช้กลยุทธ์ 3 ป. ในการแก้ปัญหาการซื้อเสียง คือ

ป.ป้อง (ให้ความรู้ สร้างจิตส�านึกพลเมือง มีส่วนร่วมในกระบวน 
การออกเสยีงและการเลอืกตัง้ เป็นภูมคิุม้กันมใิห้หวัน่ไหวต่อสิง่จงูใจชกัน�าให้
ลงคะแนนโดยไม่ถูกต้อง ป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง) 

ป.ปราม (เครือข่ายพลเมืองจะรณรงค์การออกเสียงประชามติ
และรณรงค์การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ ช่วยสอดส่องดูแล 
เฝ้าระวงั เป็นการปรามมใิห้มกีารทจุรติซือ้สทิธขิายเสยีง เพือ่ให้การเลือกต้ังมี
คุณภาพ สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง

ป.ปราบ (ถ้ามีการทุจริต กระท�าผิดกฎหมาย พลังของพลเมือง 
จะด�าเนนิการตามช่องทางกฎหมาย เช่น แจ้งเบาะแส แจ้งความ ร้อง กกต.ฯลฯ)

กลยทุธ์ 3 ป.ของ ศส.ปชต.
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108 ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
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กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ�แตกต่าง
จากกฎหมายทัว่ไป� คอื� เป็นกฎหมายทีอ่ธบิายถงึ�หลักการเกีย่วกบัการใช้�
อ�านาจอธิปไตยซ่ึงก�าหนดองค์กรท่ีจะใช้�อ�านาจดังกล่าวและวิธีการใช้
อ�านาจของแต่ละองค์กรเอาไว้�รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ�
และความรับผิดชอบ�ขององค์กรนั้นๆกับพลเมือง� ในแง่ท่ีว่าจะให้�
การคุ้มครองและ�จ�ากัดสิทธิ�เสรีภาพได้แค่ไหนเพียงใด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม�พ.ศ.�2475�� (ฉบับที่� 2)�
ก�าหนดให้กฎหมายรฐัธรรมนญูมสีถานะพเิศษ��คอืมสีถานะเป็นกฎหมาย�
สูงสุด�บทบัญญัติแห่งกฎหมายใด�มีข้อความแย้ง�หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ�
บทบัญญัตินั้นๆ�เป็นโมฆะ

ตอนที่ 1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : 

 ความเป็นมาและหลักการที่ส�าคัญ

กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มีลักษณะ อย่างไรถาม

ตอบ

ท่ีกล่าวกนัว่ารฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายท่ีม ีสถานะพเิศษ 
มคีวามหมายว่าอย่างไร และก�าหนด เป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญ 
ฉบับใด

ตอบ

ถาม

1.

2.
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เมือ่วันที�่27�มถินุายน�2475�หลงัจากเปลีย่นแปลง�การปกครอง�
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น�ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประเทศไทยเริ่มมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร  
เป็นหลักเกณฑ์ในการปกครองประเทศเมื่อใด

ตอบ

ถาม

ก�าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม� พ.ศ.� 2475�
(รัฐธรรมนูญ� ฉบับที่� 2)� มาตรา� 1� โดยก�าหนดให้ประเทศสยาม��
เป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้

การก�าหนดดังกล่าวเป็นการก�าหนดให้ประเทศไทย�� (สยาม)�
มรีปูแบบของรฐัเป็นแบบรฐัเด่ียวคอืมผีูป้กครอง�ใช้อ�านาจอธปิไตยปกครอง�
ดินแดนทั้งหมดเป็นหน่วยเดียว�มีรัฐบาลเดียว� ประเทศท่ีมีรูปแบบ�
เป็นรัฐเดีย่ว�เช่น�ฝรัง่เศส��สเปน�เบลเยีย่ม�เนเธอร์แลนด์�สงิคโปร์�เป็นต้น�
ซึ่งแตกต่าง�จากประเทศท่ีก�าหนดรูปแบบเป็นรัฐรวมหรือสหพันธรัฐ��
จะมกีารแบ่งการบรหิารการปกครองออกเป็น�2�ระดบั�คอื�มีรัฐบาลกลาง�
และรัฐบาลมลรัฐ�เช่น�สหรัฐอเมริกา�เป็นต้น

การก�าหนดให้ประเทศมีรูปแบบของรัฐเริ่มขึ้น เมื่อใด 
และก�าหนดให้มีรูปแบบอย่างไร

ตอบ

ถาม

ราชอาณาจกัรอาจมคีวามหมายได้ใน�2�ลกัษณะ�คอื�ในแง่กฎหมาย�
หมายถึง� ดินแดนท้ังหมดของรัฐ� และในแง่�ของประเพณีการปกครอง�
หมายถึง�รัฐที่มีพระมหากษัตริย์�ทรงเป็นประมุข

ค�าว่าราชอาณาจกัร ในรฐัธรรมนญูมคีวามหมาย อย่างไรบ้าง

ตอบ

ถาม

3.

4.

5.
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9.

8.

7.

6.

โดยทั่วไปองค์ประกอบของรัฐ� ประกอบด้วยการมี�อาณาเขต�
ประชากร�รัฐบาล�และการมีอ�านาจอธิปไตย�เหนือดินแดน

ค�าว่ารัฐ ในรัฐธรรมนูญมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง

ตอบ

ถาม

อ�านาจอธิปไตยหมายถึง� อ�านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ��
ซึ่งรัฐธรรมนูญก�าหนดให้เป็นอ�านาจของปวงชนชาวไทย�มีองค์ประกอบ�
คือ�อ�านาจนิติบัญญัติ�อ�านาจบริหาร�และ�อ�านาจตุลาการ

ค�าว่าอ�านาจอธิปไตย ในรัฐธรรมนูญมี ความหมาย
อย่างไรบ้าง

ตอบ

ถาม

รฐัธรรมนญูฉบบัที�่2�พ.ศ.�2475�แก้ไขเพิม่เตมิว่าด้วย�นามประเทศ�
พ.ศ.� 2482� ให้เรียกว่าประเทศไทย� และ�บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ�
หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้ค�าว่า��“สยาม”�ให้ใช้ค�าว่า�“ไทย”�แทน

ประเทศสยามเปลีย่นนามเป็นประเทศไทย  โดยรัฐธรรมนญู
ฉบบัใด

ตอบ

ถาม

ฉบบัที�่1�ทีใ่ช้ชือ่ว่าพระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครอง�แผ่นดิน�
สยามชั่วคราว�พ.ศ.�2475

การประกาศว่าอ�านาจสูงสุดในการปกครอง ประเทศ 
เป็นของราษฎร เริ่มครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ ฉบับใด

ตอบ

ถาม
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10.

เริ่มใช้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย��พ.ศ.�2489�
(ฉบับที่� 3)� ก�าหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย�สภาผู้แทนราษฎร�และ
พฤฒสภา�(สภาสูงหรือวุฒิสภา)

ประเทศไทยเริ่มก�าหนดให้มีการปกครอง ในระบบ 
รฐัสภา 2 สภา เป็นครั้งแรกเมื่อใด

ตอบ

ถาม

11.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม�พ.ศ.�2475��(ฉบับที่�2)�
โดยในขณะนัน้รบัรองว่าประชาชนมคีวามเสมอกัน�ในกฎหมาย�มีเสรภีาพ�
บริบูรณ์ในการถือศาสนา�มีเสรีภาพ�ในร่างกาย�เคหสถาน�ทรัพย์สิน�
การพูด�การเขียน�การโฆษณา��เป็นต้น�และก�าหนดให้ประชาชน
มีหน้าที่เคารพต่อกฎหมาย��การป้องกันประเทศ�และเสียภาษีอากร

การรับรองสิทธิ เสรีภาพ และก�าหนดหน้าที ่ของประชาชน 
เริม่มีขึน้คร้ังแรกในรฐัธรรมนญูฉบบัใด

ตอบ

ถาม

12.

เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย��
พ.ศ.�2489�(ฉบับที่�3)

การรับรองให้ประชาชนมเีสรภีาพในการจดัตัง้ พรรคการเมือง
เป็นครั้งแรก เริ่มขึ้นเมื่อใด

ตอบ

ถาม

13.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย�พ.ศ.�2511�(ฉบับที่�8)��
รับรองสิทธิในการรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองไว้ใน�มาตรา�37�
หลังจากนั้นจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมือง�� พ.ศ.� 2511�
ก�าหนดให้พรรคการเมืองที่จดทะเบียนแล้วมีฐานะ�เป็นนิติบุคคล

การก�าหนดให้พรรคการเมืองมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
เริ่มขึ้นครั้งแรกในช่วงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับใด

ตอบ

ถาม
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15.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย�พ.ศ.�2511�(ฉบับที่�8)�
เนื่องจากให้อ�านาจวุฒิสภาซ่ึงมาจากการแต่งตั้ง�มีอ�านาจ�ทัดเทียมกับ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร�คอื�การบญัญตักิฎหมาย��การควบคมุฝ่ายบรหิาร�
ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญฉบับใดที่ถูกเรียกขานว่าเป็น รัฐธรรมนูญ 
ที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ

ตอบ

ถาม

16.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย�พ.ศ.�2540�(ฉบับ�ที่�16)�
เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่ยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับ�โดยมีวัตถุประสงค์
ท่ีจะแก้ไขระบบการเมืองข้ันพื้นฐาน

รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มีเป้าหมาย เพื่อปฏิรูป การเมือง
คือรัฐธรรมนูญฉบับใด

ตอบ

ถาม

14.

สภาร่างรัฐธรรมนูญถูกก�าหนดให้มีขึ้นครั้งแรกตาม�รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย�(ฉบับชั่วคราว)�พ.ศ.�2490��(ฉบับที่�4)�เพื่อท�า�
หน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย��พ.ศ.�2492�(ฉบับที่�5)�
ส่วนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ�ถูกก�าหนด�ให้มีขึ้นครั้งแรกหลังเหตุการณ์�
วนัที�่13�ตลุาคม�2516�เพือ่�ท�าหน้าทีร่่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย�
พ.ศ.�2519��(ฉบับที่�11)

สภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ถูกก�าหนดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด

ตอบ

ถาม
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19.

ถงึแม้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย�พ.ศ.�2492�(ฉบบั�ท่ี�5)�
จะให้ใช้สิทธิออกเสียงประชามติเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ�ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม�
หลังจากนั้น�ก็มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฯ�ฉบับท่ี� 8�� (พ.ศ.� 2511)�
ฉบบัที�่10�(พ.ศ.�2517)�ฉบบัที�่15�แก้ไขเพิม่เติม�ฉบบัที�่6�(พ.ศ.�2539)�
ฉบบัที�่16�(พ.ศ.�2540)�แต่ไม่เคยจดั�ให้มกีารออกเสยีงประชามต�ิจนกระทัง่�
ถงึรฐัธรรมนญูแห่ง�ราชอาณาจกัรไทย�(ฉบับช่ัวคราว)�พ.ศ.�2549�(ฉบบัที�่17)��
จึงมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ�พ.ศ.�2550��เป็นครั้งแรก

ประชาชนได้ใช้สทิธใินการออกเสยีงประชามติ คร้ังแรก
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใด

ตอบ

ถาม

18.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย� พ.ศ.� 2489�� (ฉบับที่� 3)�
ก�าหนดให้รัฐสภาแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ�เพ่ือท�าหน้าที่วินิจฉัย
ว่ากฎหมายใดใช้บังคับมิได้�เพราะแย้ง�หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญ

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญถูกจัดตั้งขึ้นเป็น คร้ังแรก
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใด

ตอบ

ถาม

17.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย�พ.ศ.�2492�(ฉบับที่�5)

รัฐธรรมนูญฉบับใดที่ก�าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ทางการเมืองโดยการออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรก

ตอบ

ถาม
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ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย�พ.ศ.�2540��การเลอืกตัง้�
เป็นสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอาจจะไป�ใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้�แต่เมื่อมี
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย��พ.ศ.�2540�เริม่ก�าหนดให้การเลอืกตัง้�
เป็นหน้าที่� ผู้มีสิทธิ�เลือกตั้งจึงมีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง� หากไม่ไป
เลือกตั้ ง�โดยไม ่แจ ้งเหตุ อันสมควรที่ท�าให ้ไม ่อาจไปเลือกต้ังได ้��
ต้องเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ�หรืออาจถูกจ�ากัดสิทธิ�บางประการ

ตอนที่ 2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย :  

หลักการและระบบการเลือกตั้ง

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ก�าหนด เก่ียวกับสทิธ ิ
และหน้าที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างไร
ถาม

ตอบ

20.

21.

เมือ่วนัที�่15�พฤศจกิายน�2476�ตามรฐัธรรมนญูแห่ง�ราชอาณาจกัร�
สยาม�พ.ศ.�2475�(ฉบับท่ี�2)�เป็นการเลือกตั้ง�ทางอ้อมครั้งแรกและ
ครัง้เดยีวของประเทศไทย�ซึง่จดัให้ม�ีการเลอืกต้ัง�2�ขัน้ตอน�คอื�การเลอืก�
ตัวแทนระดับต�าบลแล้ว�ให้ผู้เป็นตัวแทนระดับต�าบลเป็นผู้เลือกสมาชิก
สภาผูแ้ทน�ราษฎรระดบัจงัหวดั�ซึง่ในขณะนัน้�ม�ี70�จงัหวัด�เลอืกสมาชกิ��
สภาผูแ้ทนราษฎร�ประเภทที�่1�ได้�78�คน�(บางจงัหวดั�เลอืกได้เกนิ�1�คน�
เช่น�จงัหวดัเชยีงใหม่�ร้อยเอด็�มหาสารคาม��นครราชสีมา�เลือกได้�2�คน�
จงัหวดัพระนคร�และจงัหวดั�อบุลราชธาน�ีเลอืกได้�3�คน�ใช้อตัราประชากร�
200,000�คน�ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�1�คน)�แล้วไปรวมกับสมาชิก��
สภาผู้แทนราษฎร�ประเภทท่ี�2�อีก�78�คน�ท่ีมาจากการแต่งตั้ง�รวม
เป็น�156�คน

การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรครั้ งแรก  
ของประเทศไทยมีขึ้นเมื่อใด และใช้การเลือกตั้งแบบใด

ตอบ

ถาม
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ถูกน�ามาใช้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย�� พ.ศ.� 2517�
(ฉบบัที�่10)�โดยใช้กบัการเลอืกตัง้สมาชิกสภา�ผูแ้ทนราษฎรในการเลือกต้ัง�
เมื่อวันที่�26�มกราคม�2518��เป็นครั้งแรก

การก�าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้อง สังกัด
พรรคการเมือง ถูกน�ามาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อใด
ถาม

ตอบ

22.

23.

ระบบการเลือกตั้งท่ีใช้ในประเทศต่างๆ� มีอยู่� 3� ระบบ�ได้แก่�
1.�ระบบเสียงข้างมาก�2.�ระบบสัดส่วน��และ�3.�ระบบผสม

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย�ฉบบัท่ี�1�-�15��(พ.ศ.�2475�
–� 2539)� ใช้ระบบเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียว�และใช้ระบบผสม
ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย�ฉบบัที�่16�(พ.ศ.�2540)�เป็นต้นมา

ระบบการเลือกตัง้ทีใ่ช้อยูใ่นประเทศต่างๆ  มรีะบบใดบ้าง 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก�าหนดให้ใช้ระบบ
การเลือกตั้งแบบใดบ้าง

ตอบ

ถาม

เมือ่วนัที�่7�พฤศจกิายน�2480�ตามรฐัธรรมนญูแห่ง�ราชอาณาจักร�
สยาม�พ.ศ.�2475�(ฉบบัท่ี�2)�ผูม้สิีทธเิลอืกต้ัง�ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้�
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา�ผู้แทนราษฎรโดยตรง� ใช้ระบบเลือกตั้ง
แบบเสยีงข้างมาก�เพือ่เลอืกสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกต้ัง��
เขตเลือกตั้งละ�1�คน�(เขตเล็ก�1�เขต�1�คน)

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยตรง เริ่มมีข้ึน 
คร้ังแรกเมื่อใด และใช้การเลือกตั้งระบบใด
ถาม

ตอบ

24.
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ในการเลอืกตัง้�เมือ่วนัที�่29�มกราคม�2491�(คร้ังท่ี�5)��เพ่ือเลือก�
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้��จ�านวนทัง้สิน้�99�คน�โดยใช้�
เกณฑ์ประชากร�200,000�คน�ต่อจ�านวนสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร�1�คน

การเลอืกตัง้ระบบเสยีงข้างมากแบบรวมเขต  (เขตใหญ่ 
: ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง) มีขึ้น ครั้งแรกเมื่อใด
ถาม

ตอบ

25.

น�ามาใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�� เมื่อวันที่� 6�
มกราคม�2544�ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย��พ.ศ.�2540�
(ฉบับที่� 16)� โดยน�าระบบผสมระหว่างระบบ�เสียงข้างมากมาใช้กับ�
การเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง�400�เขตๆ�ละ�
1� คน� กับระบบสัดส่วน�มาใช้กับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�
แบบบัญชีรายชื่อ�100�คน�รวม�500�คน�ทั้ง�2�ระบบเป็นอิสระจากกัน�
จึงเรียก�ระบบดังกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งระบบผสมแบบคู่ขนาน

ระบบการเลือกตั้งแบบผสม ถูกน�ามาใช้เป็น ครั้งแรก 
ในประเทศไทยเมื่อใด
ถาม

ตอบ

26.
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27.

หลักการเลือกต้ังประกอบด้วย�1.�หลักการเลือกต้ัง�ทั่วไป�
2.�หลักความเสมอภาค�3.�หลักการลงคะแนนโดยลับ��4.�หลักการ�
ลงคะแนนโดยเสรี�5.�หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง��และ�6.�หลักการ
เลือกตั้งตามวาระ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย�ได้น�าหลักการ�ท้ัง�6�หลักการ�
มาบญัญตัไิว้ครบถ้วนทกุหลักการ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิ
ทางการเมือง ก�าหนดหลักการเลือกตั้ง ไว้อย่างไรบ้าง และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีบทบัญญัติเก่ียวกับ 
เรื่องดังกล่าวหรือไม่  อย่างไร

ตอบ

ถาม

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ถกูก�าหนดให้มขีึน้คร้ังแรก�ตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย�พ.ศ.�2540�(ฉบับท่ี�16)�โดยพระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง�ตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา�
มีจ�านวน�5�คน� โดยมีหน้าท่ี�ควบคุม�และด�าเนินการจัดหรือจัดให้มี�
การเลือกตั้งสมาชิก�สภาผู้แทนราษฎร� สมาชิกวุฒิสภา� สมาชิกสภา�
ท้องถิ่นและ�ผู้บริหารท้องถ่ิน�รวมท้ังการออกเสียงประชามติให้เป็นไป�
�โดยสุจริต� และเท่ียงธรรม� นอกจากนี้ยังก�าหนดให้ประธาน�กรรมการ
การเลือกตั้งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองด้วย�� (ปัจจุบันมีการแก้ไข
ปรับปรุงเกี่ยวกับจ�านวนกรรมการ�การเลือกตั้งให้มีจ�านวน� 7� คน� และ
ให้เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้เป็นนายทะเ� บยีนพรรคการเมอืง�
ให้หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง�ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย� พ.ศ.� 2560� ใหม่� ในการสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร��
รับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวไม่เกิน� 1� ปี� (ใบส้ม)� และเสนอ�ศาลเพื่อสั่ง
เพิกถอนสิทธิ�สมัครรับเลือกตั้ง�(ใบด�า)�อีกด้วย)

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ถกูก�าหนดให้มขีึน้ เป็นครัง้แรก 
เมื่อใด และก�าหนดให้มีหน้าที่อะไรบ้าง
ถาม

ตอบ

28.
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30.

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�ครั้งที่� 5� เมื่อวันที่�� 29�
มกราคม�2491�มผีูม้าใช้สทิธน้ิอยทีส่ดุ�โดยมผีูม้าใช้สทิธิ��2,177,464�คน�
คิดเป็นร้อยละ�29.5�และการเลอืกต้ังสมาชกิ�สภาผูแ้ทนราษฎร�ครัง้ท่ี�26�
เมื่อวันที่�3�กรกฎาคม�2554��มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด�โดยมีผู้มาใช้สิทธิ�
32,203,107�คน��คิดเป็นร้อยละ�75.03

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใด  ที่มีผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด และคร้ังใดที่มี ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
มากที่สุด

ตอบ

ถาม

ใบเหลอืง�หมายถงึ�อ�านาจคณะกรรมการการเลือกต้ัง�ในการส่ัง�
ให้มีการเลือกตั้งใหม่�ส่วนใบแดง�หมายถึง�อ�านาจ�คณะกรรมการ�
การเลอืกตัง้ในการเสนอให้ศาลส่ังเพกิถอน�สทิธเิลอืกตัง้แก่บคุคล�ท่ีท�าให้�
การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริต�และเที่ยงธรรม

นอกจากนี้� รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังได้เพิ่มอ�านาจ�ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง� ในการสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร�รับเลือกต้ัง
เป็นการชั่วคราวไม่เกิน�1�ปี�(ใบส้ม)�และเสนอ�ศาลเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ����
สมัครรับเลือกตั้ง�(ใบด�า)�อีกด้วย

ที่กล่าวกันว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2540 (ฉบบัท่ี 16) และ พ.ศ. 2550 (ฉบบัที ่18)  ให้อ�านาจ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการให้ ใบเหลือง – ใบแดงนั้น 
ค�าว่าใบเหลือง – ใบแดง หมายถึงอะไร

ถาม

ตอบ

29.
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ตอนที่ 3

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

31.

เนือ่งจากการปกครองไม่มเีสถยีรภาพ�เกดิวกิฤตทาง�รฐัธรรมนญู�
ที่หาทางออกมิได้� มีผู้ไม่นับถือย�าเกรงกฎเกณฑ์�การปกครองบ้านเมือง�
ทุจริตฉ้อฉล�บิดเบือนอ�านาจ� ขาด�ความตระหนักส�านึกรับผิดชอบ�
ต่อประเทศชาติและประชาชน�จนท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผล�
ประกอบกับกฎเกณฑ์�การเมืองการปกครองไม่เหมาะสมแก่สภาวการณ์
บ้านเมือง�และกาลสมัย� ให้ความส�าคัญแก่รูปแบบและวิธีการยิ่งกว่า��
หลักการพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย

สาเหตสุ�าคญัของการตรารัฐธรรมนญู แห่งราชอาณาจกัรไทย 
ฉบับปัจจุบัน มีอะไรบ้าง

ตอบ

ถาม

32.

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่�6�เมษายน�2560�เป็นต้นไป

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  มผีลใช้ 
บังคับเมื่อใด

ตอบ

ถาม

33.

อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย� พระมหากษัตริย์��
ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อ�านาจนั้น�ทางรัฐสภา�คณะรัฐมนตรี�� และศาล�
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  ก�าหนด 
หลักการใช้อ�านาจอธิปไตยไว้อย่างไร

ตอบ

ถาม
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หลักนิติธรรม�คือ�การปกครองประเทศโดยกฎหมาย�มีหลักการ
ที่ส�าคัญ�คือ�

1.�หลักความเป็นอิสระของผู้พิพากษา����
2.�หลักกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ
3.�กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ���
4.�กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป
5.�เจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อ�านาจได้ตามที่กฎหมายให้อ�านาจ��
6.�ห้ามยกเว้นความผิดแก่การกระท�าในอนาคต

ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้รัฐสภา คณะ รัฐมนตรี 
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมนั้น หลักนิติธรรมหมายถึงอะไร

ถาม

ตอบ

34.

ก�าหนดให้มีประธานองคมนตรี� 1�คน�และองคมนตรีอื่น�อีก�
ไม่เกิน�18�คน�รวมเป็นจ�านวนไม่เกิน�19�คน

รฐัธรรมนญูฉบบัปัจจุบนัก�าหนดให้มอีงคมนตร ีจ�านวนกีค่นถาม

ตอบ

35.

ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย� โดยให้ประธานรัฐสภา�
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังประธาน�องคมนตรี�
และให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนอง�พระบรมราชโองการ
แต่งตั้งองคมนตรีอื่น

การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีมีหลักเกณฑ์ อย่างไรถาม

ตอบ

36.
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39.

ก�าหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

รฐัธรรมนญูก�าหนดเกีย่วกบัสญัชาติของเจ้าของ กิจการ 
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น ไว้อย่างไร

ตอบ

ถาม

37.

สิทธิ�หมายถึง�ประโยชน์หรืออ�านาจที่กฎหมายรับรอง�และ
คุ้มครองให้� ส่วนเสรีภาพ�หมายถึง�อ�านาจในการตัดสินใจ�ที่จะเลือก
ด�าเนินพฤติกรรมของตนเองโดยไม่มบุีคคลอืน่�มาแทรกแซงการตดัสนิใจนัน้�
และการใช้เสรีภาพจะต้อง�ไม่ขัดต่อกฎหมาย

การที่สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ได้รับ 
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนั้น ค�าว่าสิทธิ และเสรีภาพ 
มีความหมายอย่างไร

ตอบ

ถาม

38.
ก�าหนดไว้เพียงเรื่องเดียว�คือ�บุคคลย่อมมีเสรีภาพ�บริบูรณ์

ในการถือศาสนา

รฐัธรรมนญูก�าหนดให้บคุคลมเีสรภีาพบรบิรูณ์ ในเรือ่งใดบ้าง

ตอบ

ถาม

40.

ก�าหนดให้บุคคลเสมอกันในกฎหมาย�คือ
1.�การมีสิทธิเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม�กฎหมาย

อย่างเท่าเทียมกัน
2.�ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
3.�ต้องไม่เลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อบคุคล�เว้นแต่�มาตรการ�

ทีร่ฐัก�าหนดข้ึน��เพือ่ส่งเสรมิหรอือ�านวยความสะดวกให้เดก็�สตร�ีผูส้งูอายุ��
คนพกิาร�หรอืผูด้้อยโอกาสได้ใช้สทิธเิสรภีาพอย่างเท่าเทยีม�กบับคุคลทัว่ไป

รัฐธรรมนูญก�าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่อง ความเสมอภาค
ของบุคคลไว้อย่างไร

ตอบ

ถาม
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ก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิเสรีภาพของปวงชน�ชาวไทยว่า�
จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อ�ความมั่นคงของรัฐ�
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี�ของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิ�
เสรีภาพของบุคคลอื่น

รัฐธรรมนูญก�าหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิ เสรีภาพไว้
อย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

41.

ก�าหนดหลักการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้ว่า�การจะออก
กฎหมายที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิของบุคคลต้อง�เป็นไปตามเงื่อนไข�
ทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด� ไม่ขดัต่อหลกันติธิรรม�� ไม่เพ่ิมภาระหรอืจ�ากดัสทิธิ
เสรภีาพเกนิสมควรแก่เหต�ุ และต้อง�ไม่กระทบต่อศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์�
รวมทั้งต้องระบุเหตุผล�ตามความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ�
ของบุคคลไว้ด้วย

รัฐธรรมนูญก�าหนดหลักการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ ของ
บุคคลไว้หรือไม่อย่างไร
ถาม

ตอบ

42.

ก�าหนดข้อห้ามไว้ว่า�บุคคลจะใช้สทิธเิสรภีาพเพือ่ล้มล้าง�การปกครอง�
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น�ประมุขมิได้

รัฐธรรมนูญก�าหนดข้อห้ามในการใช้สิทธิเสรีภาพ ไว้
อย่างไร
ถาม

ตอบ

43.
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ก�าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือ�ลงประชามติ
อย่างอิสระ�โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม�ของประเทศเป็นส�าคัญ

รัฐธรรมนูญก�าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ในการ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร
ถาม

ตอบ

44.

ก�าหนดให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิท่ีจะติดตาม�และเร่งรัด
และฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ� เพื่อให้ประชาชน�หรือชุมชนได้รับบริการ
ตามที่รัฐมีหน้าที่จัดท�าให้

รัฐธรรมนูญก�าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ การท�า
หน้าที่ของรัฐไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

45.

รัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา��12�ปี�
ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างม�ีคณุภาพและไม่เกบ็�
ค่าใช้จ่าย�เพ่ือพัฒนาทางร่างกาย�จิตใจ��วินัย�อารมณ์�สังคม�และสติ
ปัญญาให้สมกับวัย�โดยต้อง�ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ�ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด�าเนินการด้วย

รฐัธรรมนญูก�าหนดให้รฐัมหีน้าทีใ่ห้บรกิาร ด้านการศกึษา 
ไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

46.

ก�าหนดเกี่ยวกับการใช้ว่า�รัฐต้องด�าเนินการตรากฎหมาย�และ
ก�าหนดนโยบายในการบรหิารราชการแผ่นดนิตาม�แนวทางท่ีรัฐธรรมนญู�
ก�าหนด� โดยมีมาตรการให้มียุทธศาสตร์�ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตาม�หลักธรรมาภิบาล

รัฐธรรมนูญก�าหนดวิธีการใช้และมาตรการ เกี่ยวกับ 
แนวนโยบายแห่งรัฐไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

47.



54 คู่มือปฏิบัติงาน ศส.ปชต.

� � หลักธรรมาภิบาล� คือ� ระบบการบริหารจัดการ�บ้านเมืองที่ดี�
ประกอบด้วย�1.�หลักนิติธรรม�2.�หลักคุณธรรม��3.�หลักความโปร่งใส�
4.�หลักการมีส่วนร่วม��5.�หลักความรับผิดชอบ�6.�หลักความคุ้มค่า

หลักธรรมาภิบาลที่ก�าหนดในรัฐธรรมนูญ คืออะไรถาม

ตอบ

48.

ก�าหนดเป็นหน้าทีข่องบคุคลว่าจะต้องเคารพและ�ไม่ละเมดิสิทธิ�
เสรภีาพของบคุคลอืน่� และไม่กระท�าการใด�ทีอ่าจก่อให้เกดิความแตกแยก�
หรือเกลียดชังในสังคม

รฐัธรรมนญูก�าหนดหน้าทีข่องปวงชนชาวไทย ในการใช้ 
สิทธิเสรีภาพ เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

49.

ก�าหนดให้รัฐจัดระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ�เศรษฐกิจ
พอเพียงและจัดให้มีกลไกให้เกษตรกรสามารถ�แข่งขันในตลาดได้

รฐัธรรมนญูก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้รฐัจดั ระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศอย่างไร
ถาม

ตอบ

50.

หมายถงึ�การพฒันาประเทศตามแนวพระราชด�าริของ�พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช�รัชกาลที่�9��ที่พระราชทานให้กับ
ประชาชนชาวไทย�เมื่อวันที่�18�กรกฎาคม��2517� ซ่ึงเป็นแนวทาง
การพัฒนาทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการมคีวามรู้คูค่ณุธรรม� เพือ่ด�าเนนิชวิีต�
อย่างมีเหตุผลด้วยความพอดีและมีภูมิคุ้มกันท่ีสามารถปรับตนเองให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม� เศรษฐกิจ�การเมือง�และเทค
โนโลยรได้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม ที่ก�าหนด 
ในรัฐธรรมนูญหมายถึงอะไร
ถาม

ตอบ

51.
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ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร� 500�คน�� และสมาชิก
วุฒิสภา�200�คน�รวม�700�คน

อนึง่�ตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนญูก�าหนดให้�ในช่วง�5�ปีแรก�
มสีมาชกิวุฒสิภาจ�านวน�250�คน�ดงันัน้��ในช่วง�5�ปีแรก�จะมีสมาชกิรฐัสภา�
750�คน

รัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกประเภทใดบ้าง และ 
มีจ�านวนเท่าใด
ถาม

ตอบ

52.

มีหน้าที่� ตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ�ประกอบ
รฐัธรรมนญู�และการเข้าชือ่ร้องขอผ่านประธาน�ของแต่ละสภา�เพ่ือขอให้�
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการสิ้นสุด�สมาชิกสภาพของสมาชิกแต่ละสภา

รัฐสภามีหน้าที่อะไรบ้างถาม

ตอบ

53.

ก�าหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธาน�รัฐสภา� และ�
ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา

รฐัธรรมนญูก�าหนดให้ผู้ใดเป็นประธานและ รองประธาน 
รัฐสภา
ถาม

ตอบ

55.

ห้ามสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร�หรอื�สมาชิกวฒิุสภา�หรอืกรรมาธิการ�
เสนอ�แปรญัตติ�หรือกระท�าด้วยประการใดๆ��ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร�สมาชิกวุฒิสภา�หรือ�กรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้�งบประมาณรายจ่าย

ข้อบงัคบัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องสมาชกิรฐัสภา มกี�าหนด 
ไว้อย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

54.
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มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�2�ประเภท�ได้แก่�สมาชิก�สภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง�350�คน�และแบบบัญชี�รายชื่อ�150�คน�
รวม�500�คน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีกี่ประเภท  ประเภทละกี่คนถาม

ตอบ

56.

��ใช้การเลือกตั้งระบบผสม�2�ระบบ�โดยใช้ระบบ�คะแนนน�าหรือ
เสยีงข้างมากมาใช้กบัการเลอืกสมาชกิ�สภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้�
จ�านวน�350�คน��เขตเลือกตั้งละ�1�คน�และน�าระบบสัดส่วนมาใช้ค�านวณ��
คะแนนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ทุกคน�� ทุกเขตเลอืกต้ัง�
เพื่อจัดสรรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับ�พรรคการเมืองต่างๆ�ตามบัญชี�
รายชื่อของพรรคการเมือง�อีกจ�านวน�150�คน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ 
ใช้การเลือกตั้งระบบใด
ถาม

ตอบ

57.

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�มีหน้าที่ส�าคัญ�2�ประการ�คือ�หน้าท่ี
ด้านนิติบัญญติั�ได้แก่�การเสนอและพจิารณา�ร่างกฎหมาย�พระราชก�าหนด�
และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ��กับหน้าที่ด้านการควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน� ได้แก่�� การตั้งกระทู ้ถามรัฐมนตรี� การเปิดอภิปราย�
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี�เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ

รัฐธรรมนูญก�าหนดหน้าที่และอ�านาจของ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

59.

จะได้รับบัตรเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่ง�เขตเลอืกตัง้�
เพยีงอย่างเดียว� หรอืได้รบับตัรเลอืกต้ังเพยีงใบเดยีว�โดยไม่มกีารลงคะแนน�
เลือกบัญชีของพรรคการเมืองเหมือน�การเลือกตั้งก่อนหน้านี้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งจะได้รับบัตร
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน ราษฎรประเภทใดบ้าง

ถาม

ตอบ

58.
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ต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า�25�ปีนับถึงวันเลือกต้ัง�ส่วนวุฒิการศึกษา��
ไม่มีก�าหนดบังคับว่าต้องผ่านการศึกษาในระดับใด

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร 
ต้องมีอายุและวุฒิการศึกษาอย่างไร
ถาม

ตอบ

60.

ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง�
แค่เพียงพรรคเดียวติดต่อกันไม่น้อยกว่า��90�วัน�นับถึงวันเลือกตั้ง
เว้นแต่ยุบสภา�ลดระยะเวลา�การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเหลือ�30�วัน

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎร 
จะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือไม่อย่างไร
ถาม

ตอบ

61.

มอีายไุม่ต�า่กว่า�18�ปีในวนัเลือกตัง้�และต้อง�มีชือ่ในทะเบยีนบ้าน�
ในเขตเลอืกต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า�90�วนั�นบัถึงวนัเลอืกตัง้

ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จะต้อง 
มีอายุเท่าใด และจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน ในเขตเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่ากี่วัน

ถาม

ตอบ

62.

1.�ผูม้สิีทธเิลอืกต้ังทีอ่ยูน่อกเขตเลือกตัง้�หรอืมีชือ่ในเขต�เลอืกตัง้�
น้อยกว่า�90�วนั�หรอืมถีิน่ทีอ่ยูน่อกราชอาณาจักร��มสิีทธขิอลงทะเบยีน�
เพื่อลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขต�เลือกตั้งได้

2.�ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งวันเลือกตั้งจะไม่อยู่ในเขตเลือกต้ัง�มีสิทธิ
ขอลงทะเบียน�เพื่อลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขต�เลือกตั้งได้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  ผู ้มีสิทธิ 
เลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวัน เลือกต้ังได้หรือไม่ 
และในกรณใีดบ้าง

ถาม

ตอบ

63.
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ก�าหนดให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง�โดยมิได�้
แจ้งเหตุอันสมควร� อาจถูกจ�ากัดสิทธิบางประการ�ตามที่กฎหมายก�าหนด�
ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง�สมาชิกสภา�
ผู้แทนราษฎรก�าหนดการจ�ากัดสิทธิในการย่ืนค�าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร� การลงสมัครรบั�เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร�
การสมคัรรบัเลอืกเป็นสมาชกิวฒิุสภา�การสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภา�ท้องถิน่�
และผู้บริหารท้องถิ่น�การสมัครรับเลือกเป็นก�านัน��ผู้ใหญ่บ้าน�โดยมีระยะ
เวลาการจ�ากัดสิทธิ� 2�ปี� นับแต่วันเลือกต้ัง� โดยจะได้สิทธิคืนเมื่อใช้
สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไป

รฐัธรรมนญูมข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัผูม้สีทิธเิลือกตัง้  ซึง่ไม่ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

64.

1.�กรณีอายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง� (ครบ�4�ปี�นับแต่�
วันเลือกตั้ง)� ก�าหนดให้จัดการเลือกตั้งโดย�ครม.� ตราพระราช�กฤษฎีกา�
เป็นการเลอืกต้ังทัว่ไป�ภายใน�45�วนั�โดย�กกต.�ต้องจัดเลอืกต้ัง�วนัเดียวกนั�
ทั่วราชอาณาจักร

2.�กรณียุบสภาผู้แทนราษฎร�ก�าหนดให้จัดการเลือกตั้ง�โดย�ครม.�
ตราพระราชกฤษฎีกาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป�หลังจากนั้น�ภายใน�5�วัน�
นับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ�ให้�กกต.�ก�าหนด�วันเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า�45�วัน�แต่ไม่เกิน�60�วัน�นับแต่วันที่�พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ�
โดยต้องจัดเลือกตั้งเป็นวันเดียวกัน�ทั่วราชอาณาจักร

3.�กรณีต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอื่น��
หากเป็นต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง�ก�าหนด
ให้จัดการเลือกตั้งโดยครม.�ตราพระราชกฤษฎีกา�ภายใน�45�วัน��เว้นแต่
อายุของสภาจะเหลือไม่ถึง�180�วัน�(ต่อหน้า�59)

รัฐธรรมนูญก�าหนดระยะเวลาในการจัด การเลือกต้ัง 
ไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

65.
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ภายใน�15�วนั�นับแต่วนัประกาศผลการเลอืกตัง้และ�ต้องมีสมาชกิ�
สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง�ไม่น้อยกว่า�ร้อยละ�95�(475�คน)

ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป รัฐธรรมนูญก�าหนด  
หลกัเกณฑ์การเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

66.

ต้องได้คะแนนสงูสดุในเขตเลอืกตัง้นัน้�และจะต้องม�ีคะแนนสงูกว่า
คะแนนเสยีงทีไ่ม่เลอืกผูใ้ดของเขตเลอืกตัง้นัน้ด้วย

ผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะได้รับเลือกตั้งตามเงื่อนไขใดบ้าง
ถาม

ตอบ

67.

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง� ตรวจสอบว่าผล�การเลือกต้ัง�
เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม��แล้วประกาศผล�การเลือกต้ังไม่น้อยกว่า�
ร้อยละ�95�(475�คน)�ภายใน�60�วัน�นับแต่วันเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประกาศผล  
การเลือกตั้งไว้อย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

68.

แต่ถ้าเป็นกรณตี�าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัช�ีรายชือ่�
ว่างลง�ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะประกาศให้ผู้มีช่ือ�อยู่ในล�าดับถัดไป
ในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองน้ันเลื่อนขึ้น�มาแทน� แล้วประกาศ�
ในราชกิจจานุเบกษา�ภายใน�7�วัน�เว้นแต่�ไม่มีชื่อในบัญชีเหลืออยู่
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รฐัธรรมนญูก�าหนดให้ถอนการสมคัรรบัเลอืกตัง้�หรอืเปลีย่นแปลง�
ผู้สมัครรับเลือกต้ังให้กระท�าได้�แต่จะ�ต้องเป็นกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตายหรือขาดคุณสมบัติ�หรือมีลักษณะต้องห้ามเท่านั้น� และต้องกระท�า
ก่อนปิด�การรับสมัครเลือกตั้ง

เมื่อมีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรแล้ว ผูส้มคัรรับเลือกตัง้ จะถอนการสมัครรบัเลอืกตัง้ 
ได้หรือไม่ อย่างไร

ถาม

ตอบ

69.

กรณดัีงกล่าว�กกต.�จะต้องจดัให้มกีารเลือกต้ังใหม่�โดยเปิดรบัสมคัร�
เลอืกตัง้ใหม่� และผูส้มคัรรบัเลือกตัง้เดมิทกุราย�ไม่มสีทิธิสมคัรรบัเลอืกตัง้�
ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น

รฐัธรรมนญูก�าหนดหลกัเกณฑ์ กรณไีม่ม ีผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
รายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้ง มากกว่าคะแนนเสียง 
ที่ไม่เลือกผู้ใดไว้อย่างไรบ้าง

ถาม

ตอบ

70.

ให้พรรคการเมืองจัดท�าบัญชรีายชือ่พรรคละ�1�บญัชี�ไม่เกนิ�150�ช่ือ�
โดยผู้สมัครแต่ละพรรคต้องไม่ซ�้ากัน� และ�ไม่ซ�้ากับผู้สมัครรับเลือกตั้ง�
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้� แล้วส่งบญัช�ีรายชือ่ดงักล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตัง้�
ก่อนปิดการรับ�สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง� และ
ที่�ส�าคัญคือการจัดท�าบัญชีรายชื่อจะต้องให้สมาชิกพรรคการเมือง��
มส่ีวนร่วมในการพจิารณา�ซ่ึงต้องค�านึงถึงผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้�จากภมูภิาคต่างๆ�
และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง

นอกจากน้ี�พรรคการเมืองจะมีสทิธิส่งบัญชรีายช่ือ�ให้คณะกรรมการ�
การเลือกตัง้ได้�เมือ่พรรคการเมอืงส่ง�ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกต้ังแล้ว

รัฐธรรมนูญก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดท�าบัญชี รายช่ือ 
ผู ้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร แบบบัญช ี
รายชื่อไว้อย่างไรบ้าง

ถาม

ตอบ

71.
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ให้ด�าเนินการเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอ�าเภอ�จังหวัด��และระดับ
ประเทศตามล�าดับ

ขัน้ตอนการเลอืกสมาชกิวฒิุสภาได้มกีารก�าหนด ไว้อย่างไรบ้างถาม

ตอบ

73.

ก�าหนดให้มกีารเลอืกกนัเองของผูส้มคัร� ซ่ึงมีความรู�้ความเชีย่วชาญ�
ประสบการณ์�อาชีพ�ลักษณะ�หรือประโยชน์�ร่วมกัน�หรือท�างาน�หรือ
เคยท�างานด้านต่างๆ�ทีห่ลากหลาย�ของสงัคม� โดยให้แบ่งบคุคลดังกล่าว�
ออกเป็นกลุม่ๆ� ในลกัษณะ�ทีผู่ส้มคัรทกุคนต้องสามารถเลอืกอยูใ่นกลุม่ใด�
กลุ่มหนึ่งได้

รัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
จากบุคคลที่มีลักษณะอย่างไร
ถาม

ตอบ

72.

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา� �หลังจาก
น้ันภายใน�5�วันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผล�ใช้บังคับ�ให้ก�าหนด
วันเร่ิมด�าเนินการเลือก�ไม่ช้ากว่า�30�วัน�นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกา�
มีผลใช้บังคับ

ระยะเวลาในการเลือกสมาชกิวฒุสิภาก�าหนด ไว้อย่างไรถาม

ตอบ

74.

5�ปี�นับแต่วันประกาศผลการเลือก�และเมื่ออายุของ�วุฒิสภา�
สิ้นสุดลงให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติ�หน้าท่ีต่อไปจนกว่า
จะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่� ซึ่งเป็น�หลักเกณฑ์ที่แตกต่างจากการครบอายุ
ของสภาผู้แทนราษฎร�ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป

อายุของวุฒิสภามีก�าหนดกี่ปี และเมื่อครบอายุ แล้ว
ต้องด�าเนินการอย่างไร
ถาม

ตอบ

75.
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คณะรัฐมนตรี� ประกอบด้วย� นายกรัฐมนตรี� และ�รัฐมนตรีอื่นอีก
ไม่เกิน�35�คน�รวมไม่เกิน�36�คน�โดยนายก�รัฐมนตรีจะด�ารงต�าแหน่ง
รวมกันแล้วเกิน�8�ปี�ไม่ได้

รัฐธรรมนูญก�าหนดองค์ประกอบของคณะ รัฐมนตร ี
ไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

79.

สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจที่ส�าคัญ�2�ประการ��คือ�หน้าที่
ด้านนิติบัญญัติ� ได้แก่� การพิจารณาหรือยับยั้ง�ร่างกฎหมาย�การพิจารณา
พระราชก�าหนด� และการแก้ไข�เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูกบัหน้าท่ีด้านการควบคุม�
การบริหาร�ราชการแผ่นดิน� ได้แก่� การตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี� การขอเปิด��
อภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงข้อเท็จจริงโดยไม่มี�การลงมติ�
การให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารง�ต�าแหน่งต่างๆ

สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ�านาจอะไรบ้างถาม

ตอบ

77.

ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน� 3� วัน� นับแต่ประกาศ�ผล�
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกตามบท เฉพาะกาล
ของรัฐธรรมนูญก�าหนดระยะเวลาในการ ด�าเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา จ�านวน 250 คน  ให้เสร็จสิ้นไว้อย่างไร

ถาม

ตอบ

78.

ก�าหนดว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตน�อยู่ในอาณัติ
ของพรรคการเมืองใดๆ

รัฐธรรมนูญก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาไว้อย่างไร
ถาม

ตอบ

76.
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ก�าหนดให้พรรคการเมอืงทีส่่งผูส้มคัรรบัเลือกต้ัง�แจ้งรายชือ่บคุคล�
ซึง่พรรคการเมอืงเหน็ชอบทีจ่ะเสนอเป็น�นายกรัฐมนตรี� พรรคละไม่เกนิ�
3�รายช่ือ�ต่อคณะกรรมการ�การเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแ้ทน�ราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้� แล้วให้สภาผูแ้ทนราษฎร�
พิจารณา�รายชื่อของพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�ไม่น้อย
กว่าร้อยละ�5�ของจ�านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่�มติของ�สภาผู้แทนราษฎร
ต้องกระท�าโดยเปิดเผยและมีคะแนนเสียงมากกว่า�กึ่งหนึ่งของจ�านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

อนึง่�ในระยะ�5�ปีแรกตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ�ก�าหนด�
ให้การพิจารณาเป็นหน้าที่ของรัฐสภา� ซึ่งหมายถึงทั้งสภา�ผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ�บุคคลซ่ึงสมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญก�าหนดที่มาของนายกรัฐมนตรี ไว้อย่างไรถาม

ตอบ

80.

1.�มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2.�มีอายุไม่ต�่ากว่า�40�ปีในวันสมัครรับเลือก�
3.�มคีวามรู้�ความเชีย่วชาญและประสบการณ์�หรือ�ท�างานในด้าน�

ที่สมัครไม่น้อยกว่า�10�ปี
4.�เกดิ�หรอืมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบ้าน�ท�างาน�หรอืม�ีความเกีย่วพนั�

กับพื้นที่ที่สมัคร

ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมี คุณสมบัติ
อย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

81.

ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ� (สนช.)� ที่ต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญ��
ฉบบัช่ัวคราว�พ.ศ.�2557�ท�าหน้าท่ีรฐัสภา�สภาผูแ้ทนราษฎร�และวฒุสิภา

ในระหว่างยังไม่มีสภาผู ้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
รัฐธรรมนูญก�าหนดให้องค์กรใดท�าหน้าที่แทน
ถาม

ตอบ

82.
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การอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจาก�ต�าแหน่ง�
มีเฉพาะกรณี

1.�ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง� เว้นแต่�กรณี
นายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

2.�อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง
3.�มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
4.�คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ

(ต่อหน้า�65)

เมือ่คณะรฐัมนตรพ้ีนต�าแหน่งท้ังคณะนัน้  คณะรฐัมนตรี
ดังกล่าวจะต้องอยู่ปฏบัิตหิน้าทีต่่อไป จนกว่าจะมคีณะรัฐมนตรี
ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่หรือไม่

ถาม

ตอบ

85.

จะต้องแถลงนโยบายต่อรฐัสภา�ซึง่ต้องสอดคล้องกบั�หน้าทีข่องรฐั�
แนวนโยบายแห่งรัฐ� และยุทธศาสตร์ชาติ�โดยจะต้องชี้แจงแหล่งที่มา�
ของรายได้ที่จะน�ามาใช้จ่าย�ในการด�าเนินนโยบาย�ภายใน�15�วัน�นับแต่�
วันเข้ารับหน้าที่�

การแถลงนโยบายดังกล่าวรัฐสภาไม่ต้องลงมติ�ความไว้วางใจ

คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน จะต้อง
ด�าเนินการอะไรบ้าง
ถาม

ตอบ

84.

ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน� 150� วัน� นับแต่�วันที�่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ� 1.� ว่าด้วยการเลือกต้ัง�สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร�2.�ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา��3.�ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง�4.�ว่าด้วยพรรคการเมือง��มีผลใช้บังคับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก หลังจาก
รัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ จะต้องด�าเนินการ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาเท่าใด

ถาม

ตอบ

83.
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1.�ต้องไม่กระท�าการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือ�โครงการ�
หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี�ชุดต่อไป

2.�ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการ� พนักงานหน่วยงาน�ของรัฐ�
รัฐวิสาหกิจ�หรือกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่�หรือให้บุคคล�ดังกล่าวพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่�หรือพ้นจากต�าแหน่ง�หรือ�ให้ผู ้อื่นมาปฏิบัติแทน�
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก�คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

3.�ไม่กระท�าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่าย�งบประมาณ
ส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น� เว้นแต่�จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน

4.�ไม่ใช้ทรพัยากรของรฐัหรอืบคุลากรของรัฐ� เพ่ือกระท�า�การใด�
อันอาจมีผลต่อการเลือกตั้ง� และไม่กระท�าการอันเป็น�การฝ่าฝืนข้อห้าม
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต�าแหน่งและต้องปฏิบัติ หน้าท่ี
ต่อไป จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

86.

ส่วนกรณีคณะรัฐมนตรีพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ� เพราะ�เหตุที่
ศาลรัฐธรรมนญู� มคี�าวนิจิฉยัว่าคณะรฐัมนตรเีป็น�ผูก้ระท�าการหรอือนมัุติ�
ให้กระท�าการ� หรือรู้ว่ามีการกระท�า�การแปรญัตติ� หรือกระท�าด้วย�
ประการใดๆ� ที่มีผลให้สมาชิก�สภาผู้แทนราษฎร� สมาชิกวุฒิสภา� หรือ
กรรมาธิการมีส่วน�ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณ
รายจ่าย�แต่มิได้สั่งยับยั้งคณะรัฐมนตรีจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ได้
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มีศาล�3�ประเภท�ประกอบด้วย
1.�ศาลยตุธิรรม�มอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดทีัง้ปวง��เว้นแต่คด�ี

ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ�านาจ�ของศาลอื่น
นอกจากนี้ยังก�าหนดให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารง�ต�าแหน่ง

ทางการเมืองในศาลฎีกาด้วย
2.�ศาลปกครอง� มอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดปีกครอง�อนัเนือ่ง�

มาจากการใช้อ�านาจทางปกครองตามกฎหมาย� หรอื�เนือ่งมาจากการด�าเนนิ�
กิจการทางปกครอง

3.�ศาลทหาร� มอี�านาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญาทีผู่ก้ระท�าผิด�
�เป็นบคุคลที่อยู่ในอ�านาจศาลทหาร

รัฐธรรมนูญก�าหนดให้มีศาลประเภทใดบ้าง  และแต่ละ
ศาลมีหน้าที่และอ�านาจอย่างไร
ถาม

ตอบ

87.

1.�พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ�กฎหมาย
และร่างกฎหมาย

2.�วินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
3.�วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของสภา�ผู ้แทน

ราษฎร�วุฒิสภา�รัฐสภา�คณะรัฐมนตรี�หรือองค์กรอิสระ
ศาลรัฐธรรมนูญ�ประกอบด้วย�ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ��จ�านวน�

9�คน�มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง�7�ปี

ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ�านาจอะไรบ้าง และ
มี องค์ประกอบอย่างไร
ถาม

ตอบ

88.
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มหีน้าท่ีและอ�านาจในการจดัหรอืด�าเนนิการให้มีการจดัการเลอืกต้ัง��
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร�การเลือกสมาชิกวุฒิสภา�การเลือกตั้ง�สมาชิก
สภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้รหิารท้องถิน่�ให้เป็นไปโดยสจุรติ�และเทีย่งธรรม�และ
ควบคมุดแูลการออกเสียงประชามติ�ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย� �

กกต.�ประกอบด้วยกรรมการ�จ�านวน�7�คน�มีวาระ�การด�ารง
ต�าแหน่ง��7�ปี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ อะไร และ
มีองค์ประกอบอย่างไร
ถาม

ตอบ

89.

มหีน้าทีเ่สนอแนะหน่วยงานของรัฐ�เพือ่ปรับปรุงแก้ไข�กฎระเบยีบ�
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน�� หรือความ�
ไม่เป็นธรรม�หรือเป็นภาระแก่ประชาชน

ผผ.�ประกอบด้วย�ผู้ตรวจการแผ่นดิน�จ�านวน�3�คน�มีวาระ�
การด�ารงต�าแหน่ง�7�ปี

ผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) มีหน้าที่อะไรบ้าง  และมี
องค์ประกอบอย่างไร
ถาม

ตอบ

90.

มีหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติ�มิชอบ�
ในหน่วยงานของรฐั

ป.ป.ช.� ประกอบด้วย�กรรมการ� จ�านวน� 9�คน�มวีาระ�การด�ารง
ต�าแหน่ง�7�ปี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทจุรติแห่งชาต ิ
(ป.ป.ช.) มีหน้าที่อะไร และ มีองค์ประกอบอย่างไร
ถาม

ตอบ

91.
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มีหน้าที่วางนโยบาย� ก�าหนดหลักเกณฑ์� ก�ากับ� และ�ตรวจ�
เงินแผ่นดิน�ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน�การคลังของรัฐ

คตง.�ประกอบด้วย�กรรมการ�จ�านวน�7�คน�มีวาระ�การด�ารง
ต�าแหน่ง�7�ปี

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ (คตง.)  มหีน้าท่ีอะไรบ้าง 
และมีองค์ประกอบอย่างไร
ถาม

ตอบ

92.

มีหนา้ที่ดูแลและจดัท�าบริการสาธารณะและกิจกรรม�สาธารณะ�
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลัก�การพัฒนาอย่างยั่งยืน�
รวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนนุการจดั�การศกึษาให้แก่ประชาชนในท้องถิน่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน� ประกอบด้วย� สภาท้องถิ่น�� ซ่ึงมี
สมาชกิสภาทีม่าจากการเลอืกตัง้� และผูบ้รหิารท้องถิน่ทีม่าจาก�การเลอืกต้ัง�
หรือความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น�ส�าหรับองค์กร�ปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ�ผู้บริหารท้องถ่ินจะมาจาก�วิธีอ่ืนก็ได้�แต่ต้องค�านึงถึง�
การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่อะไรบ้าง  และ 
มีองค์ประกอบอย่างไร
ถาม

ตอบ

94.

มีหน้าที่�ตรวจสอบ�รายงาน�และเสนอแนะ�กรณีมี�การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

กสม.�ประกอบด้วย�กรรมการ�จ�านวน�7�คน�มีวาระ�การด�ารง
ต�าแหน่ง�7�ปี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  มีหน้าที่
อะไร และมีองค์ประกอบอย่างไร
ถาม

ตอบ

93.
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1.�ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย�มีความสามัคคี�ปรองดอง�
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ�เศรษฐกิจพอเพียง� และ�
มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา�ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ�

2.�สังคมมีความสงบสุข�เป็นธรรม�ขจัดความเหลื่อมล�้า
3.�ประชาชนมีความสุข� มีคุณภาพชีวิตท่ีดี� และมีส่วนร่วม��

ในการพัฒนาประเทศ� และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย�อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การปฏริปูประเทศต้องด�าเนนิการเพ่ือให้ บรรลเุป้าหมาย 
อะไรบ้าง
ถาม

ตอบ

95.

ให้ประชาชนมคีวามรู�้ ความเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกบั�การปกครอง�
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์�ทรงเป็นประมุข� มีกลไก
ให้พรรคการเมอืงเป็นสถาบนัทาง�การเมอืงของประชาชน� พรรคการเมอืง�
ต้องรับผิดชอบ�ในการประกาศนโยบายท่ีมิได้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า
และ�ความเสีย่งอย่างรอบด้าน� และมกีลไกให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง�การเมอืง�
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต� ตลอดจน�มีกลไกในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

การปฏิรปูประเทศด้านการเมือง มแีนวทาง อย่างไรบ้างถาม

ตอบ

96.

ปรบัปรงุและพฒันาระบบการบรหิารงานของรฐั�และ�มมีาตรการ�
คุ้มครองป้องกันการใช้อ�านาจโดยไม่เป็นธรรม�ของผู้บังคับบัญชา

การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ แผ่นดิน 
มีแนวทางอย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

97.
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พัฒนาระบบการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับ�หลักสากล�และ
ปฏริปูระบบการเรยีนการสอน�และการศกึษา�อบรมวชิากฎหมาย� เพือ่ให้�
ประชาชนเข้าถงึข้อมลูกฎหมาย�ได้สะดวก� เข้าใจเนือ้หาสาระของกฎหมาย
ได้ง่าย

การปฏริปูประเทศด้านกฎหมาย มแีนวทาง อย่างไรบ้างถาม

ตอบ

98.

ปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา�ให้มีการถ่วงดุล�ระหว่าง
พนกังานสอบสวนกบัพนกังานอยัการอย่างเหมาะสม��ก�าหนดระยะเวลา�
การด�าเนนิงานในแต่ละขัน้ตอนให้ชดัเจน�ไม่ล่าช้า�และต้องแก้ไขปรบัปรงุ�
กฎหมายเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน�ของต�ารวจให้เกิดประสทิธิภาพ�ภายใน�1�ปี

การปฏรูิปประเทศด้านกระบวนการยตุธิรรม มแีนวทาง 
อย่างไรบ้าง
ถาม

ตอบ

99.

ด�าเนินการให้เดก็เลก็ได้รบัการดแูลและพฒันาก่อน�เข้ารบัการศกึษา�
จดัให้มกีลไกและระบบการผลติ�คัดกรอง�และพฒันาผูป้ระกอบวชิาชพีครู�
และอาจารย์�และจดัให้ม�ีคณะกรรมการอิสระเพือ่ศกึษาและท�าข้อเสนอแนะ�
และ�ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง�ภายใน�2�ปี

การปฏิรปูประเทศด้านการศกึษา มแีนวทาง อย่างไรบ้างถาม

ตอบ

100.
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ขจดัปัญหาอปุสรรค� และเสรมิสร้างความสามารถ�ในการแข่งขัน�
ของประเทศ� และการปรับปรุงระบบภาษีอากร�ให้มีความเป็นธรรม�
ลดความเหลื่อมล�้าเพื่อเพิ่มพูนรายได้�ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิรปูประเทศด้านเศรษฐกิจ มแีนวทาง อย่างไรบ้างถาม

ตอบ

101.

มีหน้าที่จัดท�าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคล่ือน�การปฏิรูป�
ประเทศ� และปฏบิติัหน้าทีไ่ปจนกว่าจะมกีฎหมาย�ว่าด้วยแผนและขัน้ตอน�
การด�าเนินการปฏิรูปประเทศ

สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  มีหน้าที่
อะไรและปฏิบัติหน้าที่ถึงเมื่อใด
ถาม

ตอบ

102.

มสีาระส�าคญัเก่ียวกบัการจดัท�า� การก�าหนดเป้าหมาย�ระยะเวลา�
ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยนื�ตามหลกัธรรมาภบิาล�
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่างๆ��ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน

คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่จัดให้มีกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ�� ภายใน�
120�วัน�นับแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้

กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติมีสาระส�าคัญอะไรบ้าง  และ 
มีก�าหนดระยะเวลาการจัดท�าอย่างไร
ถาม

ตอบ

103.
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มีหน้าที่จัดท�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ��จ�านวน�
10�ฉบับ�ได้แก่

1.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิก�สภาผู้แทนราษฎร

2.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา�����

3.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

4.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
5.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของ�ศาลรัฐธรรมนูญ
6.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา�

คดีอาญา�ของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง
7.�พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยผูต้รวจการแผ่นดนิ
8.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ��

ปราบปรามการทุจริต
9.�พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดนิ
10.�พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิ�มนุษยชนแห่งชาติ
โดยต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็�ภายใน�240�วนันบัแต่วนัประกาศ��

ใช้รฐัธรรมนญู� (รฐัธรรมนญูประกาศใช้� เมือ่วนัที�่6� เมษายน�พ.ศ.�2560��
ครบก�าหนด�240�วัน�ในวันที่�2�ธันวาคม�พ.ศ.�2560)

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่จัดท�า ร่าง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในเรื่อง ใดบ้าง และมี
ระยะเวลาการด�าเนินงานอย่างไร

ถาม

ตอบ

104.
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ศาลรฐัธรรมนญูและองค์กรอสิระ�(กกต.,�ผผ.,�ป.ป.ช.,�คตง.,�กสม.)�
มีหน้าที่จัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรม� ซึ่งต้อง�ครอบคลุมถึงการรักษา
เกียรติภูมิ� และผลประโยชน์ของชาติ�� และต้องก�าหนดว่ากรณีใด�
เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติที่มี�ลักษณะร้ายแรง�

มาตรฐานทางจริยธรรมใช้บังคับแก่�ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ�
�และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ�ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน�หัวหน้า
หน่วยงาน�ธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ� สมาชิกสภา�
ผู้แทนราษฎร�สมาชิกวุฒิสภา�และคณะรัฐมนตรี

โดยต้อง�ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน�1�ปี�นับแต่รัฐธรรมนูญ��
ประกาศใช้

องค์กรใดมหีน้าทีจั่ดท�ามาตรฐานทางจรยิธรรม มาตรฐาน 
ดังกล่าวก�าหนดขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่ผู้ใด  และต้องด�าเนินการ 
ภายในระยะเวลาเท่าใด

ถาม

ตอบ

105.

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศาลยุติธรรม��
ศาลปกครอง� และองค์กรอัยการ� โดยต้องเสนอต่อสภานิติบัญญัติ��
แห่งชาติ�ภายใน�1�ปี�นับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว คณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ 
เสนอกฎหมายใดบ้างต่อสภานิตบิญัญติั แห่งชาติ และต้องเสนอ 
ภายในระยะเวลาเท่าใด

ถาม

ตอบ

106.

การแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนูญทีเ่ป็นการเปล่ียนแปลง�การปกครอง�
ระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์�ทรงเป็นประมุข� หรอืเปลีย่นแปลง�
รูปแบบของรัฐ�จะกระท�า�มิได้

ข้อห้ามในการแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู ก�าหนดไว้อย่างไรถาม

ตอบ

107.
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1.�กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ด�าเนินกิจการ�ที่มีผลกระทบ�
ต่อทรพัยากรธรรมชาต�ิคณุภาพสิง่แวดล้อม�สขุภาพอนามยั�คณุภาพชวีติ�
หรือส่วนได้เสียส�าคัญอ่ืนของ�ประชาชน�หรือชุมชน�หรือสิ่งแวดล้อม�
อย่างรุนแรง

2.�กฎหมายเกีย่วกบัการรกัษาวนิยัการเงนิการคลงั�และระบบภาษี
3.�กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม� สนับสนุน� การให้�ความรู้

แก่ประชาชนถึงอันตรายของการทุจริต� และประพฤติ�มิชอบในภาครัฐ
และเอกชน

โดยต้องเสนอต่อสภานติบิญัญัตแิห่งชาต�ิภายใน��240�วนั�นบัแต่�
รัฐธรรมนูญประกาศใช้� และสภานิติบัญญัติ�แห่งชาติต้องพิจารณา�
ให้แล้วเสร็จภายใน�60�วัน�นับแต่�วันที่ได้รับร่างกฎหมายดังกล่าว

เม่ือรฐัธรรมนญูประกาศใช้ หน่วยงานของ รฐัทีค่ณะรฐัมนตรี
ก�าหนด ต้องจัดท�าร่างกฎหมาย ใดบ้าง เพื่อเสนอต่อสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ และ ต้องเสนอภายในระยะเวลาเท่าใด

ถาม

ตอบ

108.
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แผ่นพลิก 
พลเมืองคุณภาพกับรัฐธรรมนูญใหม่
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แผนพลิกที่ 1

พิทักษ์รักษาชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์

รับราชการทหาร

เสียภาษีอากร

ไม่สนับสนุนการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือลงประชามติ

อย่างอิสระ

จิตสาธารณะ เคารพกติกา

อำนาจอธิปไตยเป็นของ

ปวงชนชาวไทย

เคารพสิทธิ เสรีภาพ

X 

สาระสำคัญ
หลักการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลักหนึ่งคือ “อำนาจอธิปไตยเปนของ

ประชาชน” โดยบัญญัติไวในมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ วา “อำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย”
หมายถึง อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเปนของประชาชน ตามดวยมาตรา 4 ที่กลาววา
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญไดกำหนดหนาที่ของปวงชนชาวไทยไว ดังนี้
จิตสำนึกสาธารณะ/รับผิดชอบ
1. พิทักษรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. การปองกันประเทศ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน

ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผนดิน
3. ไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือลงประชามติอยางอิสระ คำนึงถึงประโยชนสวนรวม
4. ไมรวมมือ หรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
5. รวมมือ สนับสนุน อนุรักษ คุมครอง ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังมรดกทางวัฒนธรรม
เคารพสิทธิ เสรีภาพ
6. เคารพและไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไมกระทำส่ิงท่ีกอใหเกิดความแตกแยก

หรือเกลียดชังในสังคม
เคารพกฎหมาย กติกา
7. ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
8. เขารับการศึกษาภาคบังคับ
9. รับราชการทหาร
10. เสียภาษีอากร

แผ่นพลิกที่ 1

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 2

สาระสำคัญ
รัฐสภา ประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร 500 คน และวุฒิสภา 200 คน
สภาผูแทนราษฎร 500 คน มีที่มาจากการเลือกตั้งแบบจัดสรรปนสวนผสม เปนการนำ

ระบบการเลือกตั้ง 2 ระบบมาใชในการเลือกตั้งคราวเดียว โดยนำคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.
แบบแบงเขตเลือกตั้ง จำนวน 350 เขต และใชรูปแบบเขตเดียวเบอรเดียว รวม 350 คน 

จากนั้นนำคะแนนสัดสวนมาใชกับคะแนน ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง โดยคิดคะแนนผูสมัคร
แบบแบงเขตเลือกต้ังท้ังหมด มาจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ จำนวน 150 คน ใหพรรคการเมือง
ตามสัดสวนคะแนนแบบแบงเขตที่พรรคการเมืองไดรับ

วุฒิสภา 200 คน มีที่มาจากการเลือกกันเองของประชาชน ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณจากทุกภาคสวนที่มีความหลากหลายทางสังคม โดยมีพฤติการณที ่สำคัญ คือ
เปนผูไมฝกใฝหรือยอมตกอยูใตอาณัติของพรรคการเมือง ทั้งนี้ การไดมาซึ่ง ส.ว. ดำเนินการ
ตั้งแตระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

วุฒิสภา ในวาระแรกตามบทเฉพาะกาล มีจำนวน 250 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 5 ป

(ในวาระเริ่มแรกตาม

แผ่นพลิกที่ 2

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 3

สาระสำคัญ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ ส.ส. มีหนาท่ีควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และนิติบัญญัติ

ไดแก 
ดานนิติบัญญัติ
1. เสนอกฎหมาย หรือพิจารณารางกฎหมาย
2. พิจารณาพระราชกำหนด
3. แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดานควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
1. ตั้งกระทูถามรัฐมนตรี
2. 1 ใน 5 ของจำนวน ส.ส. สามารถขอเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลหรือ

ทั้งคณะได
3. 1 ใน 10 ของจำนวน ส.ส. สามารถขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อเปนชองทางตรวจสอบ

การทำงานของรัฐบาลได
4. ผูนำฝายคานในสภา สามารถขอเปดอภิปรายท่ัวไป เก่ียวกับความม่ันคง หรือเศรษฐกิจได

หน้าที่ของ ส.ส.

         ด้านควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
1. ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี

2. ส.ส. 1 ใน 5 ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

    เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะได้ 

3. ส.ส. 1 ใน 10 ขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อเป็นช่องทาง

    ให้สามารถตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้

4. ผู้นำฝ่ายค้านขอเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับความมั่นคง

    หรือเศรษฐกิจได้

ด้านนิติบัญญัติ
1.เสนอ/พิจารณาร่างกฎหมาย

2.พิจารณาพระราชกำหนด

3.แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

แผ่นพลิกที่ 3

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 4

สาระสำคัญ
วุฒิสภา หรือ ส.ว. มีหนาที่ควบคุมการบริหารราชการแผนดิน และนิติบัญญัติ ไดแก
ดานนิติบัญญัติ
1. พิจารณารางกฎหมาย หรือยับยั้งรางกฎหมาย
2. พิจารณาพระราชกำหนด
3. แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ดานควบคุมการบริหารราชการแผนดิน
1. ตั้งกระทูถามรัฐมนตรี
2. ขอเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหคณะรัฐมนตรีชี้แจงขอเท็จจริงโดยไมมีการลงมติ
3. ใหความเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงตางๆ 
4. เห็นชอบการแตงต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน
สำหรับ ส.ว. ชุดแรก จำนวน 250 คน มีอำนาจหนาที่เพิ่มขึ้นตามบทเฉพาะกาล คือ
1. ติดตาม เสนอแนะ เรงรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
2. พิจารณา พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศ
3. พิจารณา พ.ร.บ. ที่ถูกยับยั้งบางเรื่อง
4. รวมกับสภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี
5. ใหความเห็นชอบ ยกเวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี นอกบัญชีพรรคการเมือง

หน้าที่ของ ส.ว.

ด้านนิติบัญญัติ
1. พิจารณา/ยับยั้งร่างกฎหมาย 

2. พิจารณาพระราชกำหนด

3. แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ด้านควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
1. ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี

2. ขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้ ครม. ชี้แจงข้อเท็จจริง

    โดยVมีการลงมติ

3. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

4. เห็นชอบการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่ง

    ในองค์กรอิสระและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

แผ่นพลิกที่ 4

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 5

สาระสำคัญ
คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ประกอบดวย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอ่ืนอีกจำนวน

ไมเกิน 35 คน มีหนาที่บริหารราชการแผนดินตามหลักความรับผิดชอบรวมกัน
โดยยึดหลัก ดังนี้

1. ยึดประโยชนสูงสุดของประเทศและประชาชนสวนรวม
2. รักษาวินัยการคลังอยางเครงครัด
3. ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. สรางสังคมสงบสุข สามัคคี ปรองดอง
ในระยะ 5 ปแรก รัฐสภาจะเปนผูเลือกนายกรัฐมนตรีจากรายชื่อในบัญชีของ

พรรคการเมืองที่มีสมาชิกไดรับเลือกเปน ส.ส. ไมนอยกวารอยละ 5 ของจำนวน ส.ส.
ทั้งหมด สำหรับคราวตอไปเปนหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือก
นายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

องค์ประกอบคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรี 1 คน

   ดำรงตำแหน่ง

   คราวละ 4 ปี แต่

   ไม่สามารถดำรง

   ตำแหน่งรวมกัน

   เกิน 8 ปี

   ดำรงตำแหน่ง

   คราวละไม่เกิน 4 ปี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอื่นไม่เกิน 35 คน

รัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน

แผ่นพลิกที่ 5

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 6

สาระสำคัญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหมีองคกรศาล ทำหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี

ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ใหเปนไปโดยรวดเร็ว เปนธรรม และปราศจากอคติท้ังปวง
โดยแตละศาลมีองคประกอบและหนาที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1) ศาลยุติธรรม ประกอบดวย ศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา รวมถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ศาลยุติธรรมมีหนาที่พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เวนแตคดีที่
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจศาลอื่น 

2) ศาลปกครอง พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง อันเน่ืองมาจากการใชอำนาจทางการปกครอง
ตามกฎหมายหรืออันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง

3) ศาลทหาร พิจารณาพิพากษาคดีอาญาท่ีผูกระทำความผิดเปนบุคคลซ่ึงอยูในอำนาจศาลทหาร
และคดีอื่นๆ ที่กฎหมายบัญญัติ

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญถูกบัญญัติไวอีกหมวดแยกจากหมวดศาล เนื่องจากมีเนื้องานเกี่ยวกับ
หนาที่ที่แตกตางจากศาลอื่น โดย ศาลรัฐธรรมนูญ มีหนาที่ดังนี้

1) วินิจฉัยความเห็นชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและรางกฎหมาย
2) วินิจฉัยคุณสมบัติผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
3) วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับหนาที่และอำนาจของ ส.ส. ส.ว. ครม. และองคกรอิสระ

แผ่นพลิกที่ 6

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 7

สาระสำคัญ
องคกรอิสระ เปนองคกรท่ีจัดต้ังข้ึนใหมีความอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี และการใชอำนาจ

ขององคกรอิสระตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวง
ในการใชดุลพินิจ คณะกรรมการขององคกรอิสระแตละแหงมีวาระการดำรงตำแหนง 7 ป
และดำรงตำแหนงไดเพียงวาระเดียว ไดแก

1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 7 คน 
หนาท่ี ดำเนินการจัดหรือจัดใหมีการเลือกต้ังทุกระดับใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม

และการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย
2) ผูตรวจการแผนดิน จำนวน 3 คน
หนาท่ี เสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน

ของรัฐ
3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จำนวน 9 คน
หนาที่ ควบคุมดูแลไมใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหนวยงานของรัฐ
4) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จำนวน 7 คน
หนาที่ ตรวจสอบการใชงบประมาณแผนดินใหเกิดความคุมคา
5) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน 7 คน
หนาที่ ตรวจสอบ รายงาน และเสนอแนะ กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

แผ่นพลิกที่ 7

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 8

สาระสำคัญ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน บัญญัติใหสถาบันศาลและองคกรอิสระมีหนาที่ตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐ วางกลไกปองกัน ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เขมงวด เด็ดขาด
เพื่อมิใหผูบริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เขามาใชอำนาจตามอำเภอใจ 
กลไกที่ 1 การคัดกรองคุณสมบัตินักการเมือง โดย กกต. และศาล 

ผูเขาสูตำแหนงทางการเมือง จะตองไมเคยมีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ ไมเคยถูกไลออก
จากหนวยงานของรัฐ ไมเคยทำผิดในคดีรายแรงตางๆ 
กลไกที่ 2 การคัดกรองผูดำรงตำแหนงทางการเมือง โดย กกต. และศาลฎีกา

กรณีที่ผูสมัครหรือผูใดกระทำผิดทำใหการเลือกตั้งไมสุจริตและเที่ยงธรรม ในชวงที่ยังไมได
ประกาศผลการเลือกตั้ง กกต. สามารถใหใบเหลือง (สั่งเลือกตั้งใหม ยังลงสมัครได) ใบสม (ระงับ
สิทธิสมัคร 1 ป) แตเมื่อไดประกาศผลแลว อำนาจชี้ขาดจะไปอยูที่ศาลฎีกา ในการใหใบแดง
(เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ป) ใบดำ (เพิกถอนสิทธิสมัคร)
กลไกที่ 3 การถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมืองจากการเสนอขององคกรอิสระ โดย กกต. และ ป.ป.ช.

กกต. สงคำรองไปศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง
ป.ป.ช. วินิจฉัยเอง หรือสงคำรองไปศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผูดำรงตำแหนงทางการเมือง

กลไกที่ 4 การถอดถอนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง โดยรัฐสภา
เชน ส.ส. หรือ ส.ว. จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกท้ังหมดสามารถเขาช่ือตอ

ประธานสภาที่ตนเปนสมาชิก เพื่อขอใหสงคำรองใหศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาถอดถอน
กลไกที่ 5 การตรวจสอบการใชอำนาจของหนวยงานรัฐ โดย ผผ. /กสม. และคตง.  

ผผ. ตรวจสอบ เสนอแนะเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน แตถาเรื่องดังกลาว
เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะสงเรื่องให กสม. ดำเนินการ สวน คตง. จะตรวจสอบ
การใชจายเงินงบประมาณแผนดินเพ่ือใหเกิดความคุมคา 

แผ่นพลิกที่ 8

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 9

สาระสำคัญ

เพื่อเปนการถวงดุลอำนาจและสรางความโปรงใสในการทำงานขององคกรอิสระ
จึงบัญญัติใหมีการตรวจสอบการใชอำนาจขององคกรอิสระ โดย ป.ป.ช. มีหนาท่ีไตสวน
และมีความเห็นวาผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดำรงตำแหนง
ในองคกรอิสระ หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน วามีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตตอ
หนาท่ีหรือตำแหนงหนาท่ีราชการ หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอำนาจขัดตอรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมาย หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางรายแรงหรือไม
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

ขณะเดียวกัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกรัฐสภา
จำนวนไมนอยกวา 1 ใน 5 หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 20,000 คน
มีสิทธิเขาชื่อกลาวหา ป.ป.ช. หากมีพฤติการณดังกลาวขางตนเชนกัน

กลไกการตรวจสอบองค์กรอิสระ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา
ประชาชน

กล่าวหา

กรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กฎหมาย

ายแรง

มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ

ทุจริตต่อหน้าที่หรือตำแหน่งหน้าที่ราชการ

จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

แผ่นพลิกที่ 9

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 10

สาระสำคัญ
มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กำหนดใหอำนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย

พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอำนาจนั้น ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการใชอำนาจอธิปไตย ดังนี้
1) การใชอำนาจอธิปไตยทางตรงดวยตนเอง ตามสิทธิ กลไกท่ีกำหนดไว ในรัฐธรรมนูญ

เชน การเขาถึงขอมูลขาวสาร การตรวจสอบการทำงาน ของเจาหนาที่ของรัฐ การแสดง
ความคิดเห็นโดยไมละเมิดสิทธิผูอื่น เปนตน

2) การใชอำนาจอธิปไตยทางตรงรวมกับผูอ่ืน เชน การเขาช่ือเสนอกฎหมาย การเขาช่ือ
ถอดถอนนักการเมืองทองถิ่นที่ทุจริต การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

3) การใชอำนาจอธิปไตยทางออมผานการเลือกตัวแทน เชน การเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรการเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกต้ังผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
เพ่ือไปทำหนาท่ีนิติบัญญัติ หรือกำหนดนโยบายบริหารและพัฒนาประเทศ หรือเพ่ือตรวจสอบ
การบริหารราชการแผนดิน และผลักดันการแกไขปญหาของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แผ่นพลิกที่ 10

สาระส�าคัญ
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แผนพลิกที่ 11

สาระสำคัญ
การเลือกตั้งที่มีคุณภาพ คือ การเลือกตั้งที่ไมมีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ประชาชนไป

ใชสิทธิอยางมีคุณภาพ รูเทาทันการเมือง สามารถเลือกไดผูแทนที่ดี มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ
โดยดูถึงพฤติกรรมของคนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง เชน

1) การหาเสียงของผูสมัคร และพรรคการเมือง ไมซื้อเสียง ไมฝาฝนกฎหมาย 
2) เจาพนักงานผูดำเนินการเลือกตั้ง หรือ กปน. ปฏิบัติหนาที่ไมผิดพลาดบกพรอง หรือ

เอนเอียงเขาขางผูสมัคร หรือพรรคการเมือง
3) กกต. และหนวยงานสนับสนุนตางๆ สามารถจัดการเลือกต้ังโดยสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม

ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน ประชาชนมีสวนรวม และผลการเลือกตั้งเปนที่ยอมรับ ไมมีการทุจริต
การเลือกตั้ง

4) ประชาชน (พลเมืองคุณภาพ) 
    -  ในฐานผูมีสิทธิเลือกต้ัง จะตองกระตือรือรนสนใจการหาเสียง พูดคุยเก่ียวกับการเลือกต้ัง

และไปใชสิทธิเลือกตั้งอยางอิสระ
    - ในฐานะพลเมืองท่ีเขมแข็ง จะตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมรณรงคหมูบานไมขายเสียง

จัดกิจกรรมใหความรูเลือกต้ัง รวมเปน กปน.มืออาชีพ เปนสายขาว กกต. เปนอาสาสมัครตาสับปะรด
เปน ออช. ตรวจสอบการเลือกต้ัง เปนดีเจประชาธิปไตยประชาสัมพันธการเลือกต้ัง หรือเปน รด.จิตอาสา
เปนลูกเสืออาสา กกต. ชวยเหลืออำนวยความสะดวกแกผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง เปนตน

แผ่นพลิกที่ 11

สาระส�าคัญ
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บ้านเมอืงพฒันา ประชาชนเป็นสขุ

การเลือกตั้งคุณภาพ� โดยพลเมืองคุณภาพ� คือการเลือกตั้ง�
ที่พลเมืองในหมู่บ้านต�าบลมีส่วนร่วม�พลเมืองคุณภาพที่�กก.ศส.ปชต.และ
หน่วยงานสนบัสนนุช่วยกนัสร้าง� จะเป็นฐานก�าลงัสนับสนุนผลกัดนัให้เกิด�
การเลือกตั้งที่สุจริต� โปร่งใส� และเที่ยงธรรม� โดยไม่ปล่อยการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามยถากรรมหรือสักแต่ว่าให้มีเลือกตั้งแบบขอไปที� แต่ต้องมุ่ง
หวังให้ได้ผูแ้ทนดมีคีวามสามารถ� ได้รบัเลอืกตัง้อย่างสจุรติไม่มกีารซ้ือสทิธิ�
ขายเสียง� จะได้รัฐบาลที่ดีเข้ามาท�างานบริหารและพัฒนาประเทศ�
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ขณะเดียวกัน� พลเมืองยังต้องท�าหน้าที่ติดตามการท�างานของ
รัฐบาลและของตัวแทนที่เลือกตั้งเข้าไป� ทั้งร่วมมือสนับสนุนให้ท�างานมี
ประสิทธิภาพ�และตรวจสอบควบคุมมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน�

การเลือกตัง้คณุภาพ โดยพลเมอืงคณุภาพ ท�าให้ประเทศชาต ิ
มีความเจริญก้าวหน้าพัฒนามั่นคง สังคมมีสันติสุขสมานฉันท์ และท่ี
ส�าคัญคือ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมกับเป็นพลเมืองดี
ในวิถีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แท้จริง



88 คู่มือปฏิบัติงาน ศส.ปชต.




