


รัฐธรรมนูญ มาตรา 258
ก. ดานการเมือง
    (1) ใหประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ มีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรฐั รูจักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกตางกัน และ
ใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอสิระปราศจากการครอบงําไมวาดวยทางใด
   (4) มีกลไกท่ีกําหนดใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต
และรับผิดชอบตอประชาชนในการปฏิบัตหินาท่ีของตน
   (5) มีกลไกแกไขปญหาความขัดแยงทางการเมืองโดยสันติวิธภีายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข



รัฐธรรมนูญ มาตรา 252
     คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิเลือกตั �งและผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั �ง และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั �งสมาชิกสภาท้องถิ�น
และผู้บริหารท้องถิ�น ให้เป็นไปตามที�กฎหมายบัญญัต ิซึ�งต้อง
คาํนึงถงึเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริตตาม
แนวทางที�บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญด้วย



พันธกิจ
กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ
(ขอ)

1. การใหการศึกษาและเสริมสรางวัฒนธรรมการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 15

ศธ., กกต., อปท., หนวยงานที่
เกี่ยวของ

    อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รวม 15 หนวย
2. การคุนครองสิทธิ เสรีภาพ และการเสริมสรางสํานึก 
ทักษะ และหนาที่ของพลเมือง 3

พธ., มท., ศธ., 
สถาบันการศึกษา, 

 มหาวิทยาลัย
  รวม 12 หนวยหลัก
3. การเสริมสราง ปชต. แบบปรึกษาหารือและกลไลใน
การดูแลเสียงขางนอย 4 1. มท.
    2. รัฐสภา
  3 อปท.
  4. สถาบันพระปกเกลา
  5. สถาบันติราราชานุภาพ



พันธกิจ
กลยุทธ

ผูรับผิดชอบ
(ขอ)

4. การพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมการมีสวน
รวมของประชาชน 5 1. กสถ.
    2. อปท.
  3. กทม.
  4. สถาบันพัฒนาชุมชน
5. การสงเสริมการรวมกลุมและการยกระดับ
บทบาทของภาคประชาสังคมใหมีความเขมแขง็ 7

1. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

    2. อปท.
  3. กทม.
  4. สถาบันพัฒนาชุมชน



พันธกิจ
กลยุทธิ์ หนวยงาน

รับผิดชอบ(ขอ)
1. การมีสวนรวมของภาคประชาชนในทางการเมือง 5 กลยุทธ 1. ครม.
    และการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น  ขอเสนอแนะ 2. กกต.

เรื่องเรงดวน
(Quick Win)

3. คปธ.
4. มท.

2 และอื่นๆ รวม 12 หนวย
2. การปองกันการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขาย
เสียง 2 กลยุทธ 1. กกต.

(Quick Win) 2. สนง.ศาลยุติธรรม

 
 14 3. สต.ผต.

4. พรรคการเมือง



(1) บังคับใช้กฎหมายเกี�ยวกับการเลือกตั �งอย่างเข้มงวด จริงจัง และเดด็ขาด

(2) มาตรการใหเจาหนาที่ฝงตัวในการติดตาม สอดสอง ดูแลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ทั้งในทางลับและทางแจง 
(3) มาตรการการชี้เบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง และการใหรางวัลแกผูชี้เบาะแส
(4) มาตรการลดคาใชจายในการปาเสียง เชน การทําปาย การโฆษณา เปนตน 
เพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรมแกทุกพรรคการเมือง
(5) การที่ผูสมัครจะใชจายเงินเพื่อการกุศล ทําบุญ หรือกิจกรรมสาธารณะให
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจนและไมกํากวม
(6) การกําหนดผูชวยหาเสียงตองกําหนดจํานวนและบทบาทที่ใหชัดเจนและใหมี
ความรับผิดชอบรวมกันกับผูสมัครรับเลือกตั้ง



(7) การจัดทําโปสเตอรหาเสียงใหมีรูปแบบและขนาดเดียวกัน
(8) กําหนดสถานที่ติดโปสเตอรใหชัดเจน
(9) ไมควรใชเครื่องขยายเสียงในแหลงชุมชน
(10) เจ้าหน้าที�ที�จัดการเลือกตั �งไม่ควรอยู่ในเขตเลือกตั �งที�ตนเองอาศัยอยู่

(11) การกําหนดใหภาคประชาสังคมมาชวยในการสอดสอง ดูแลการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งควรกําหนดหลักเกณฑใหชัดเจน
(12) ในชวงเวลาที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเลือกตั้งหามแจก
สิ่งของทุกชนิด
(13) สรางมาตรการในการไมซื้อสิทธิขายเสียง เชน หมูบานไมขายเสียง เปนตน
(14) สรางจิตอาสาพัฒนาการเมือง เชน กลุมนักเรียนและนักศึกษา เปนตน



พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
มาตรา 5

  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การจัดการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือหนวยงานของรัฐที่จัดการ
เลือกตั้งรองขอ

มาตรา 72

  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และเผยแพรให
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งทราบขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งและมาใชสิทธิเลือกตั้งอยาง
กวางขวาง



เปาหมายการเลือกตั้ง
1. เพ่ิมการใชสิทธิเลือกตั้ง
2. ลดบัตรเสีย
3. ลดเรื่องการทุจริต
4. ลดเรื่องรองคัดคาน



อปท.
% ใชสิทธิ % บัตรเสีย

เรื่องรองเรียน
(แหง) (สํานวน)
กทม. 63.88 1.37 291
อบจ. 61.51 3.12 216(27)
ทน. 62.55 4.17 26(5)
ทม. 59.98 4.10 75(41)
ทต. 72.23 3.38 391(733)
อบต. 75.46 6.13 686(1,524)



อปท.
% ใชสิทธิ % บัตรเสีย

เรื่องรองเรียน

(แหง) (สํานวน)

อบจ. 51.71 2.02 20
(2)

ทน. 62.01 2.98 9
(1)

ทม. 57.54 4.12 33
(22)

ทต. 73.18 3.98 280
(695)

อบต. 77.27 4.79 950
(3,099)



ผู้มสิีทธิเลอืกตั�ง

ผู้สมัคร
ประชาชน
ตรวจสอบ

การเลือกตั �ง

การเลอืกตั�ง
ส.ถ. / ผ.ถ.

กกต.

- ตรวจสอบ
- คัดค้าน
- พทิักษ์ผลคะแนน- จัดการเลือกตั �ง

1. สนง.กกต. จว 3. กปน. / กนค.
2. ผอ.กต.ท้องถิ�น 4. ผู้ช่วยเหลือผู้สังเกตการณ์

- ควบคุมตามกฎหมาย
- การหาเสียง / ค่าใช้จ่าย
- ใบเหลือง
- ใบส้ม
- เสนอใบดาํ
- เสนอใบแดง

- นโยบาย
- หาเสียง

- ส่งเสริม ม. 22 (5)
- ช่วยเหลือ , สังเกตการณ์
         ม.35

- เลือกตั �ง



กิจกรรม หน่วยงาน/องค์กร/ผู้ดาํเนินการ
การจัดการเลือกตั �ง - กกต. ท้องถิ�น

- ผอ.กกต.ท้องถิ�น
- ผู้ ช่วยเหลือ
- กปน./รปภ.

การควบคุมตามกฎหมายการ
ดาํเนินคดี

- กกต.
- ผอ.กต.จว.
- อนุกรรมการสืบสวนไต่สวน
- จพง. ตามกฎหมาย
- จพง. ฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ
- องค์กรตามกระบวนการยุตธิรรม

การกาํหนดครบคุมค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั �งของผู้สมัครฯ

- สนง.กต.จว.
- คณะกรรมการตรวจสอบฯ
- อปท.

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั �ง
ของประชาชน

- สนง.กกต.
- อปท.
- เครือข่าย
- ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมตรวจสอบการ
เลือกตั �ง

- ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบการเลือกตั �งโดยหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษาองค์การเอกชน
-สนง.กกต.จว.



1. การให้ความรู้ผู้เกี�ยวข้องกับการเลือกตั �ง

2. การให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเลือกตั �ง

3. การช่วยเหลือ การสังเกตการณ์การเลือกตั �ง

4. การส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบการเลือกตั �ง



การให้ความรู้เกี�ยวข้องกับการเลือกตั �ง

• กจิกรรมการเลือกตั �งเชิงสมานฉันท์
- ผู้คาดว่าสมัคร/ผู้สมัคร/ผู้ช่วยเหลือ
- ผู้เกี�ยวข้องกับการเลือกตั �ง

• กจิกรรมการฝึกอบรมเพื�อให้ความรู้
- ผู้มีสิทธิเลือกตั �ง
- กปน. มืออาชีพ
- เครือข่าย อปท. ฯลฯ
- เครือข่ายการเลือกตั �งของ สนง.กกต.จว.



• ดีเจ ประชาธิปไตยชุมชน
• วทิยากรสตรี
• กม.ผู้ดูแลหอกระจายข่าว
• ผู้นําชุมชน ผู้ดูแลเสียงตามสาย
• องค์กรปกครองท้องถิ�น และเครือข่าย

• ดีเจ ประชาธิปไตยชุมชน
• วทิยากรสตรี
• กม.ผู้ดูแลหอกระจายข่าว
• ผู้นําชุมชน ผู้ดูแลเสียงตามสาย
• องค์กรปกครองท้องถิ�น และเครือข่าย

ผู้ให้ข้อมูลการเลือกตั �ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั �งผู้ให้ข้อมูลการเลือกตั �ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั �ง



• ศส.ปชต.
• ผจ.ปน.
• หมู่บ้านไม่ขายเสียง
• อาสาสมัคร 5 ประสาน

- กก. ศส.ปชต.
- กม. (กรรมการหมู่บ้าน)
- อสม.
- กพ.สม. (กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน)
- ผู้นําสูงอายุ (ของ พม.)

• โรงเรียนสถาบันการศึกษาในเขต อปท.

• ศส.ปชต.
• ผจ.ปน.
• หมู่บ้านไม่ขายเสียง
• อาสาสมัคร 5 ประสาน

- กก. ศส.ปชต.
- กม. (กรรมการหมู่บ้าน)
- อสม.
- กพ.สม. (กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน)
- ผู้นําสูงอายุ (ของ พม.)

• โรงเรียนสถาบันการศึกษาในเขต อปท.

การให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเลอืกตั �ง (เน้นหนัก , เชิงลึก)การให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การรณรงค์การเลอืกตั �ง (เน้นหนัก , เชิงลึก)



ศูนยก์ลางการพฒันาประชาธิปไตย

สรา้งการเรียนรูป้ระชาธิปไตยและ
การเลือกตั�งแก่ประชาชนและเยาวชน

มีสว่นรว่มในกระบวนการเลือกตั�ง

สรา้งและขยายเครือข่ายพลเมือง

สง่เสริมกิจกรรมประชาธิปไตย

ศูนยส์ง่เสรมิพฒันาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.)



สรา้งและขยาย
เครือข่ายพลเมือง

เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
การออกเสียง/เลือกตั�ง

บทบาท 
ศส.ปชต.

ในการออกเสียง
ประชามต/ิเลือกตั�ง

ส.ส.
ที�ผ่านมา

รณรงคก์ารมาใชส้ิทธิออกเสียง
/เลือกตั�ง อยา่งมีคณุภาพ



หลัก 5 ก.
ศส.ปชต.
เขมแข็ง

1.กลุม

2.กรรมการ

3.กฎ กติกา

4.กองทุน5.กิจกรรม

หลากหลาย
มีทะเบียน/ระบบฐานขอมูล
ทุกคนเขาใจหนาที่/มีประชุมสม่ําเสมอ

รู เขาใจบทบาทหนาที่
มีประชุมสม่ําเสมอ
ประสานงานภาคีเครือขาย/บูรณาการ
งานรวมกัน
เผยแพรผลงานใหประชาชนทราบ

มีกฎ กติกา ขอตกลง จรรยาบรรณ
ในการทํางานรวมกัน
ประชาสัมพันธใหคนในชุมชนทราบทั่วกันสามารถระดมทุน

และทรัพยากรมาใช
ดําเนินกิจกรรมได

ประชาชนมีสวนรวม
อยางทั่วถึง
มีการดําเนินงาน
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ



การช่วยเหลือ / สังเกตการณ์การเลือกตั �ง

ผู้ช่วยเหลือการเลือกตั �ง / ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั �ง
-   ปฏบิัตหิน้าที�บริเวณหน้าที�เลือกตั �ง
- ลูกเสืออาสา กกต.
- รด. จติอาสา
- ศส.ปชต.

ในห้วงมีประกาศให้มีการเลือกตั �ง - วันเลือกตั �ง



• ประชาชน
• สื�อมวลชน
• องค์กรชุมชน

• ประชาชน
• สื�อมวลชน
• องค์กรชุมชน

ผู้ตรวจสอบการเลือกตั �งผู้ตรวจสอบการเลือกตั �ง



- เพื�อป้องกันการทุจริต
- เพื�อพทิักษ์ผลคะแนน
ให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาองค์กร
เอกชน ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบการ
เลือกตั �ง (กกต. ออกหลักเกณฑ์เงื�อนไขวธีิการ)
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การส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบการเลือกตั �งการส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสอบการเลือกตั �ง


