
[ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการเลอืกตั�ง ] 

        
การมีส่วนร่วม 
            การมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ ง ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ในสิ งที 
มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  หมวด 5 แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ ส่วนที. 10 แนวนโยบาย

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กาํหนดใหรั้ฐตอ้งดาํเนินการตามแนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ดงัต่อไปนี-  

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมทั-งใน
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถิ น  

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันา
ทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั-งการจดัทาํบริการสาธารณะ  

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐทุกระดบัใน
รูปแบบองคก์รทางวชิาชีพหรือตามสาขา อาชีพที หลากหลายหรือรูปแบบอื น  

4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็ในทางการ เมือง และจดัใหมี้กฎหมายจดัตั-งกองทุนพฒันา
การเมืองภาคพลเมืองเพื อช่วยเหลือการ ดาํเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั-งสนบัสนุนการ
ดาํเนินการของกลุ่มประชาชนที รวมตวักนัในลกัษณะเครือข่าย ทุกรูปแบบใหส้ามารถแสดงความ
คิดเห็นและเสนอความตอ้งการของชุมชนในพื-นที   

5. ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนที เกี ยว กบัการพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง เป็นประมุข รวมทั-งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั-ง
โดยสุจริตและเทียงธรรม 

และหมวด 7 ให้อาํนาจแก่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง สามารถสรุปสาระสาํคญัได้
ดงันี-  

1. ผูมี้สิทธิเลือกตั-งไม่นอ้ยกวา่ 10,000 คน มีสิทธิเขา้ชื อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื อใหรั้ฐสภาพิจารณา
ร่างพระราช บญัญติั (การเขา้ชื อเสนอกฎหมาย)  

2. ผูมี้สิทธิเลือกตั-งจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 20,000 คน มีสิทธิเขา้ชื อร้องขอต่อประธานวฒิุสภาเพื อใหวุ้ฒิสภา
ถอดถอนบุคคลผูด้าํรง ตาํแหน่งทางการเมืองและผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูง (นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 



สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวฒิุสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาล
ปกครอง หรืออยัการสูงสุด รวมถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั-ง ผูต้รวจการแผน่ดิน
และกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูพ้ิพากษาหรือตุลาการ พนกังานอยัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูง) 
ดว้ยเหตุมีพฤติการณ์รํ ารวยผิดปกติ  

o ส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ที   
o ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที ราชการ  
o ส่อวา่กระทาํผดิต่อตาํแหน่งหนา้ที ในการยติุธรรม  
o ส่อวา่จงใจใชอ้าํนาจหนา้ที ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎ หมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่

ปฏิบติัตามมาตรฐานจริยธรรมอยา่งรุนแรง 
3. ผูมี้สิทธิเลือกตั-งยอ่มมีสิทธิออกเสียง ประชามติ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที จดัใหมี้การ

ออกเสียงประชาม ติ แบ่งเป็นกรณีดงัต่อไปนี-   
o กรณีที อาจกระทบถึงประโยชน์ไดเ้สียของประเทศชาติหรือประชาชน  
o กรณีที มีกฎหมายบญัญติัใหมี้การออกเสียงประชามติ 

คณะกรรมการการ เลือกตั�ง บทบาทด้านการมีส่วนร่วม 

                  คณะกรรมการการเลอืกตั�งมีอาํนาจหนา้ที  ในการส่งเสริมและสนบัสนุนหรือประสานงานกบัหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวสิาหกิจ   หรือราชการทอ้งถิ น หรือสนบัสนุนองคก์ารเอกชน    ในการให้
การศึกษาแก่ประชาชนเกี ยวกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั-ง  
โดยสาํนกังานคณะกรรมการการเลือกตั-ง มีหนา้ที ในการเผยแพร่วชิาการ ใหค้วามรู้และการศึกษาแก่ประชาชน
รวมทั-งผูส้มคัรรับเลือกตั-งเกี  ยวกบัการ พฒันาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย ์ทรงเป็น ประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน   และการส่งเสริมให้
ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั-ง โดยสุจริตและเที ยงธรรม   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ด้านกจิการการมีส่วนร่วม 

มีอาํนาจหนา้ที ใหก้ารศึกษาเรียนรู้ การรณรงคเ์ผยแพร่ความรู้ทางการเมืองและการเลือกตั-งแก่ประชาชน รวมทั-ง
ดาํเนินการใหป้ระชาชน คณะบุคคล องคก์ารเอกชน และประชาคมจงัหวดั มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา
ทางการเมืองและการเลือกตั-งตามระบอบ ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข แบ่งส่วนงาน
ออกเป็น 

 

สํานักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลอืกตั�ง มีหนา้ที สาํคญั 2 ประการ คือ 

1. การใหก้ารศึกษาเกี ยวกบัการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข การ
ส่งเสริมความรู้และทกัษะแก่ประชาชน ใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการเลือกตั-ง  

2. การรับรองและแต่งตั-งผูแ้ทนองคก์ารเอกชนทาํหนา้ที ในการตรวจสอบการเลือกตั-ง  

สํานักรณรงค์และเผยแพร่ มีหนา้ที ที สาํคญั 2 ประการ คือ 

1. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและการ
เลือกตั-ง  

2. การเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจและขอ้มูลข่าวสารเกี ยวกบัการเมืองการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย และการเลือกตั-ง ผา่นสื อรณรงค ์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ  



งานการมีส่วนร่วม สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั�งประจําจังหวดัยะลา   มีหนา้ที สาํคญั คือ 
              1. การใหก้ารศึกษาเกี ยวกบัการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
การส่งเสริมความรู้และทกัษะแก่ประชาชน ใหมี้ส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการเลือกตั-ง การ  

 รับรองและแต่งตั-งผูแ้ทนองคก์ารเอกชนทาํหนา้ที ในการ ตรวจสอบการ เลือกตั-ง การส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั-ง 

2.การเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจและขอ้มูลข่าวสารเกี ยวกบัการเมืองการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย และการเลือกตั-ง ผา่นสื อรณรงค ์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลอืกตั�ง 
            การเลือกตั-งเป็นสิทธิและหนา้ที ของประชาชน ชาวไทยทุกคน ที มีอายคุรบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ เพื อไปทาํ
หนา้ที คดัเลือกตวัแทนของตนเขา้ไปออกกฎหมายและเขา้ไปบริหารประเทศ ดงันั-น ประชาชนจะตอ้งมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั-ง และทาํใหก้ารเลือกตั-งสุจริตและเที ยงธรรม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เลือกตั-งไดด้งันี-  

1. สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  
2. สอดส่องดูแลการเลือกตั-ง แจง้เหตุหรือเบาะแสการทุจริตซื-อสิทธิขายเสียง  
3. ใชสิ้ทธิเลือกตั-งโดยพร้อมเพรียง  
4. ร่วมตรวจสอบการเลือกตั-งโดยเป็นสมาชิกหรืออาสาสมคัรขององคก์ารเอกชนที คณะกรรมการการ

เลือกตั-งรับรองใหต้รวจสอบการเลือกตั-ง  
5. ร่วมเป็นเจา้หนา้ที จดัการเลือกตั-งใน ระดบัต่างๆ  เช่น กรรมการประจาํหน่วยเลือกตั-ง กรรมการนบั

คะแนน กรรมการการเลือกตั-งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ น กรรมการการเลือกตั-งประจาํเขต
เลือกตั-ง เป็นตน้  

การมีส่วนร่วมในการเลือกตั�ง สามารถจาํแนกรายละเอียดไดด้งันี-  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมก่อนการเลือกตั-ง 

• ตรวจบญัชีรายชื อวา่ตนเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั-งหรือไม่  
• ตรวจสอบพรรคการเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั-ง  
• ร่วมรณรงคเ์ลือกตั-ง  
• ฟังการปราศรัยนโยบายของผูส้มคัรและพรรคการเมือง  
• สอดส่องดูแลพฤติกรรมที มิชอบ  
• ศึกษาประวติัผูส้มคัร  
• ใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน  



• การต่อรองนโยบายของพรรคการเมือง  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมระหวา่งการเลือกตั-ง  

• สังเกตการณ์การซื-อเสียง  
• ลงคะแนนเสียงเลือกตั-ง  
• ติดตามการนบัคะแนน  
• ร่วมเป็นคณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั-ง  
• แจง้เหตุหากพบเหตุการณ์ผดิปกติ  
• ชกัชวนประชาชนไปใชสิ้ทธิเลือกตั-ง  
• ไม่รับเงินซื-อเสียง  
• ตรวจสอบดูแลการเลือกตั-งใหเ้ป็นไปตามกติกา  

กิจกรรมการมีส่วนร่วมหลงัการเลือกตั-ง 

• ติดตามผลการเลือกตั-ง  
• ติดตามผลการใชสิ้ทธิเลือกตั-ง  
• ติดตามการจดัตั-งรัฐบาล  
• ติดตามตรวจสอบการทาํงานของผูแ้ทนที เราเลือก    
• แสดงพลงักลุ่มถอดถอนนกัการเมือง ถา้พบวา่มีการกระทาํโดยมิชอบ  

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมในรูปแบบของกลุ่มผลประโยชน์  
           การรวมตวักนัของบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลหรือองคก์รในสังคม มีเป้าหมายหลกัอยูที่ การรักษา
ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั-น โดยไม่มีเป้าหมายที จะเขา้ไปเป็นรัฐบาลเพื อบริหารประเทศแต่อยา่งใด 
สาํหรับเป้าหมายของแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกนัไป บางกลุ่มอาจเรียกร้องใหรั้ฐบาลทาํตามสิ งที กลุ่มตนตอ้งการ 
เช่น การเรียกร้องใหแ้กไ้ขปัญหาเรื องที ดินทาํกิน ราคาพืชผลการเกษตร หรือเพื ออาํนวยความสะดวกแก่กลุ่ม
ของตน หรืออาจเรียกร้องให้รัฐบาลจดัทาํนโยบายหรือโครงการที กลุ่มตนจะไดเ้ป็นโยชน์ เป็นตน้  
 
การมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมือง  
            การรวมกลุ่มของบุคคลที มีความเชื อทางการเมืองคลา้ยคลึงกนั มีเป้าหมายหลกัอยูที่ การส่งสมาชิกลง
สมคัรรับเลือกตั-งเพื อไปทาํหนา้ที ทั-ง ฝ่ายบริหาร นิติบญัญติั อยา่งไรก็ตามการเขา้มารวมตวักนัในรูปแบบพรรค
การเมืองยงัมีเป้าหมายอื นอีก เช่น การใหก้ารศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน การดูแลและรักษาผลประโยชน์
ของส่วนร่วม การสร้างผูน้าํทางการเมือง การควบคุมและติดตามตรวจสอบทางการเมือง ฯลฯ ในส่วนของ



ประชาชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองได ้เช่น การสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การบริจาค
เงินสนบัสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง การช่วยรณรงคห์าเสียงในช่วงที มีการเลือกตั-ง เป็นตน้  
 
การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการไปใชสิ้ทธิเลือกตั-ง  
             การออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั-ง ถือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมที สาํคญัของการบริหารประเทศภายใต้
ระบอบ ประชาธิปไตย แต่สิ งที ควรตระหนกัคือ จาํนวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั-งจาํนวนมากไม่ไดห้มายความถึง
ความเป็น ประชาธิปไตย ของประเทศ หากแต่การใชสิ้ทธิเลือกตั-งในรูปแบบประชาธิปไตยที แทจ้ริง ตอ้งมี
ลกัษณะดงันี-   
การใช้สิทธิโดยอสิระ คือ การใชสิ้ทธิเลือกตั-งตอ้งเกิดจากความสมคัรใจ ไม่ไดเ้กิดมาจากการบงัคบัหรือข่มขู่
หรือสัญญาวา่จะใหผ้ลตอบแทนในการออกไปใช ้สิทธิเลือกตั-ง  
การเลอืกตั�งโดยลบั การออกเสียงตอ้งกระทาํแต่เพียงลาํพงั โดยไม่มีผูอื้ นอยูร่่วมดว้ย หรือสามารถล่วงรู้ไดว้า่ผูมี้
สิทธิเลือกผูส้มคัรคนใดหรือออกเสียงอยา่งไร การออกเสียงเลือกตั-งของบุคคล ไม่สามารถประกาศใหท้ราบ
เป็นการทั วไปได ้ 
ความเสมอภาคในการเลอืกตั�ง บุคคลแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงไดค้นละหนึ งเสียงเท่านั-น  
ความเป็นกลาง บุคคลที เขา้ไปมีส่วนเกี ยวกบัในการเลือกตั-งทุกคนตอ้งปฏิบติัหนา้ที อยา่งเที ยงธรรม ไม่ลาํเอียง
เขา้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ ง 
 
การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการแสดงออก 
บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การเขียน การพูด การโฆษณา การพิมพซึ์ งการแสดงออกเหล่านี-อาจ
อยูใ่นรูปแบบของการวพิากษ ์วจิารณ์ตามสื อต่าง ๆ รัฐบาลตอ้งไม่ขดัขวางหรือหา้มปรามการแสดงออกของ
ประชาชน รัฐตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นก่อนลงมือดาํเนินก ารทาํกิจการใด ที มี
ผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนและชุมชน รวมทั-งความมั นคงปลอดภยัของประเทศ   

การมีส่วนร่วมถือเป็นหวัใจสําคญัของการ บริหารประเทศตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตอ้งตระหนกั
วา่ ตนเป็นเจา้ของประเทศและตอ้งเขา้ไปรับผดิชอบในกิจการของบา้นเมือ งในทุกโอกาส ที สามารถกระทาํได ้
ตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย และควรส่งเสริมคนดีใหเ้ขา้มาบริหารบา้นเมือง 
 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 

1. สนใจ ติดตามข่าวสารดา้นการเมือง  
2. ติดตามตรวจสอบการทาํงานของนกัการเมือง  
3. สนบัสนุนผูส้มคัรและนกัการเมืองที ดี  
4. ต่อตา้นนกัการเมืองที ไม่ดี  
5. ใหค้วามร่วมมือกบัทางราชการ ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองที ดี  
6. คดัคา้นนโยบายที ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม  
7. ศึกษาขอ้เทจ็จริงใหถี้ ถว้น  
8. เสนอปัญหาใหห้น่วยงานแกไ้ข  
9. ชุมนุมคดัคา้นโดยไม่ละเมิดสิทธิของผูอื้ น  
10. ปกป้องคุม้ครองสิทธิของตนมิใหถู้กละเมิด  
11. เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทางการเมืองที ถูกตอ้ง  

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  

1. การติดตามข่าวสารบา้นเมือง  
2. การใชสิ้ทธิเลือกตั-ง  
3. ริเริ มพดูคุยประเด็นการเมือง  
4. ชกัจูง รณรงคใ์หผู้อื้ นสนบัสนุนบุคคลและพรรคการเมืองที ตนสนบัสนุน  
5. เสนอแนวคิด นโยบายต่อนกัการเมืองและผูน้าํทางการเมือง  
6. บริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง  
7. ร่วมประชุมรณรงคใ์นการเคลื อนไหวทางการเมือง  
8. เป็นสมาชิกระดบัแกนนาํพรรคการเมือง  
9. ร่วมระดมทุน  
10. เสนอตวัเป็นผูล้งสมคัรรับเลือกตั-ง  
11. ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง  

 

 

 



บันไดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  
          บนัไดขั-นที  1 สนใจติดตามข่าวสารและกิจกรรมทางการเมือง  
          บนัไดขั-นที  2 เริ มพดูคุยประเด็นทางการเมือง  
          บนัไดขั-นที  3 ศึกษานโยบายของผูส้มคัรและพรรคการเมือง  
          บนัไดขั-นที  4 แลกเปลี ยนเรียนรู้เรื องทางการเมืองและการเลือกตั-งร่วมกบัผู ้อื น  
          บนัไดขั-นที  5 เขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั-งในชุมชน  
          บนัไดขั-นที  6 จดักิจกรรมทางการเมืองและการเลือกตั-งในชุมชน  
          บนัไดขั-นที  7 รณรงคส์นบัสนุนบุคคลและพรรคที ตนนิยม  
          บนัไดขั-นที  8 เป็นอาสาสมคัรสอดส่องและช่วยเหลือการเลือกตั-ง  
          บนัไดขั-นที  9 ตดัสินใจเลือกตั-งตวัแทนอยา่งรู้เท่านั-น  
          บนัไดขั-นที  10 ติดตามตรวจสอบการทาํงานของนกัการเมือง พรรคการเมือง และเจา้หนา้ที ของรัฐ  

 

                                                                         ******************* 

 


