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รวมทั้งการรับฟังคาํช้ีแจงและการให้ความเห็นชอบหนงัสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน
กบันานาประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

 2. อํานาจบริหาร หมายถึง บุคคล คณะบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรท่ีนํานโยบายของรัฐไป
ดาํเนินการและนาํไปปฏิบติั สถาบนับริหารนั้นนอกจากจะเป็นสถาบนัท่ีบงัคบัใช้กฎหมายแลว้ ยงัเป็น
สถาบนัท่ีกาํหนดนโยบายการบริหารดว้ย สถาบนับริหารจะนาํนโยบายและกฎหมายท่ีผ่านความเห็นชอบ
ของรัฐสภาแลว้ไปดาํเนินการหรือไปปฏิบติั 

  1) องค์ประกอบของสถาบันบริหาร ประกอบดว้ย 
   (1) ขา้ราชการการเมือง คือ บุคคลซ่ึงรับราชการในตาํแหน่งขา้ราชการการเมือง ได้แก่ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หรืออาจเรียกรวมกันว่า คณะรัฐมนตรี รวมทั้ งขา้ราชการการเมืองท่ีมิใช่
รัฐมนตรี เช่น ท่ีปรึกษารัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ คณะรัฐมนตรีทาํหน้าท่ีในการกาํหนด
นโยบายและเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของขา้ราชการประจาํ 

   (2) ขา้ราชการประจาํ คือ บุคคลท่ีไดรั้บบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายของหน่วยงาน โดย
ไดรั้บเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงท่ีสังกดั ขา้ราชการประจาํถือเป็นบุคลากรของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ี
ในการนาํนโยบายและกฎหมายไปปฏิบติัให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีสายการบงัคบับญัชาของขา้ราชการ
ประจาํอยา่งชดัเจน มีการแบ่งงานกนัทาํเฉพาะอย่างตามความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ของ
สถาบนับริหารซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้งัคบับญัชาท่ีมาจากฐานการเมืองและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมาจากการแต่งตั้ง
ตามระบบคุณธรรม โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผูบ้งัคบับญัชาของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ 
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา้รัฐบาลมีอาํนาจหนา้ท่ีกาํกบัทัว่ไป รัฐมนตรีมีอาํนาจบงัคบับญัชาขา้ราชการ
ฝ่ายบริหารทุกตาํแหน่ง ซ่ึงสังกดักระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งมีอาํนาจกาํหนดนโยบายของกระทรวงให้
สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด อยา่งไรก็ตาม การบริหารราชการแผน่ดินมีความสาํคญัอยา่ง
ยิง่ต่อประสิทธิภาพของระบบ สถาบนับริหารจึงตอ้งประกอบดว้ยขา้ราชการการเมืองและขา้ราชการประจาํ 
จะขาดฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ได ้จึงจะทาํใหส้ามารถดาํเนินงานไปได ้

  2) การบริหารราชการแผ่นดิน การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทยแบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

   (1) การบริหารราชการส่วนกลาง หมายถึง การบริหารราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืน ๆ เป็น
ผูรั้บผิดชอบกาํกบัดูแลทางดา้นนโยบาย มีปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวง ปลดัทบวง และอธิบดี
กรมต่าง ๆ หรือผูบ้ริหารหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม ทาํหน้าท่ีนาํนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบติั การ
บริหารราชการในส่วนน้ีเป็นการบริหารงานตามหลกัการรวมอาํนาจ กล่าวคือ รวมอาํนาจไวท่ี้ศูนยก์ลางซ่ึง
เป็นเมืองหลวงของประเทศ หรือท่ีทาํการของรัฐบาลในส่วนกลาง สาํหรับหน่วยงานในระดบักระทรวงของ
ไทย ประกอบดว้ยสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
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ปฏิบติัให้เหมาะสมกบัทอ้งท่ีและประชาชน ส่วนอาํเภอเป็นหน่วยราชการท่ีรองจากจงัหวดั แต่ไม่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกบัจงัหวดั มีนายอาํเภอเป็นหัวหนา้บงัคบับญัชาขา้ราชการในอาํเภอ และรับผิดชอบ
งานบริหารราชการของอาํเภอ 

    นอกจากหน่วยการปกครองในระดบัจงัหวดัและอาํเภอแลว้ยงัมีหน่วยการปกครองในระดบั
ตาํบลและหมู่บา้น ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของนายอาํเภอ โดยมีกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นซ่ึงเป็นเจา้พนกังานทาํ
หนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

    (3) การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การบริหารราชการท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของ
หน่วยการปกครองทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงรัฐบาลในส่วนกลางกระจายอาํนาจบางส่วนให้แก่ประชาชน
หรือหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีอาํนาจในการบริหารและตดัสินใจเก่ียวกบักิจการ
สาธารณะต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายมอบให้ การบริหารราชการในส่วนทอ้งถ่ินน้ี
เป็นไปตามหลกัการกระจายอาํนาจ ซ่ึงปัจจุบนัหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี 2 ประเภท คือ 

    ประเภทท่ี 1 รูปแบบทัว่ไป ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล และองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล (อบต.) สาํหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ท่ีมี
พื้นท่ีครอบคลุมเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั 
ประสานงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขนาดเล็ก ตลอดทั้งดาํเนินการใน
กิจการท่ีหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขนาดเลก็ไม่สามารถทาํได ้เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีครอบคลุมพื้นท่ีกวา้ง 
เป็นกิจการท่ีตอ้งการความเป็นเอกภาพและเป็นเร่ืองท่ีเกินขีดความสามารถของหน่วยการปกครองทอ้งถ่ิน
ขนาดเลก็จะกระทาํได ้ส่วนเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซ่ึงเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขนาด
เลก็มีอาํนาจหนา้ท่ีในการใหบ้ริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพื้นท่ีรับผดิชอบของตนเอง 

    ประเภทท่ี 2 รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองพัทยา สําหรับ
กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินขนาดใหญ่ มีอํานาจหน้าท่ีในการบริหาร
กรุงเทพมหานครตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ต่อมามีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนตามพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกนัและบรรเทาสาธารณ-
ภยั การจดัการศึกษา การสาธารณูปการ รวมทั้งการจดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในทอ้งถ่ินของตนเอง ฯลฯ ส่วนเมืองพทัยามีฐานะเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถ่ินขนาดเล็กท่ีมีพื้นท่ีอยู่ใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั มีอาํนาจหนา้ท่ีในการบริหารเมืองพทัยา ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินของ
ตนเอง การจดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ้ า และทางระบายนํ้ า การส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั
และรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ฯลฯ 
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3. อํานาจตุลาการ หมายถึง ศาลและผูพ้ิพากษาหรือตุลาการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในศาล ซ่ึงเป็นการกระทาํ
ในพระปรมาภิไธยของพระมหากษตัริย ์อาํนาจตุลาการตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญมีสาระสําคญั 2 
ประการ ดงัน้ี 

 1) อาํนาจตุลาการในระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญของไทยในอดีตไดแ้ยกอาํนาจระหว่าง
อาํนาจตุลาการและอาํนาจนิติบญัญติัไวอ้ยา่งชดัเจน โดยจดัอาํนาจตุลาการให้เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบญัญติั รัฐสภาจะกา้วก่ายอาํนาจของศาล เช่น เขา้มามีส่วนในการแต่งตั้งผูพ้ิพากษาไม่ได ้

 2) ศาล รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัไดว้างหลกัทัว่ไปเก่ียวกบัหลกัการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีว่า
เป็นอาํนาจศาล ซ่ึงศาลในท่ีน้ีหมายถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร โดยมี
อาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

  (1) ศาลรัฐธรรมนูญ มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีเก่ียวกบักฎหมายขดัรัฐธรรมนูญและคดีอ่ืนท่ี
รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ คาํวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคก์รอ่ืนของรัฐ 

  (2) ศาลยติุธรรม มี 3 ศาล คือ  
   1. ศาลช้ันต้น เป็นศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซ่ึงทาํหนา้ท่ี

พิจารณาคดีเป็นอนัดบัแรก ศาลชั้นตน้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
    ศาลช้ันต้นท่ัวไป ศาลชั้นตน้ทัว่ไปสําหรับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่ง

กรุงเทพใต ้ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพฯ ใต ้ศาลอาญาธนบุรี ศาลจงัหวดัมีนบุรี ศาลแขวง
พระนครเหนือ ศาลแขวงพระนครใต ้ศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตล่ิงชนั ศาลแขวงพระโขนง 
และศาลแขวงปทุมวนั ส่วนศาลชั้นตน้ทัว่ไปสาํหรับจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยศาล
จงัหวดั และศาลแขวงในจงัหวดัต่าง ๆ ภาค 1–9 

    ศาลพิเศษและศาลชาํนัญพิเศษ คือ ศาลชั้นตน้ท่ีใชว้ิธีพิจารณาพิเศษตามท่ีบญัญติัไวใ้น
พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีของศาลนั้น ๆ ซ่ึงแตกต่างจากศาลชั้นตน้ทัว่ไป โดยผูพ้ิพากษา
ศาลพิเศษและศาลชาํนญัพิเศษจะเป็นผูพ้ิพากษาท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองนั้น ๆ โดยเฉพาะ ศาลในกลุ่มน้ี
บางศาล เช่น ศาลเยาวชนและครอบครัว ศาลแรงงาน ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ มี
บุคคลภายนอกท่ีมิใช่ผูพ้ิพากษาแต่มีความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู ้
พิพากษาสมทบเขา้ร่วมพิจารณาและพิพากษาคดีดว้ย ศาลพิเศษ ไดแ้ก่ ศาลเยาวชนและครอบครัว ส่วนศาล
ชาํนญัพิเศษ ไดแ้ก่ ศาลแรงงาน ศาลภาษีอากร ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ และศาล
ลม้ละลาย 

   2. ศาลอุทธรณ์ เป็นศาลชั้นกลางท่ีจะพิจารณาพิพากษาคดีท่ีผา่นการตดัสินมาจากศาลชั้นตน้ 
แต่ทั้งน้ีการอุทธรณ์จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขการอุทธรณ์ ไม่ใช่ว่าทุกคดีจะอุทธรณ์ได ้หรือคดีบางประเภท
ไม่มีการอุทธรณ์ นอกจากน้ี ศาลอุทธรณ์ยงัมีอาํนาจพิจารณาคดีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น คดีตาม
พระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายแก่จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 คดี
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ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 และมีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาคดีผูบ้ริโภคตามพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาดีผูบ้ริโภค พ.ศ. 2551 

   3. ศาลฎีกา เป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีเขตอาํนาจทัว่ราชอาณาจักร มีอาํนาจพิจารณา
พิพากษาบรรดาคดีท่ีอุทธรณ์คาํพิพากษา หรือคาํสัง่ของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ภายใตเ้ง่ือนไขของ
กฎหมายว่าดว้ยการฎีกา และมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลชั้นตน้
โดยตรงต่อศาลฎีกา ไม่ตอ้งผา่นศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคตามกฎหมายเฉพาะ ทั้งน้ี ศาลฎีกามีแผนก
คดีพิเศษทั้งส้ิน 11 แผนก ได้แก่ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว แผนกคดีแรงงาน แผนกคดีภาษีอากร 
แผนกคดีทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศ แผนกคดีลม้ละลาย แผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง แผนกคดีพาณิชยแ์ละเศรษฐกิจ แผนกคดีส่ิงแวดลอ้ม แผนกคดีผูบ้ริโภค แผนกคดี
เลือกตั้ง และแผนกคดีปกครอง 

  (3) ศาลปกครอง เป็นศาลอีกระบบหน่ึงซ่ึงแยกต่างหากจากศาลยติุธรรม มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา
พิพากษาคดีปกครอง ซ่ึงหมายถึง คดีท่ีเป็นขอ้พิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบั
เอกชน หรือขอ้พิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนัเอง ไดแ้ก่ คดีพิพาทอนั
เน่ืองมาจากการกระทาํฝ่ายเดียว คดีพิพาทอนัเน่ืองมาจากการละเลยต่อหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีล่าชา้เกิน
สมควร คดีพิพาทอนัเน่ืองมาจากการกระทาํละเมิดหรือความรับผดิอยา่งอ่ืนของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอนัเกิดมาจากการใชอ้าํนาจตามกฎหมายหรือจากการออกกฎ คาํสั่งทางปกครองหรือคาํสั่ง
อ่ืน หรือเป็นกรณีท่ีหน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าท่ีหรือปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวล่าชา้เกินสมควร คดี
พิพาทอนัสืบเน่ืองมาจากสัญญาทางปกครอง และคดีพิพาททางปกครองอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี 
ศาลปกครองแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ศาลปกครองสูงสุด ทาํหนา้ท่ีเป็นศาลสูงสุดเช่นเดียวกบัศาลฎีกา มีศาล
เดียว ไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเขตอาํนาจ และศาลปกครองชั้นตน้ แบ่งเป็น 2 ศาล ไดแ้ก่ ศาลปกครองกลาง และศาล
ปกครองในภูมิภาค เช่น ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา  

  (4) ศาลทหาร มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหารและคดีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงแยง่
เป็น 3 ประเภท คือ 

   1. ศาลทหารในเวลาปกติ คือ ศาลทหารท่ีดาํเนินการอยู่ในช่วงเวลาท่ีบา้นเมืองสงบสุขไม่มี
สงคราม โดยศาลประเภทน้ีจะมีการพิจารณาพิพากษาคดีท่ีสามารถอุทธรณ์และฎีกาได ้3 ชั้น ประกอบดว้ย
ศาลทหารชั้นตน้ ศาลทหารกลาง (ชั้นอุทธรณ์) และศาลทหารสูงสุด (ชั้นฎีกา) 

   2. ศาลทหารในเวลาไม่ปกติ คือ ศาลทหารท่ีดาํเนินการอยูใ่นเวลาท่ีมีการรบหรือสถานการณ์
ท่ีมีสงคราม หรือไดป้ระกาศใช้กฎอยัการศึก โดยศาลทหารประเภทน้ีจะพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตาม
ประกาศหรือคาํสัง่นั้น 

   3. ศาลอาญาศึก เป็นศาลทหารอีกประเภทหน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยอาศยัหลกัเกณฑ ์เช่น เม่ือมีการ
รบและมีการกาํหนดเขตยุทธบริเวณ หรือในเขตยุทธบริเวณดงักล่าวมีกาํลงัทหารไม่นอ้ยกว่าหน่ึงกองพนั 
หรือมีเรือรบ ป้อม หรือท่ีมัน่อยา่งใด ๆ ของทหาร     
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3. รัฐธรรมนูญ (หน้า 38–50) 
3.1 การเลอืกตั้ง 
3.1.1 ความหมายของการเลอืกตั้ง 
การเลือกตั้ง คือ การท่ีราษฎรไดใ้ชสิ้ทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนเพื่อทาํหนา้ท่ีแทนตน

ในการปกครองแต่ละระดบัของประเทศ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ทั้งน้ี การเลือกตั้งท่ีเป็นประชาธิปไตยนั้นตอ้งเป็นการเลือกตั้งโดยเสรี กล่าวคือ 
ตอ้งเปิดกวา้งให้อิสระในการตดัสินใจทั้งในแง่ของผูส้มคัรและผูอ้อกเสียงซ่ึงตอ้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิและ
ยติุธรรม ไม่มีการช้ีนาํหรือบงัคบัใหเ้ลือก 

สภาพสังคมในปัจจุบนัยอ่มเป็นไปไม่ไดท่ี้ประชาชนทุกคนซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจในการปกครองประเทศ
จะทาํหนา้ท่ีปกครองประเทศพร้อม ๆ กนั ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นตอ้งเลือกผูแ้ทนเขา้ไปทาํหน้าท่ีแทนตน 
และประชาชนสามารถเปล่ียนผูแ้ทนซ่ึงใชอ้าํนาจแทนตนไดโ้ดยเลือกผูท่ี้ตนเห็นว่าสามารถทาํประโยชน์แก่
ส่วนรวมตามแนวทางท่ีตนตอ้งการ โดยพิจารณาจากนโยบายของผูส้มคัรหรือพรรคของผูส้มคัร 

ปัจจุบนัการเลือกตั้งในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
1. การเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและ
ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพทัยาและนายกเมืองพทัยา 

2. การเลือกตั้งระดับชาติ เป็นการเลือกตั้งผูแ้ทนของประชาชนเขา้ไปเป็นสมาชิกรัฐสภา ไดแ้ก่ การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จากนั้นผูท่ี้เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีมาทาํ
หนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหารอีกคร้ังหน่ึง 

 
3.1.2 หลกัของการเลอืกตั้ง 
การเลือกตั้งจะบรรลุจุดมุ่งหมายตอ้งประกอบดว้ยหลกัการดงัต่อไปน้ี 
1. หลักการเลือกตั้งอิสระ ไดแ้ก่ การให้อิสระแก่ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิและเสรีภาพในการเลือกพรรค

การเมืองและผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ส่วนผูส้มคัรรับเลือกตั้งก็มีสิทธิท่ีจะเลือกสังกดัพรรคการเมืองท่ีตนชอบ
หรือเล่ือมใสศรัทธาโดยไม่มีการบีบบงัคบั ขู่เขญ็ ซ่ึงการเลือกตั้งตอ้งเป็นไปในลกัษณะของการลงคะแนน
ลบั นบัคะแนนเปิดเผย แต่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะใชสิ้ทธิหรือไม่กไ็ด ้

2. หลักการเลือกตั้งตามกําหนดเวลา ได้แก่ การเลือกตั้งท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาไวแ้น่นอน เช่น      
จัดให้มีการเลือกตั้ งทุก 6 ปี 4 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่กรณีแต่ละประเทศ เช่น ประเทศไทยกําหนดให้
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สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอยูใ่นตาํแหน่งคราวละ 4 ปี ดงันั้น ตามปกติจึงตอ้งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรทุก 4 ปี 

3. หลักการเลือกตั้งอย่างบริสุทธ์ิและยุติธรรม ได้แก่ การเลือกตั้งท่ีใช้กระบวนการตามกฎหมาย
ซ่ือสตัยต่์อตนเอง และไม่มีการละเมิดกฎหมาย เช่น การคดโกง การใชอิ้ทธิพลทางดา้นการเงิน การใชอ้าํนาจ
หนา้ท่ีบีบบงัคบัโดยมิชอบ ซ่ึงอาจกระทาํเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือหมู่คณะกไ็ด ้

4. หลักการเลือกตั้งอย่างเสมอภาค ไดแ้ก่ การให้สิทธิในการเลือกตั้งแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั 
ไม่มีการกีดกนัหรือจาํกดัสิทธิบุคคลหรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหน่ึงบุคคลใด ทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเสียง
ไดค้นละ 1 เสียงเท่ากนั 

5. หลักการออกเสียงทั่วไป ไดแ้ก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าออกเสียงเลือกตั้งอย่าง
ทัว่ถึง เวน้แต่กรณีท่ีมีขอ้จาํกัดอนัเป็นท่ียอมรับกันทัว่ไป เช่น บุคคลท่ีมีอายุยงัไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ ผู ้
วิกลจริตหรือจิตบกพร่อง ผูเ้ป็นนกัพรต นกับวช นกัโทษ 

6. หลักการลงคะแนนอย่างสะดวก  ไดแ้ก่ จดักระบวนการให้ประชาชนลงคะแนนเสียงโดยสะดวก
ดว้ยการแบ่งเขตเลือกตั้ง มีหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งใกลบ้า้น ใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีทาํเคร่ืองหมายไดง่้าย มี
เจา้หนา้ท่ีทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชนร่วมกนัอาํนวยความสะดวก และประกาศผลไดร้วดเร็ว 

 
3.1.3 คณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั มีบทบาทหนา้ท่ีใน

การบริหารจดัการ ตรวจสอบ ดูแล ส่งเสริม และสนบัสนุนเก่ียวกบัการเลือกตั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 
ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามคาํแนะนาํของวุฒิสภา จากผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ และมีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นท่ีประจักษ์ คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 7 ปี และดาํรงตาํแหน่งไดเ้พียงวาระเดียว โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. จดัหรือดาํเนินการให้มีการจดัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และการออกเสียงประชามติ 

2. ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และควบคุมดูแลการออก
เสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย เพื่อการน้ี ให้มีอาํนาจสืบสวนหรือไต่สวนไดต้ามท่ีจาํเป็น
หรือท่ีเห็นสมควร 

3. เม่ือผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) หรือเม่ือพบเห็นการกระทาํท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยว่า การ
เลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบ
ดว้ยกฎหมาย ให้มีอาํนาจสั่งระงบั ยบัย ั้ง แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือการเลือก หรือการ
ออกเสียงประชามติ และสั่งให้ดาํเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบาง
หน่วย หรือทุกหน่วย 
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4. สั่งระงับการใช้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ งของผูส้มคัรรับเลือกตั้ งหรือผูส้มคัรรับเลือกไวเ้ป็นการ
ชัว่คราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เม่ือมีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้่าผูน้ั้นกระทาํการหรือรู้เห็นกบัการกระทาํ
ของบุคคลอ่ืน ท่ีมีลกัษณะเป็นการทุจริต หรือทาํใหก้ารเลือกตั้งหรือการเลือกมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียง
ธรรม 

5. ดูแลการดาํเนินงานของพรรคการเมืองใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
6. หนา้ท่ีและอาํนาจอ่ืนตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
 
3.1.4 การเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งแบบผสม คือ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร  2  แบบ  ได้แก่  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ งและแบบบัญชีรายช่ือ  ซ่ึงเ ม่ือรวมกันเป็นจํานวนของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งประเทศจะมีจาํนวนทั้งส้ิน 500 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง  มีจํานวน 350 คน โดยเขตเลือกตั้ งหน่ึงมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไดเ้ขตละ 1 คน  

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ มีจาํนวน 150 คน โดยเลือกจากบญัชีรายช่ือท่ีพรรค
การเมืองจดัทาํข้ึน ประชาชนจะเลือกไดเ้พียงบญัชีรายช่ือของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงเพียง
พรรคเดียว 

 
3.1.5 การเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
ปัจจุบนัการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย ประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์าร

บริหารส่วนตาํบล และการปกครองรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา เป็นการดาํเนินการ
ปกครองดว้ยวิธีการปกครองตนเอง โดยทั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การ
เลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใชเ้ขตพื้นท่ีจงัหวดัเป็นเขตเลือกตั้ง โดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถ
เลือกนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้1 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใชเ้ขต
อาํเภอ ก่ิงอาํเภอเป็นเขตเลือกตั้ง หากอาํเภอใดมีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมากกว่า 1 คน จะ
แบ่งเขตอาํเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่ากบัจาํนวนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัท่ีมีในอาํเภอนั้น ทั้งน้ี ผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกผูส้มคัรสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัได ้1 คน 

2. การเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี การเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีการแบ่งเป็นเขตเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตาํบลจะแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกเขตละ 6 คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจะ
แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกเขตละ 6 คน ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครจะแบ่งเป็น 4 เขต
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เลือกตั้ง มีสมาชิกเขตละ 6 คน สําหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจะใชเ้ขตเทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง 
หรือเทศบาลนคร แลว้แต่กรณีเป็นเขตเลือกตั้ง มีนายกเทศมนตรีได ้1 คน 

3. การเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใชห้มู่บา้นเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งลงคะแนนให้ผูส้มคัร
ไดเ้ท่าจาํนวนสมาชิกท่ีจะพึงมีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีหมู่บา้นเดียว จะเลือก
ผูส้มคัรสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้6 คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมีเพียง 2 หมู่บา้น จะ
เลือกผูส้มคัรสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดห้มู่บา้นละ 3 คน ส่วนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี
มากกว่า 2 หมู่บา้น จะเลือกผูส้มคัรสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดห้มู่บา้นละ 2 คน  ทั้งน้ี การ
เลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจะใชเ้ขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นเขตเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
จะเลือกผูส้มคัรนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้1 คน 

4. การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร กาํหนดให้เขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑจ์าํนวนราษฎร 100,000 คน เขต
ใดเกิน 150,000 คน ให้เพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นไดอี้ก 1 เขตเลือกตั้ง โดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะใชสิ้ทธิเลือก
ผูส้มคัรสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได ้1 คน ส่วนการเลือกตั้งผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร กาํหนดใหเ้ขต
กรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้ง โดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะใชสิ้ทธิเลือกผูส้มคัรผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได ้1 คน 

5. การเลือกตั้งสมาชิกสภามืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา การเลือกตั้ งสมาชิกสภาเมืองพทัยา 
กาํหนดใหมี้การแบ่งเขตเมืองพทัยาออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาเมืองพทัยา
ไดเ้ขตละ 6 คน โดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะเลือกผูส้มคัรได ้6 คน สาํหรับการเลือกตั้งนายกเมืองพทัยาจะใชเ้ขต
เมืองพทัยาเป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีนายกเมืองพทัยาได ้1 คน ซ่ึงผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะเลือกผูส้มคัรนายกเมือง
พทัยาได ้1 คน 

 
3.2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 เปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมทางการ

เมืองการปกครองไวห้ลายประการ เช่น 
1. การเสนอกฎหมาย ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ งไม่น้อยกว่า 10,000 คน มีสิทธิเขา้ช่ือเสนอร่าง

พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหรือท่ีเก่ียวกับหน้าท่ีของรัฐต่อสภา
ผูแ้ทนราษฎร เพื่อใหรั้ฐสภาพิจารณาตราเป็นพระราชบญัญติั 

2. การใช้สิทธิเลอืกตั้งหรือการลงประชามติ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักาํหนดใหค้นไทยมีหนา้ท่ีไปใช้
สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอยา่งอิสระ โดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาํคญั 

3. การร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมวัฒนธรรมของท้องถ่ินและชาติ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั
กาํหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนไดใ้ชสิ้ทธิและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการอนุรักษ ์
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ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงามของ
ทอ้งถ่ินและชาติ 

4. การร่วมเสนอความคิดเห็นและให้ข้อมูลกับรัฐ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักาํหนดให้ประชาชนมี
สิทธิเสนอความคิดเห็นและให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่รัฐ เช่น หากรัฐจะดาํเนินการใด ๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ประชาชน หรือชุมชนจะตอ้งศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐใหด้าํเนินการในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

5. การร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักาํหนดให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของฝ่ายรัฐ โดยรัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐท่ี
มิใช่ขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คงหรือความลบัของทางราชการ และตอ้งจดัให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ไดโ้ดยสะดวก 

6. การร่วมต่อต้านการทุจริต รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักาํหนดใหรั้ฐตอ้งสร้างกลไกในการส่งเสริมให้
ประชาชนรวมตวักนัเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น ร่วมรณรงค์
ใหค้วามรู้ ต่อตา้น หรือช้ีเบาะแสเก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

7. การร่วมตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักาํหนดให้รัฐจะตอ้งดาํเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ เช่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการต่าง ๆ ของรัฐ 

8. การรวมตัวกนัเป็นกลุ่มผลประโยชน์ รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนักาํหนดใหป้ระชาชนชนมีส่วนร่วม
ในการเรียกร้องความตอ้งการต่าง ๆ ของกลุ่มตนกบัรัฐ เช่น กาํหนดใหป้ระชาชนมีเสรีภาพในการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธ โดยประชาชนสามารถรวมตวักนัดว้ยความสงบและปราศจากอาวุธเพื่อเรียกร้อง
ความตอ้งการของกลุ่มตนกบัรัฐได ้

 
3.3 การตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ 
ประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา อาํนาจรัฐท่ีมีอยู่เหนือประชาชนนั้ นมีมากและกวา้งขวางอย่างยิ่ง 

นอกจากน้ี การใชอ้าํนาจรัฐไม่ว่าจะโดยฝ่ายขา้ราชการการเมืองหรือฝ่ายขา้ราชการประจาํอาจเป็นท่ีมาของ
การไดรั้บผลประโยชน์ท่ีมิชอบ แต่การใชอ้าํนาจนั้นขาดการตรวจสอบท่ีครอบคลุมทุกมิติของการใชอ้าํนาจ 
ทั้งการตรวจสอบท่ีมีอยูเ่ดิมกข็าดประสิทธิภาพท่ีจะควบคุมการใชอ้าํนาจทุกดา้นอยา่งจริงจงั สภาพอาํนาจรัฐ
ท่ีมีมากแต่การควบคุมการใชอ้าํนาจไม่ครบถว้นและไม่มีประสิทธิภาพเช่นน้ีทาํให้การแข่งขนักนัในการ
เลือกตั้งและการเขา้สู่ตาํแหน่งทางการเมืองเพ่ือเขา้มาใชอ้าํนาจมีมากและรุนแรง และเม่ือบุคคลเหล่านั้นเขา้สู่
ตาํแหน่งแลว้ก็อาจใช้อาํนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบได้ ดังนั้น รัฐธรรมนูญจึงกาํหนดให้มีการ
ตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐในเร่ืองต่อไปน้ี 
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3.3.1 การตรวจสอบทรัพย์สิน 
ในอดีตท่ีผ่านมาระบบการใชอ้าํนาจรัฐของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นขา้ราชการประจาํ ขา้ราชการ

การเมือง รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา มักถูกมองว่ามีการทุจริตอยู่เป็นประจาํ 
ขณะเดียวกนัก็ไดมี้การแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือสกดักั้น ตลอดจนปราบปรามการทุจริต และวิธีการหน่ึง
ท่ีนาํมาใช ้คือ การกาํหนดใหผู้ใ้ชอ้าํนาจรัฐตอ้งยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน 

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รอิสระ ผูว้่าการตรวจ
เงินแผน่ดิน และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีหนา้ท่ียื่นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของตน คู่สมรส และ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
3.3.2 การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ 
การขดักนัแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง แยง้กนั ไม่ลงรอยกนั เช่น กรณีการได้

หรือเสียประโยชน์ของฝ่ายหน่ึงจะทาํให้เกิดการเสียหรือการไดป้ระโยชน์ของอีกฝ่ายหน่ึง สาํหรับรูปแบบ
และลกัษณะของการขดักนัแห่งผลประโยชน์ ไดแ้ก่ การใชอิ้ทธิพลส่วนตวั การใชข้อ้มูลลบั การหา้มทาํงาน
ในลกัษณะท่ีใหผ้ลขดัต่อสถานภาพความเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือรัฐมนตรี และการรับสินบน 

การขดักนัแห่งผลประโยชน์เป็นหน่ึงในมาตรการท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 กาํหนดข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ไดแ้ก่ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา และรัฐมนตรี ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีอิสระและเป็นกลางโดยไม่มีเร่ืองของผลประโยชน์เขา้มา
เก่ียวขอ้ง และยงัเป็นการป้องกันมิให้ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองดังกล่าวน้ีใช้อาํนาจหน้าท่ีของตน
แทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีของฝ่ายรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 

รัฐธรรมนูญได้กําหนดเก่ียวกับเร่ืองการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้ โดยกําหนดข้อห้ามของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาไวด้งัน้ี 

1. ไม่ดาํรงตาํแหน่งหรือหนา้ท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือตาํแหน่ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

2. ไม่รับหรือแทรกแซงหรือกา้วก่ายการเขา้รับสัมปทานจากรัฐ หรือเขา้เป็นคู่สัญญากบัฝ่ายรัฐท่ีมี
ลกัษณะเป็นการผกูขาด หรือเป็นหุ้นส่วนกบัห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัท่ีรับสัมปทานหรือเขา้เป็นคู่สัญญาใน
ลกัษณะดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

3. ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากฝ่ายรัฐ นอกเหนือจากท่ีฝ่ายรัฐปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจ
การงานตามปกติ 

ขอ้ 2–3 บงัคบัรวมถึงคู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคล
อ่ืนท่ีถูกใช้ให้ร่วมดาํเนินการหรือไดรั้บมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้
กระทาํการในลกัษณะน้ี 
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4. ไม่กระทาํการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มอนัเป็นการขดัขวางหรือแทรกแซงการใชสิ้ทธิ
และเสรีภาพของหนงัสือพิมพห์รือส่ือมวลชนโดยมิชอบ 

5. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งเขา้ไปกา้วก่ายหรือ
แทรกแซงผลประโยชน์ เพื่อตนเอง ผูอ่ื้น หรือของพรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ในเร่ืองการปฏิบติั
ราชการของฝ่ายรัฐตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

นอกจากสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาแลว้ รัฐธรรมนูญยงัไดก้าํหนดเก่ียวกบัขอ้ห้ามของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไวด้งัน้ี 

1. ห้ามกระทาํการท่ีเป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ลกัษณะเดียวกบักรณีของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและสมาชิกวฒิุสภาในขอ้ 1–4 เวน้แต่ 

 1) การดาํรงตาํแหน่งหรือการดาํเนินการท่ีกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีหรืออาํนาจของรัฐมนตรี 
 2) การกระทาํตามหนา้ท่ีและอาํนาจในการบริหารราชการแผน่ดิน หรือตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไว้

ต่อรัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
2. ไม่เป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัหรือไม่คงไวซ่ึ้งความเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อ

หุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัต่อไปตามจาํนวนท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งไม่เป็นลูกจา้งของบุคคลใด 
นอกจากน้ี ยงัห้ามคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็น

หุน้ส่วนหรือผูถื้อหุ้นในหา้งหุ้นส่วนหรือบริษทั รวมไปถึงการถือหุน้ของรัฐมนตรีท่ีอยูใ่นความครอบครอง
หรือดูแลของบุคคลอ่ืน 

 
3.3.3 การถอดถอนออกจากตําแหน่ง 
การถอดถอนออกจากตาํแหน่งเป็นวิธีการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐ โดยการตรวจสอบผูท่ี้ใชอ้าํนาจ

รัฐ หากผูน้ั้นมีพฤติกรรมไปในทางทุจริต สามารถดาํเนินการถอดถอนบุคคลนั้นได ้
รัฐธรรมนูญกาํหนดให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถเขา้ช่ือกนั

เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดต้ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
กาํหนด ดงัน้ี 

1. การเข้าช่ือของประชาชน หากประชาชนเห็นว่าสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคนใดไม่
สมควรดาํรงตาํแหน่งต่อไป สามารถเขา้ช่ือร้องขอต่อผูว้่าราชการจงัหวดัเพื่อดาํเนินการให้มีการลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้โดยถือเกณฑด์งัน้ี 

 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกิน 100,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 5 ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้มีสิทธิเลือกต้ังจาํนวน 100,001–500,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่
นอ้ยกวา่ 20,000 คน ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
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 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ มีสิทธิเลือกต้ังจาํนวน 500,001–1,000,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือ
ไม่นอ้ยกวา่ 25,000 คน ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีผู้ มีสิทธิเลือกต้ังมากกว่า 1,000,000 คน ตอ้งมีผูเ้ขา้ช่ือไม่นอ้ย
กวา่ 30,000 คน ของจาํนวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

โดยจะตอ้งมีการจดัทาํคาํร้องเขา้ช่ือถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีมีรายละเอียด
เก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู่ และลายมือช่ือ รวมทั้งหลกัฐานแสดงตนของผูเ้ขา้ช่ือทุกคน รายละเอียดขอ้เท็จจริงและ
พฤติการณ์ของสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินนั้น รายช่ือผูแ้ทนของผูเ้ขา้ช่ือ และคาํรับรองของ
ผูแ้ทนผูเ้ขา้ช่ือยืน่แก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั   

2. การส่งคําร้องและคําช้ีแจง หลงัจากท่ีได้รับคาํร้องแลว้ ผูว้่าราชการจงัหวดัจะส่งคาํร้องให้แก่
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกประชาชนเขา้ช่ือถอดถอนเพื่อใหบุ้คคลนั้นจดัทาํคาํช้ีแจงส่งแก่
ผูว้า่ราชการจงัหวดั เม่ือไดรั้บคาํช้ีแจงแลว้ ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะแจง้ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเพื่อ
จดัใหมี้การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินต่อไป 

3. การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ให้ผูมี้สิทธิลงคะแนนทาํ
เคร่ืองหมายในช่อง “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” 

4. การนับคะแนนและประกาศผล กรณีผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูมี้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมดในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ให้ถือว่าการเขา้ช่ือถอดถอนนั้นเป็นอนัตก
ไป แต่หากมีผูม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น และมีคะแนนเสียงจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนน
เสียง เห็นวา่สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีถูกร้องขอใหถ้อดถอนไม่สมควรดาํรงตาํแหน่งต่อไป 
ใหบุ้คคลนั้นพน้จากตาํแหน่งนบัแต่วนัลงคะแนนเสียง 

 
3.3.4 การดําเนินคดีอาญากบัผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
แต่เดิมผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองทาํผดิกฎหมายอาญาแผน่ดินกต็อ้งดาํเนินคดีเหมือนบุคคลธรรมดา 

คือ ฟ้องต่อศาลชั้นตน้แลว้อาจมีการอุทธรณ์และฎีกาได ้และกระบวนวิธีพิจารณาก็ใชว้ิธีพิจารณาเหมือนกนั
ตั้งแต่เร่ิมสอบสวน คือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีตาํรวจเป็นผูด้าํเนินการสอบสวนแลว้ใหพ้นกังานอยัการสั่งฟ้องหรือ ไม่
ฟ้อง ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหลาย
ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาํเนินคดีดว้ยวิธีการปกตินั้นจะล่าชา้มากและอาจจะใชเ้วลาหลายปี ซ่ึงใน
ระหวา่งนั้นถา้ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ แต่ถูกกลัน่แกลง้กล่าวหาก็จะทาํ
ให้มีมลทินติดตวัเป็นเวลานานทาํให้เสียอนาคตได ้แต่ถา้ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองนั้นเป็นคนไม่ดีก็
สามารถถ่วงเวลาและอาจจะพน้จากตาํแหน่งแลว้กลบัมาดาํรงตาํแหน่งไดอี้กหลายคร้ัง แลว้ใชอ้าํนาจหนา้ท่ี
หรืออิทธิพลในตาํแหน่งใหมี้ผลต่อการสอบสวนของตาํรวจหรือการฟ้องของอยัการได ้
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ด้วยเหตุน้ีรัฐธรรมนูญจึงกาํหนดให้การพิจารณาคดีอาญาบางประเภทของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมืองตอ้งทาํโดยศาลพิเศษ เพื่อให้โอกาสกบันักการเมืองท่ีดีแต่ถูกกลัน่แกลง้ไดพ้ิสูจน์ว่าตนไม่ผิดได้
อย่างรวดเร็วและไม่มีมลทินติดตัวไปนาน ขณะเดียวกันถ้าผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมืองเป็นคนไม่ดี 
กระบวนการก็จะไดค้ดับุคคลนั้นออกจากกระบวนการทางการเมืองไปเสีย ไม่ใช่ปล่อยให้กลบัมาดาํรง
ตาํแหน่งทางการเมือง แลว้พน้ไป และก็กลบัมาดาํรงตาํแหน่งอีกหลายคร้ัง เพราะเวลาล่าชา้ยาวนาน ดงันั้น 
การดาํเนินคดีกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะความผดิฐานร่ํารวยผดิปกติและการทุจริตต่อหนา้ท่ี
ตามรัฐธรรมนูญจึงกาํหนดกระบวนการเอาไวแ้ตกต่างจากกระบวนการดาํเนินคดีอาญาของบุคคลธรรมดา 

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามท่ีบญัญติัไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ํารงตาํแหน่งทางการเมืองจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

คาํพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ใหอุ้ทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่
ศาลฎีกาไดภ้ายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีคาํพิพากษา 

ในกรณีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีคาํพิพากษาใหผู้ใ้ดพน้จากตาํแหน่ง 
หรือคาํพิพากษานั้นมีผลให้ผูใ้ดพน้จากตาํแหน่ง ไม่ว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ ให้ผูน้ั้นพน้จากตาํแหน่ง
ตั้งแต่วนัท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีคาํพิพากษา 
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สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง พร้อมท่ีจะปรับตวัเพื่อรับกระแสความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และ
กระแสดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีทัว่โลกต่างใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ 
 7. หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ควรนาํเร่ืองร้องเรียนต่อ
เจา้หนา้ท่ีตาํรวจ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อดาํเนินการตรวจสอบ
และหาทางแกไ้ขมิใหมี้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนในสงัคมไทย 
 นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 กาํหนดให้มีคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีให้การคุม้ครองและดาํเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน เพื่อป้องกนั แกไ้ข และขจดัปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
สงัคมไทย 
 จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัประเทศไทยไดรั้บการรับรองและคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพต่าง ๆ ไวเ้ป็นจาํนวน
มาก โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
อนัถือเป็นตราสารแม่บทของการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

 
3.3 องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองท่ีทุกประเทศตอ้งใหค้วามสนใจและปฏิบติัอยา่งจริงจงั เน่ืองจาก

หลงัจากท่ีไดมี้ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติข้ึนมา สิทธิมนุษยชนกก็ลายเป็นเร่ืองท่ี
ประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติรวมทั้งประเทศไทยต่างก็ใหค้วามสาํคญัและนาํมาปฏิบติัอยา่งจริงจงั 
จึงทาํให้เกิดองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกับการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนข้ึนหลายองค์กร สําหรับประเทศไทยจะมี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองคก์รสําคญัท่ีทาํหน้าท่ีคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ส่วนในระดบั
ระหว่างประเทศ ก็จะมีองคก์ารสหประชาชาติเป็นองคก์รสาํคญัท่ีทาํหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

 
3.3.1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (หน้า 75–76) 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองคก์รอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 7 คน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งจากคาํแนะนาํของวุฒิสภาจากผูซ่ึ้งไดรั้บ
การสรรหา 

ผูซ่ึ้งไดรั้บการสรรหาตอ้งมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
เป็นกลางทางการเมือง และมีความซ่ือสตัยสุ์จริตเป็นท่ีประจกัษ ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1. ตรวจสอบและรายงานขอ้เทจ็จริงท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี และเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางป้องกนัหรือแกไ้ขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไ้ดรั้บความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. จดัทาํรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

3. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัหลกั
สิทธิมนุษยชน 

4. ช้ีแจงและรายงานขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณ์เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศโดยไม่ถูกตอ้งหรือไม่เป็นธรรม 

5. สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสงัคมใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิมนุษยชน 
6. อาํนาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตอ้งคาํนึงถึงความผาสุกของประชาชนชาว

ไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสาํคญัดว้ย 
การดาํเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสาํนกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และงาน
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีกฎหมายกาํหนด 
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