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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่สมควรมีระเบียบว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
สํ า นั ก งานส่ งเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือ ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง รวมทั้งความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเพื่อการช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานอื่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บรรลุ
ภารกิจและหน้าที่
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมติ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ แล้วแต่กรณี
“ตําบล” หมายความรวมถึง แขวงของกรุงเทพมหานคร
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตของกรุงเทพมหานคร
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
“ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ” หมายความรวมถึ ง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
“ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” หมายความรวมถึง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด และศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยอื่น ๆ ที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีหน้าที่ตามระเบียบนี้
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการศู น ย์ ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิป ไตยตํ าบล
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด
คณะกรรมการขั บ เคลื่อ นศูน ย์ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตย และคณะกรรมการศู น ย์ ส่งเสริม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิปไตย
ตําบล ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยจังหวัด ประธานกรรมการขับเคลื่อนศูน ย์ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิปไตย และประธาน
กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่ า รองประธานกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยตําบล รองประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ รองประธานกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด รองประธานกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และรองประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยตําบล กรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด กรรมการ
ขับ เคลื่อ นศู น ย์ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตย และกรรมการศู น ย์ ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยอื่ น ๆ
แล้วแต่กรณี
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพั ฒนาประชาธิปไตยตําบล
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และ
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
“ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร” หมายความว่ า ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยตําบล ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการศู น ย์ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยจั งหวัด ผู้ช่ วยเลขานุ ก ารคณะกรรมการขับ เคลื่ อ น
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอื่น ๆ
แล้วแต่กรณี
“ที่ปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความว่า ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยจั งหวั ด และที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการศู น ย์ ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยอื่ น ๆ
แล้วแต่กรณี
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กําหนดไว้ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นข้อหนึ่งข้อใดของระเบียบนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หมวด ๑
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ส่วนที่ ๑
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
ข้อ ๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ดําเนินการประสานการปฏิบัติ
ส่งเสริมสนับสนุน หรือขอความร่วมมือสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นในแต่ละตําบล หรือชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
(ระบุชื่อตําบล)” หรือ “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแขวง (ระบุชื่อแขวง)” และเรียกโดยย่อว่า
“ศส.ปชต.ตําบล (ระบุชื่อตําบล)” หรือ “ศส.ปชต.แขวง (ระบุชื่อแขวง)” แล้วแต่กรณี
ในกรณี ตํ าบลใดมี ก ารตั้ งศู น ย์ ส่งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยมากกว่าหนึ่ งศู น ย์ ให้ ระบุ คํ าว่า
“ที่ (ระบุเลขลําดับ)” ต่อท้ายชื่อศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยตามวรรคสอง และเรียงตามที่มี
การตั้งขึ้นก่อนหลังเป็นลําดับ
ในกรณีที่มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในหน่วยงานหรือชุมชน ให้ใช้ชื่อหน่วยงาน
หรือชุมชนแทนโดยอนุโลม
การตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด ออกเป็นประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้งประจําจังหวัด ตามแบบท้าย
ระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๖ ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจํ า จั ง หวั ด ใน
การเผยแพร่วิชาการ การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการศึกษาแก่ประชาชน
รวมทั้ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง การพั ฒ นาการเมื อ งและการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข การส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชน ส่ งเสริ ม
การตรวจสอบการเลื อ กตั้ ง การส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนได้ ใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง โดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
การขยายและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยให้ เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ การเลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก สาธารณะ
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ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ตลอดจนทําหน้าที่พลเมืองดีพิทักษ์รักษาสิทธิของตนเอง ของผู้อื่น ของชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญ ด้วยวิถีทางระบอบประชาธิปไตย และดําเนินการอื่นตามที่ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้ มี ค ณ ะกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยตํ า บล โดยใช้ ชื่ อ ว่ า
“คณะกรรมการศู น ย์ ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยตํ าบล (ระบุ ชื่ อ ตํ าบล)” หรือ “คณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแขวง (ระบุชื่อแขวง)” และเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตําบล
(ระบุชื่อตําบล)” หรือ “คณะกรรมการ ศส.ปชต.แขวง (ระบุชื่อแขวง)” หรือ “คณะกรรมการ ศส.ปชต.
(ระบุชื่อหน่วยงานหรือชุมชน)” แล้วแต่กรณี
ในกรณี ตํ าบลใดมี ก ารตั้ งศู น ย์ ส่งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยมากกว่าหนึ่ งศู น ย์ ให้ ระบุ คํ าว่า
“ที่ (ระบุเลขลําดับ)” ต่อท้ายชื่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และเรียงตามที่มีการตั้งศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยขึ้นก่อนหลังเป็นลําดับ
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ออกเป็นประกาศสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๘ เมื่ อ มี ก รณี ก ารตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ให้ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตามแบบท้ายระเบียบนี้
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) รองประธานกรรมการ หนึ่งคน
(๓) กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าเจ็ดคน
ให้ แต่งตั้งบุ คลากรในสถานศึกษาของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการนอกนั้นให้พิจารณาแต่งตั้งจากประชาชนในหมู่บ้านของตําบลในเขตรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยนั้น ๆ โดยควรมีตัวแทนจากประชาชนทุกหมู่บ้าน ชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ
การได้มาซึ่งกรรมการ ให้ ผู้อํานวยการสํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ดําเนินการสรรหาด้วยวิธีการตามที่เห็นสมควร โดยในการสรรหาให้รับฟังข้อคิดเห็นและคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ นํ า ชุ ม ชนและประชาชน
ในตําบลนั้น ๆ ด้วย
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
อาจแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ช่วยเลขานุการขึ้นอีกจํานวนไม่เกินสองคน ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ข้อ ๙ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประสานขอความร่วมมือบุคลากร
ในสถานศึ ก ษาของสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย จั ง หวั ด
หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อออกประกาศแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ
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ข้อ ๑๐ ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประชุมและเลือกกันเอง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก
ให้เป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ แล้วให้รายงานผลให้
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกประกาศ
แต่งตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในภายหลังด้วย
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละห้าปี นับแต่วันที่ได้มีประกาศแต่งตั้ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้ดําเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ดําเนินการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระ
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๑๒ กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(๓) มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
(๔) มีความสมัครใจและเสียสละเพื่อช่วยเหลือการดําเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
(๕) มีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชน
(๖) มีภูมิลาํ เนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตท้องที่ตําบลรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
(๗) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๑๓ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทําการใด
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
(๔) เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๕) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง
ข้อ ๑๔ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓
(๔) มีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(๕) กระทําการใด ๆ เป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
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(๖) ขาดการประชุม จํานวน ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุจําเป็นและที่ประชุมคณะกรรมการ
มีมติเห็นควรให้พ้นจากตําแหน่ง
(๗) ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นปฏิปักษ์กับบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย หรือกระทําการฝ่าฝืนจรรยาบรรณตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี้
กรณี มีเหตุตามวรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้คณะกรรมการรายงานให้
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบโดยเร็ว
เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการตามวรรคสอง หรือความปรากฏว่ามีเหตุให้กรรมการคนใด
พ้ น จากตําแหน่ งตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้อํ านวยการสํ านั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัด
ดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็ จจริงและพิ จารณาวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้กรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
เฉพาะในเขตท้องที่ตําบลรับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล และมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การตามนโยบายส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย เสริ ม สร้ า งความเป็ น พลเมื อ ง และ
การเลือกตั้ง ตลอดจนภารกิจตามนโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๒) ประชุ ม เพื่ อ วางแผนในการบริห ารจั ด การศู น ย์ ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยตํ าบลให้ มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น หรื อ ประสานกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในภารกิ จ ของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
(๔) วางแผนดําเนินงานรณรงค์ ส่งเสริมและให้ความรู้ประชาธิปไตย การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
และการเลือกตั้งในชุมชนที่รับผิดชอบ
(๕) เป็ น แกนนํ าในการให้ ความรู้ป ระชาธิป ไตยและการเลื อ กตั้ ง การเสริม สร้างความเป็ น
พลเมืองในชุมชน
(๖) สร้างเครือข่าย และสมาชิกในชุมชนให้กว้างขวางและเข้มแข็ง
(๗) ให้การสนับสนุน หรือการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งแก่ผู้ซึ่งสนใจ
หรืออาสาสมัครเป็นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง
(๘) สรุป รวบรวม และจัดทํารายงานการปฏิบัตงิ านของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
(๙) พิ จ ารณาดํ า เนิ น การอื่ น ตามที่ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจําจังหวัดมอบหมาย
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับตามข้อ ๑๕ ให้กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็น
(๑) รองประธานกรรมการ มี ห น้ าที่ ตามที่ กําหนดไว้ในระเบี ยบนี้ และช่วยเหลือ ประธาน
กรรมการปฏิบตั ิงานตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
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(๒) เหรั ญ ญิ ก มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการเบิ ก จ่ า ยเงิน การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล
(๓) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยตําบล และคณะกรรมการ
(๔) เลขานุการ มีหน้ าที่ รับผิดชอบงานธุรการ การจัดการประชุมของศูนย์ส่งเสริมพั ฒ นา
ประชาธิปไตยตําบล
ข้อ ๑๗ ในกรณีตําแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการว่างลงเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างโดยเร็ว
ในระหว่างการดําเนินการเลือกประธานตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการไปพลางก่อน
ข้อ ๑๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นอื่น
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม และการลงมติให้ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ รองประธานเป็ นประธานในที่ ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
ข้อ ๑๙ ในกรณีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ หรือ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เป็ น ปฏิ ปั ก ษ์ กั บ บทบาทหน้ าที่ ต ามที่ กํ าหนดไว้ ในระเบี ย บนี้
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจสั่งให้กรรมการพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ
หรือเป็นรายบุคคล แล้วแต่กรณี และให้ถือเป็นที่สุด
การให้คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดออกประกาศให้พ้นจากตําแหน่ง ตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม พร้อมให้
มีหนังสือแจ้งกรรมการทราบด้วย และให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ดําเนินการสรรหาใหม่ต่อไป
ข้อ ๒๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีหลักฐานไว้แสดงตน ให้ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําและออกบัตรประจําตัวให้แก่กรรมการตามรูปแบบท้าย
ระเบียบนี้
ในกรณี ที่ ที่ ป รึก ษาคณะกรรมการประสงค์ จ ะมี บั ต รประจําตั ว ให้ นํ าวรรคหนึ่ งมาบั งคั บ ใช้
โดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๒
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ
ข้อ ๒๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานให้ มี การตั้งศู น ย์ ส่งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยอํ าเภอขึ้น ในทุ ก อํ าเภอ โดยประสาน
ขอความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําอําเภอ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตย
การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งภาคประชาชนและเครือข่ายระดับอําเภอ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ ให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ
(ระบุ อํ าเภอ)” หรื อ “ศู น ย์ ส่ งเสริ ม พั ฒ นาประชาธิป ไตยเขต (ระบุ ชื่ อ เขต)” และเรีย กโดยย่ อ ว่ า
“ศส.ปชต.อําเภอ (ระบุชื่ออําเภอ)” หรือ “ศส.ปชต.เขต (ระบุชื่อเขต)” และให้ มีคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
อําเภอ (ระบุชื่ออําเภอหรือเขต)” และเรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ศส.ปชต.อําเภอ (ระบุชื่ออําเภอ)”
หรือ “คณะกรรมการ ศส.ปชต.เขต (ระบุชื่อเขต)”
ข้อ ๒๒ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยอํ า เภอ มี ค ณะกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยอําเภอ โดยให้ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลหรือชุมชนทุกศูนย์
เป็ น คณะกรรมการโดยตํ าแหน่ ง ในกรณี อํ าเภอใดมี จํ านวนศูน ย์ ส่งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยตํ าบล
น้ อ ยกว่ า ห้ า ศู น ย์ ให้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยระดั บ อํ า เภอ
ให้ ค รบจํานวนห้ าคน ทั้ งนี้ ให้ นํ าความในข้ อ ๕ วรรคท้ าย ข้อ ๗ วรรคท้ าย ข้ อ ๙ ข้ อ ๑๐
ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ วรรคสอง และวรรคท้าย และข้อ ๑๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด
ข้อ ๒๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานให้มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิป ไตยจังหวัดขึ้น ในทุกจังหวัด โดยประสาน
ขอความร่วมมือกับสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตย
การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งภาคประชาชนและเครือข่ายระดับจังหวัด
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด ให้ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด
(ระบุ ชื่อ จั งหวัด )” หรือ “ศู น ย์ ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยกรุงเทพมหานคร” โดยเรียกชื่ อ ย่ อ ว่า
“ศส.ปชต.จั ง หวั ด (ระบุ จั ง หวั ด )” หรื อ “ศส.ปชต.กรุ ง เทพมหานคร” และให้ มี ค ณะกรรมการ
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ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด โดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
จังหวัด (ระบุ ชื่ อ จั งหวัด )” หรือ คณะกรรมการศู น ย์ ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตยกรุงเทพมหานคร
และเรีย กโดยย่อ ว่า “คณะกรรมการ ศส.ปชต.จังหวัด (ระบุ ชื่ อ จั งหวัด )” หรือ “คณะกรรมการ
ศส.ปชต.กรุงเทพมหานคร”
ข้อ ๒๔ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยจั งหวั ด มี ค ณะกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยจังหวัด โดยให้ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยอําเภอทุกศูนย์เป็น
คณะกรรมการโดยตําแหน่ง เว้นแต่เลขานุการ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดแต่งตั้งจากพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสองคน
โดยแต่งตั้งจากพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนึ่งคน และแต่งตั้งจาก
กรรมการศูนย์ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิปไตยตําบล โดยคําแนะนําของประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดหนึ่งคน
ในกรณีจังหวัดใดมีจํานวนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอน้อยกว่าห้าศูนย์ ให้พิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับจังหวัดจากกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยอําเภอให้ครบจํานวนห้าคน ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ ๕ วรรคท้าย ข้อ ๗ วรรคท้าย
ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ วรรคสอง และวรรคท้าย และข้อ ๑๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
หรือประสานงานให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเผยแพร่วิชาการ การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พ ระมหากษั ตริย์ท รงเป็ น ประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ส่งเสริมการตรวจสอบการเลือกตั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการอื่นตามระเบียบนี้
หมวด ๒
คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย” ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นรองประธานกรรมการ
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
(๓) อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
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(๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
เป็นกรรมการ
และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือผู้แทน
(๖) ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
เป็นกรรมการ
(๙) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
(๑๐) รองผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
เป็นเลขานุการ
(๑๑) ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง ๒
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๒) ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการมี อ งค์ ป ระกอบไม่ ค รบไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใดให้ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า ว
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) สนับสนุน เสนอแนะ ให้คําปรึกษาและพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
(๒) เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและภารกิ จ หน้ า ที่ ข อง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
(๓) เสนอแนะและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
(๔) เสนอแนะและให้ความเห็นในการจัดทําหลักสูตรในการให้ความรู้คณะกรรมการ
(๕) ติดตามนิเทศการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อให้การขับเคลื่อน
เป็นไปตามเป้าหมาย
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการที่หลากหลายอันจะเป็น
ประโยชน์แก่การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเป็นกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริม
พัฒ นาประชาธิปไตย ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรณีพ้นจากตําแหน่งตามวาระให้ดําเนินการแต่งตั้งภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระ
ข้อ ๒๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ ๒๘ ให้กรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๖) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยว่างลงเพราะเหตุตามวรรคหนึ่ง
ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขึ้นแทนภายในเก้าสิบวันนับจาก
วันที่พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๓๐ การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ ใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๓๑ การประชุ ม ของคณะกรรมการตามข้ อ ๓๐ ให้ มี สิ ท ธิได้ รั บ อั ต ราค่ าเบี้ ย ประชุ ม
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
เป็ น บุ ค คลภายในของสํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ให้ ได้ รับ อั ต ราค่ าเบี้ ย ประชุ ม ตามบั ญ ชี
อัตราค่าเบี้ยประชุมท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ
หรือ ผู้ ทํ างาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้ อ ๗ (๖) และให้ รองประธานกรรมการได้ รับ อั ต ราค่ าเบี้ ย ประชุ ม
เท่ากรรมการ
(๒) กรณี ประธานกรรมการ กรรมการ เป็นบุคคลภายนอกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้ ได้ รับ อั ต ราค่ า เบี้ ย ประชุ ม ตามบั ญ ชี อั ต ราค่ า เบี้ ย ประชุ ม ท้ า ยระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๒)
(๓) กรณี ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ และให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
ให้ นํ าระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งว่าด้ ว ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ อนุ กรรมการ หรือ ผู้ ทํ างาน
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
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หมวด ๓
การสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ข้อ ๓๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด จัดทําฐานข้อมูลคณะกรรมการ และควรจัดให้มีระบบหรือช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกรรมการ หน่วยงาน หรือเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดําเนินงาน
ของศูนย์ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิปไตยตําบล ศูนย์ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิปไตยอําเภอ ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ข้อ ๓๓ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และคณะอนุ ก รรมการระดั บ อํ า เภอ ที่ มี ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ การจั ด ให้ มี
การเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ ต้องสนับสนุน ส่งเสริม และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ที่
ผ่านการอบรมตามข้อ ๑๕ (๗) เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง
ข้อ ๓๔ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการระดับอําเภอ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานของศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ทั้ ง นี้ ภายใต้ บั ง คั บ
แห่ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ประกาศ และมติ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง ข้ อ สั่ ง การ
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข้อ ๓๕ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจแต่งตั้งบุคลากร
จากหน่ วยงานของรัฐ เป็ น ที่ ป รึก ษาคณะกรรมการ มี ห น้ าที่ ให้ คํ าปรึก ษา แนะนํ า และสนั บ สนุ น
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการแต่งตั้ง
และผู้บังคับบัญชา
ให้ สํานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประสานขอความร่วมมื อไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอําเภอ เพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด โดยมีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา และกําหนดแนวทางในการดําเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ หากได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ทําให้เสียชีวิต
หรือได้รับบาดเจ็บ ให้มีสิทธิได้รับเงินบํารุงขวัญตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๓๖ ค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินกิจกรรมตามระเบียบนี้ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดทําแผนงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่ออนุมัติ
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หมวด ๔
สมาชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ข้อ ๓๗ ผู้ใดประสงค์จะเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครต่อประธานกรรมการ
ตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกโดยเร็ว และ
เมื่อรับรองการเป็นสมาชิกให้แก่ผู้ใดแล้ว ให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยจัดทําทะเบียนรายชื่อ
และประวัติสมาชิกเก็บไว้ ณ ศูน ย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตย และให้รายงานแจ้งรายชื่อสมาชิก
ที่ได้ให้การรับรองให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ
ข้อ ๓๘ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกและการพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก
ให้นําข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สมาชิกผู้ใดมีพฤติการณ์ในการขัดขวางหรือไม่สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย หรือมีเหตุให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณา
และวินิจฉัยด้วยมติเสียงข้างมากในการสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกและให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๓๙ สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จะสามารถกลับมาเป็นสมาชิกได้อีก
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด้วยมติเสียงข้างมาก
ข้อ ๔๐ สมาชิ ก มี ห น้ าที่ ช่ วยเหลื อ คณะกรรมการ และศู น ย์ส่ งเสริม พั ฒ นาประชาธิป ไตย
ดังต่อไปนี้
(๑) สนับ สนุ นการดําเนิ นการจัดการศูนย์ส่งเสริมพั ฒ นาประชาธิป ไตย ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่
(๒) ดํ า เนิ น งานรณรงค์ เ ผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ต ลอดจนให้ ค วามรู้ ป ระชาธิ ป ไตย
การเลือกตั้ง การสร้างพลเมืองในชุมชนที่รับผิดชอบ
(๓) สนับสนุนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
(๔) สนั บ สนุ น หรื อ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาความรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเลื อ กตั้ ง
แก่เจ้าพนักงาน ผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง และผู้ซึ่งสนใจจะอาสาสมัครเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๓ ก

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

หมวด ๕
จรรยาบรรณ
ข้อ ๔๑ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ต้องปฏิ บัติหน้าที่โดยการยึดมั่น รักษาจรรยาบรรณ เพื่ อ ให้บรรลุความสําเร็จตามบทบาทและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน ตั้งใจ เชื่อมั่น ศรัทธา เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเป็นกลางทางการเมือง
(๒) ไม่เรียกร้อ งหรือแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิ ช อบให้ กับ ตนเอง โดยอาศั ยตําแหน่ งหรือ
บทบาทหน้าที่
(๓) ยึดมั่นในคุณ ธรรม จริยธรรม เมตตาธรรมในการดําเนินงาน และรักษาความสามัคคี
ในหมู่คณะ
(๔) เคารพต่อกฎหมาย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๒ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ
และสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือขึ้นทะเบียนก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และสมาชิกตามระเบียบนี้ โดยให้เริ่ม
นับวาระการดํารงตําแหน่งนับแต่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๔๓ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้ ว ยการบริห ารงานบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
มีอํานาจหน้าที่และสามารถดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ไปพลางก่อน ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งพนักงานดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้รวมถึงระเบียบที่อาจมีการแก้ไขใหม่ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง ตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)
โดยเป็นการสมควรให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือ
ชุมชน หรือหน่วยงาน) เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในตาบลและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) ในการเผยแพร่วิชาการ การให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญและการศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง การพัฒนาการเมืองและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน ส่งเสริมการตรวจสอบการเลือกตั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม การขยายและพัฒนาเครือข่ายให้เข้ามาช่วยเหลือการเลือกตั้ง รวมทั้งสร้างจิตสานึกสาธารณะให้เกิดขึ้น
กับประชาชน ตลอดจนทาหน้าที่พลเมืองดีพิทักษ์รักษาสิทธิของตนเอง ของผู้อื่น ของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ
ด้วยวิถีทางระบอบประชาธิปไตย และดาเนินการอื่นตามที่ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดมอบหมาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย พ.ศ. .... จึงประกาศตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน
หรือหน่วยงาน) โดยมีสถานที่ทาการตั้งอยู่ ณ ....................... หมู่ที่ ..................... ถนน .................................
ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต .................... จังหวัด ............................
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน …….. พ.ศ.....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

๒

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)
โดยที่มีการตั้งศูน ย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน
หรือ หน่วยงาน) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๗ และข้ อ ๘ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งว่า ด้ วย
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. .... จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล
(ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) ดังต่อไปนี้
๑. ............................................................... ประธานกรรมการ
๒. .............................................................. รองประธานกรรมการ
๓. .............................................................. กรรมการ
๔. .............................................................. กรรมการ
๕. .............................................................. กรรมการ
๖. .............................................................. กรรมการ
๗. .............................................................. กรรมการ
๘. .............................................................. กรรมการและเหรัญญิก
๙. .............................................................. กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๐. ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อ
ตาบล หรือ แขวง หรือ ชุม ชน หรือ หน่ว ยงาน) และหน้า ที่อื่น ๆ ตามระเบีย บคณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม พัฒนาประชาธิปไตย
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน …….. พ.ศ. ....
(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

๓

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)
พ้นจากตาแหน่ง
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ งประจาจั งหวั ด (ระบุชื่อจังหวัด) ลงวันที่
.. เดือน .......... พ.ศ. .... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สง่ เสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล (ระบุชื่อตาบล หรือ
แขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน) นัน้
ด้วยเหตุที่ ..................................(ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริง)................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ .. ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พ.ศ. .... จึง ให้ค ณะกรรมการศูน ย์ส ่ง เสริม พัฒ นาประชาธิป ไตยต าบล .......................................
(ระบุทั้งคณะ หรือ ชื่อ รายบุคคล และระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)......................
.............................ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นพ้นจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันออกประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. ....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

หมายเหตุ ถ้ามีประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการหลายฉบับ การอ้างประกาศแต่งตั้งให้ระบุทั้งหมด

๔

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง ตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (หรือเขต /ระบุชื่ออาเภอหรือเขต)
โดยเป็นการสมควรให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (หรือเขต/ระบุชื่ออาเภอหรือเขต)
ให้มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทั้งภาคประชาชนและเครือข่ายระดับอาเภอ เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร (ระบุชื่อจังหวัด) รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. .... จึงประกาศตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (หรือเขต/ระบุชื่ออาเภอ
หรือเขต โดยมีสถานที่ทาการตั้งอยู่ ณ ............................................. หมู่ที่ ...... ถนน......................................
ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต.................... จังหวัด............................
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. ....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

๕

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (หรือเขต/ระบุชื่ออาเภอหรือเขต)
โดยที่มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (หรือเขต/ระบุชื่ออาเภอหรือเขต) ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. .... จึงแต่งตั้งบุคคลเป็น คณะกรรมการศูน ย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยอาเภอ
(ระบุชื่ออาเภอหรือเขต) ดังต่อไปนี้
๑. ............................................................... ประธานกรรมการ
๒. .............................................................. รองประธานกรรมการ
๓. .............................................................. กรรมการ
๔. .............................................................. กรรมการ
๕. .............................................................. กรรมการ
๖. .............................................................. กรรมการ
๗. .............................................................. กรรมการ
๘. .............................................................. กรรมการและเหรัญญิก
๙. .............................................................. กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๐. ............................................................ กรรมการและเลขานุการ
โดยให้ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ ในการประสานการปฏิ บั ติ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งภาคประชาชนและเครือข่ายระดับอาเภอ และ
หน้าที่อื่นๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ........ พ.ศ. ....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

๖

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (หรือเขต/ระบุชื่ออาเภอหรือเขต)
พ้นจากตาแหน่ง
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ งประจาจั งหวั ด (ระบุชื่อจังหวัด) ลงวันที่
.. เดือน .......... พ.ศ. .... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (ระบุชื่ออาเภอ หรือเขต) นั้น
ด้วยเหตุที่ ..................................(ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริง)................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ .. ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พ.ศ. .... จึงให้ค ณะกรรมการศูน ย์ส่งเสริม พัฒ นาประชาธิป ไตยอาเภอ ..................................................
(ระบุทั้งคณะ หรือชื่อรายบุคคล และระบุชื่ออาเภอหรือเขต).................................ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น
พ้นจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันออกประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. ....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

หมายเหตุ ถ้ามีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหลายฉบับ การอ้างประกาศแต่งตั้งให้ระบุทั้งหมด

๗

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง ตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
โดยเป็นการสมควรให้มีศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิ ปไตยจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) ให้มีหน้าที่
ประสานการปฏิ บั ติ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาประชาธิป ไตย การเลื อ กตั้ งและการมี ส่ วนร่ว ม
ทางการเมืองทั้งภาคประชาชนและเครือข่ายระดับจังหวัด เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๓ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ ส่งเสริม
พั ฒ นาประชาธิ ป ไตย พ.ศ. .... จึ งประกาศตั้ งศู น ย์ ส่ งเสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยจั งหวัด (ระบุ ชื่ อ จั งหวัด )
โดยมี ส ถานที่ ท าการตั้ ง อยู่ ณ ........................หมู่ ที่ ...... ถนน................................. ต าบล/แขวง
............................ อาเภอ/เขต.................... จังหวัด............................
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. ....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

๘

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
โดยที่มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ระบุจังหวัด) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วยศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ. .... จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการศู นย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยจังหวัด
(ระบุชื่อจังหวัด) ดังต่อไปนี้
๑. ............................................................... ประธานกรรมการ
๒. .............................................................. รองประธานกรรมการ
๓. .............................................................. กรรมการ
๔. .............................................................. กรรมการ
๕. .............................................................. กรรมการ
๖. .............................................................. กรรมการ
๗. .............................................................. กรรมการ
๘. .............................................................. กรรมการและเหรัญญิก
๙. .............................................................. กรรมการและประชาสัมพันธ์
๑๐. ..........................................................
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบ ในการประสานการปฏิ บั ติ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งภาคประชาชนและเครือข่า ยระดับจังหวัด และ
หน้าที่อื่นๆ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. ....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

๙

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
เรื่อง ให้คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)
พ้นจากตาแหน่ง
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ งประจาจั งหวั ด (ระบุชื่อจังหวัด) ลงวันที่
.. เดือน .......... พ.ศ. .... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด) นั้น
ด้วยเหตุที่ ..................................(ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริง)................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ .. ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
พ.ศ. .... จึง ให้ค ณะกรรมการศูน ย์ส ่ง เสริม พัฒ นาประชาธิป ไตยจัง หวัด .......................................
(ระบุทั้งคณะ หรือชื่อ รายบุคคล และระบุชื่อจังหวัด)........................................ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น
พ้นจากตาแหน่ง ตั้งแต่วันออกประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. ....

(............................................)
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด (ระบุชื่อจังหวัด)

หมายเหตุ ถ้ามีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหลายฉบับ การอ้างประกาศแต่งตั้งให้ระบุทั้งหมด

๑๐
ใบสมัคร
สมาชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล หรือชุมชน (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือ
ชุมชน หรือหน่วยงาน)

เขียนที…่ …………………...............................
วัน...........เดือน......................พ.ศ. ............
เรียน ประธานกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล หรือชุมชน (ระบุชื่อตาบล หรือแขวง หรือชุมชน
หรือหน่วยงาน) ........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... อายุ....................ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..........................................อยู่บ้านเลขที่..............................หมู่.......... ..........
ต าบล.......................อ าเภอ................จั งหวั ด ..........................โทรศั พ ท์ ............................................ ......
โทรศัพท์มือถือ........................มี ความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ระบุชื่อ
ตาบล/แขวง หรือชุมชน หรือหน่วยงาน)
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยตาบลตามที่ระเบียบกาหนดไว้แต่ประการใด

ลงชื่อ ...............................................................
(
)
วัน.............เดือน.....................พ.ศ. .............

๑๑

