ใบแถลง 5/2562
การทางานของ กกต. ครบครึ่ งปี ไม่ผา่ นการประเมิน
มูลนิ ธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ขอใช้ขอ้ กาหนดในกฎหมาย และในมาตรฐานทางจริ ยธรรม
เพื่อเป็ นเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ. ศ. 2560 มาตรา 12 กาหนดว่าให้
คณะกรรมการสรรหา กกต. ปรึ กษาหารื อเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรั บผิดชอบสู ง มีความกล้าหาญในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ มีพฤติกรรมทางจริ ยธรรมเป็ นตัวอย่างที่ดีของสังคม และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยูใ่ ต้อาณัติของพรรค
การเมืองใด ๆ รวมตลอดทั้งมีทศั นคติที่เหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดผลสาเร็ จ ประกอบกับมาตรา 21 ระบุว่า
กรรมการต้องปฏิบตั ิหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบตั ิหน้าที่และการใช้อานาจของคณะกรรมการต้องเป็ นไปโดยสุจริ ต
เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติท้ งั ปวงในการใช้ดุลพินิจ อีกทั้ง กกต. ต้องปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูด้ ารงตาแหน่งในองค์กรอิสระฯ ข้อ 13 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความยุติธรรม เป็ นอิสระ
เป็ นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวัน่ ไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรื อแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย ข้อ 21
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ และยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม โปร่ งใสและตรวจสอบได้ และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อ 22 อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ข้อ 24 ดูแล รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรื อสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็ น
มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ที่มีภารกิจในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ได้ติดตามการทางาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในช่วง 6-7 เดือนที่ผา่ นมา และมีความเห็นว่า
1. กกต. ยังไม่ได้แสดงคุณสมบัติตามเกณฑ์การสรรหา กกต.ว่าเป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบสูงหรื อได้ทาหน้าที่
อย่างกล้าหาญไม่ประพฤติตนตกอยูใ่ ต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดผลสาเร็ จในการทาให้การ
เลือกตั้งเป็ นไปโดยสุ จริ ตเที่ยงธรรม โดยขอยกกรณี การร้องเรี ยนที่เกิดขึ้นจานวนมาก แต่มีเพียงเรื่ องเดียวที่ กกต นา
สานวนส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญ และกรณี มีเสียงเรี ยกร้องให้ กกต. วินิจฉัยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้า คสช. เข้าข่ ายเป็ นเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ และมีลกั ษณะต้องห้ามเป็ นบุ คคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่ อ เป็ น
นายกรัฐมนตรี หรื อไม่น้ นั กกต. กลับเพิกเฉยในกรณี น้ ี
2. กกต. ไม่ได้อุทิศเวลาให้แก่การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยไม่มีการจัดประชุม
ปรึ กษาหารื อกันนานร่ วม 10 วัน ทั้งๆ ที่มีภารกิจต้องพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง ซึ่งเป็ นข่าวว่ามีจานวนนับร้อยเรื่ อง รวมทั้งมีภารกิจต้องพิจารณาออกระเบียบ และประกาศ และตอบข้อหารื อ
ของพรรคการเมืองเกี่ยวกับการหาเสี ยงเลือกตั้ง ซึ่งต้องการความชัดเจนโดยเร็ ว อนึ่ ง มีรายงานข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรม
การปราศรัยหาเสี ยงของพรรคการเมืองในหลายพื้นที่ ว่ามีการขนคนและแจกเงินให้คนเข้าร่ วมฟังการปราศรัย แต่ ไม่
ปรากฏว่า กกต. ได้ทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบในเรื่ องนี้
3. กกต. ยังไม่ได้ปฏิบตั ิตาม พ.ร.ป.คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรา 22(5) ที่กาหนดให้ออกหลักเกณฑ์
และวิธีการสนับสนุ นให้องค์กรเอกชนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
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ประชาธิ ปไตยอันมี พระมหากษัตริ ย ท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน และให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
4. กกต. ไม่ได้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุม้ ค่า และระมัดระวังมิให้สิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็ น
โดยใช้งบประมาณร่ วม 12 ล้านบาทในการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงานในระยะเวลาไล่เลี่ยกันทั้ง 7 คน โดย
ไม่มีความจาเป็ นใด ๆ ที่ทุกคนจะต้องไปศึกษาดูงาน โดยเฉพาะในช่วงที่กาลังมีการเลือกตั้งนอกเขตในวันที่ 17 มีนาคม
2562 และการเลือกตั้งทัว่ ไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 และมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นดังที่เป็ นอยู่
มูลนิ ธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) จึงขอประเมินว่า กกต. ไม่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐานการปฏิ บัติ
หน้าที่ในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา และขอเรี ยกร้องให้ กกต. ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างเร่ งด่วน และแถลงผลงานที่ ทนั
กับเหตุการณ์เป็ นระยะๆ เพื่อให้การบริ หารจัดการการเลือกตั้งของ กกต. มีความโปร่ งใส และเป็ นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทกั ษ์ มือถือ 092-5538855
Email : pnetforum.org@gmail.com
ร่ วมตรวจสอบการเลือกตั้ง แจ้งพีเน็ตได้ที่
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