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แผนยทุธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

พันธกิจ

	 สร้างความเข้มแขง็ของกระบวนการ
เลือกตั้ ง 	 เ พ่ือให ้ ได ้คนดีมาปกครอง 
บ้านเมือง	(To	strengthen	Thailand’s	
election	 process	 by	 which	merit	
individuals	 are	 elected	 to	 hold	
public	office.)

	 แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 –	 2580)	 
มคีวามสอดคล้องกบัแผนของประเทศท้ังยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปี	แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ	ฉบับที	่12	และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	
ด้านความมั่นคง	แผนการปฏิรูปด้านการเมือง	(พ.ศ.	2561	–2565)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิฉบับที	่12	ในยทุธศาสตร์ที	่5	การเสรมิสร้างความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันา
ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

Openness

เปิดกว้าง
เปิดเผยโปร่งใส
เปิดรับโอกาส

Efficiency

มีประสิทธิภาพ

Communication

สื่อสารดี

Technology

ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	:	 เร่งรัดการบูรณาการ	การบริหารการจัดการเลือกตั้ง	และการบริการดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	:	 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย	และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	:	สร้างเสริมความรู	้พลังศรัทธา	และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ค่านิยมหลัก “OECT”

วิสัยทัศน์

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล	 
ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ	 ในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (OECT	is	internationally	recognized	
professional	 organization	 in	 election	 process	 for	 democracy	
under	the	King’s	Head	of	State.)



นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง
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	 เนื่องในวาระครบรอบ	 23	 ปี	 แห่งการสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 ในวันที่	 9	 มิถุนายน	 2564	 ผมขอส่งความปรารถนาดีและค�าขอบคุณ 
มายังคณะผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ได้ร ่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความวิริยะ	 อุตสาหะ	 ตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	20	ปี	(พ.ศ.	2561	–	2580)	ที่ให้ความส�าคัญกับ	 
การบริหารการจัดการเลือกตั้ง	 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง	 และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุ	ท�าให้การปฏบิตังิานตามภารกจิหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้และท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง	

	 ในช่วงรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้เผชญิกบัการจดัการเลอืกตัง้ 
คร้ังแรกภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ	–	19) 
ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล�าปาง	 เขตเลือกตั้งที่	 4	 
แทนต�าแหน่งที่ว่าง	 แต่การจัดการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการจัดการเลือกตั้งเพียง 
เขตเลอืกตัง้เดยีว	และในเวลาต่อมาคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องจัดการเลือกต้ังนายก 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
และสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็นการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศ	 แม้จะเป็นการจัด 
การเลอืกตัง้ทีม่คีวามท้าทายและมคีวามเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค	แต่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก็ได้จัดการเลือกตั้งโดยค�านึงถึงการสร้างสมดุลท่ีเหมาะสมระหว่าง 
การใช้สิทธิตามกฎหมายกับการใช้มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน	 ซึ่งเปิดโอกาสให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีพันธมิตรเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหน่วยงาน	 คือ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ที่ให้การสนับสนุน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 มาช่วยเหลือการจัดการเลือกต้ังและ 
เป็นที่น ่ายินดีที่การจัดการเลือกตั้งในแต่ละคร้ังไม่มีการแพร่ระบาดของโรค	 

สารจากประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง
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ผมขอขอบคุณ	 อสม.	 ทุกท่าน	 และกระทรวงสาธารณสุข	 รวมท้ังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทีป่ฏบิตัติามมาตรการควบคมุป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด	ตลอดจน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
เสมอมา	ท�าให้การเลือกตั้งในทุกระดับส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

	 ในโอกาสอนัเป็นมงคลนี	้ผมขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัด์ิสทิธิ์ 
ทั้งหลายในสากล	 พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี	 กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพ 
มหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์	 ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้คณะผู้บริหาร	 
พนักงาน	 และลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทุกท่าน	ประสบแต ่
ความสุข	 ความเจริญ	 ปราศจากภยันตรายท้ังปวง	 มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง	 
มีสติปัญญาและขวัญก�าลังใจท่ีดีเยี่ยมเพื่อเป็นก�าลังอันส�าคัญในการพัฒนาองค์กร 
และประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรสืบไป
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1.	 นายอนุชา	จันทร์สุริยา	 ที่ปรึกษาประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

2.	 นายปรัชญา	ไทยกล้า		 ที่ปรึกษาประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

3.	 หม่อมหลวง	สุระพงศ์	เทวกุล	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

4.	 พลต�ารวจโท	จตุพล	ปานรักษา	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

5.	 นายจิตรนรา	นวรัตน์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

6.	 นายวีระ	เสรีสิทธิพิทักษ์	 พนักงานตามสัญญาจ้าง	

7.	 นางสาวนฐินันต	์ศรีลาศักดิ์	 เลขานุการประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

8.	 นางสาวสุชานาถ	ไพเราะ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง

9.	 นายชด	บุรณศิริ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�าประธานกรรมการการเลือกต้ัง



ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์
กรรมการการเลือกต้ัง
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	 9 	 มิ ถุนายน	 2564	 เป ็นวันคล ้ ายวันสถาปนาส� านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งครบรอบ	 23	 ปี	 ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือน 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยมีพันธกิจหลัก
อยู่	 3	 ประการ	 ตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ดังน้ี	 
(1)	 มีหน้าท่ีในการจัดการเลือกตั้งท้ังระดับประเทศ	 (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และ 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา)	 และการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น	 ตลอดจนการจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปโดยสุจริต	 เที่ยงธรรม	 และชอบด้วยกฎหมาย	 (2)	 การส่งเสริมและการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน	 ให้มีความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	และ	 (3)	การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันการเมืองของ
ประชาชน	จากพันธกิจทั้ง	 3	พันธกิจดังที่กล่าวข้างต้นนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารพฒันาท้ังองค์กรและบคุลากรของส�านกังานให้สามารถรองรบั
กับพันธกิจดังกล่าวข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

	 ด้วยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วของประชาคมโลก	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การเปลีย่นแปลงทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็	จนเกดิการเปลีย่นผ่าน
เทคโนโลยจีากระบบอนาลอ็กไปสูด่จิทิลั	(Digital	Disruption)	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อปรับปรุงกระบวนการการเลือกตั้งและ 
การออกเสียงประชามต	ิ	ให้มีความน่าเชื่อถือ	และได้รับการยอมรับในความสุจริต	โปร่งใส	และ 
เทีย่งธรรม	บรรลตุามแผนยทุธศาสตร์ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้	20	ปี	ระบบฐานข้อมูล
ในยุคดิจิทัลน้ัน	 จึงมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการบริหารจัดการองค์กร	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการในพันธกิจทั้ง	3	ดังกล่าวข้างต้น	 
จึงควรน�าระบบฐานข้อมูล	 (Big	 Data)	 มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยในการด�าเนินการตัดสินใจ 
ในทุกๆ	พันธกิจของส�านักงาน	 อันได้แก	่ (1)	 การควบคุมและด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง 
ทั้งในระดับประเทศและในระดับท้องถ่ิน	 รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริต	 
เทีย่งธรรม	และชอบด้วยกฎหมาย	ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัการเชือ่มโยงและบรูณาการข้อมลูสารสนเทศ
ร่วมกันทั้งส�านักงาน	 อาทิ	 ระบบฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ระบบฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 
ระบบฐานข้อมูลการร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง	 ระบบฐานข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตั้งและผู ้เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองและสาขา
พรรคการเมอืง	ระบบฐานข้อมูลบญัชหีวัคะแนน	และการใช้เครือ่งมอืช่วยวเิคราะห์และสร้างแผนผงั

สารจากกรรมการการเลือกต้ัง

ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์
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ความสัมพันธ์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรงุประสทิธภิาพระบบฐานข้อมลูดงักล่าว	 เพ่ือให้ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง 
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้อย่างรวดเรว็	ถกูต้อง	แม่นย�า	เชือ่ถอืได้	และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน	อกีทัง้	ยงัสามารถ
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ	 และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ	์ 
รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงระบบการสมัครรับเลือกตั้ง	 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 และการประกาศผล 
การเลือกตั้ง	 ให้เกิดความโปร่งใส	 และมีความน่าเช่ือถือ	 เพื่อให้ได้ผลผลิต	 “การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ”	
(2)	 การส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนให้เข้าใจถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร	่
ประชาสัมพันธ์	 และสร้างความรู้ความเข้าใจ	 เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตย	และ	
(3)	การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาพรรคการเมือง	ซึ่งจ�าเป็นต้องอาศัยฐานข้อมูลต่าง	ๆ 	เช่น	ฐานข้อมูลสมาชิก 
พรรคการเมือง	ข้อมูลสาขาพรรคการเมือง	ข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมพรรคการเมือง	และข้อมูลการบริจาค 
เงนิภาษใีห้กบัพรรคการเมอืง	เป็นเครือ่งมอืในการประสานการท�างานร่วมกนัระหว่างส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกับพรรคการเมือง	 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่ 
เข้มแขง็ของประชาชน	ตามบทบาทหน้าท่ีทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	2560 
อย่างไรก็ตาม	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ประมาณ 
2,099	 คน	 การปฏิบัติภารกิจในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น	 คงไม่สามารถ 
ด�าเนินการได้	 หากมิได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 ครู	 อาจารย์	
ประชาชน	 และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่ีให้ความร่วมมือในการท�าหน้าที่เป็นกรรมการประจ�า 
หน่วยเลือกตั้ง	(กปน.)	ทั่วประเทศ	ซึ่งมีถึง	92,336	หน่วยเลือกตั้ง	ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นการทั่วไป	 เมื่อวันท่ี	 24	 มีนาคม	 2562	 และมากกว่า	 90,000	 หน่วยเลือกตั้ง	 ในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เมื่อวันที่	 20	ธันวาคม	2563	ดังนั้น	 
การจดัท�าระบบฐานข้อมลูกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	รวมทัง้ระบบฐานข้อมลู	ศส.ปชต.	จงึเป็นส่วนส�าคญั
ต่อการขยายและพัฒนาเครือข่าย	และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

	 ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบ	23	ปี	นี้	ผมขอขอบคุณ	 
ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจ้างของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทกุท่านทีป่ฏบิตัหิน้าทีด้่วยความขยนั 
ขันแข็งและมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนส�าคัญที่ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับการด�าเนินงานของ 
ส�านกังานฯ	ท�าให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร	และขอฝากท่านท้ังหลายให้ร่วมกนัขบัเคลือ่นภารกจิให้เป็นไป 
ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 20	 ปีที่ประกาศใช้	 และขอให้ทุกคนก้าวไป 
ในทิศทางเดียวกันเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรมืออาชีพในยุค	5.0	ต่อไป

	 สดุท้ายนี	้ขออาราธนาคณุพระศรรัีตนตรยัและสิง่ศักดิสิ์ทธิท์ัง้หลายในสากลโลกได้โปรดอ�านวยพร 
ให้ผู้บริหาร	 พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ประสบ
แต่ความสุข	 ความเจริญ	 มีพลังกาย	 พลังใจ	 สามารถปฏิบัติภารกิจอันส�าคัญของชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ทุกประการ
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1.	 นางธีราลักษณ	์รมยานนท์	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	

2.	 นายอัฌษไธค	์รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 พลต�ารวจตรี	บุญส่ง	จีระเรืองรัตนา	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายสมบัต	ิพูถาวรวงศ์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นายไกรวิทย	์	โกสีย์ศิริกุล	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายธเนศพล	พูถาวรวงศ์	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	

7.	 นายเอนก	เอนกธนะสุวรรณ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	

8.	 นางสาวอัฏฐารจ	ชาวชน	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	

ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง (ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์)



นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
กรรมการการเลือกต้ัง
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	 ผมขอแสดงความยินดี	 ในโอกาสวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ครบรอบ	23	ปี	ถือว่าเป็นปีพเิศษอกีปีหนึง่ทีพ่วกเราทกุคนได้ร่วมกนัท�างาน
ครัง้ส�าคญั	คอื	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	ซ่ึงเป็นการเลอืกตัง้ 
ครั้งแรกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ 
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2562	และเป็นการเลอืกต้ัง 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	แต่การเลือกตั้ง 
ในกลุ ่มองค์กรท้องถิ่นประเภทต่าง	 ๆ	 ที่ได ้ด�าเนินการไปแล้ว	 ก็เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยด้วยดี

	 ในรอบปีทีผ่่านมา	นอกเหนอืจากภารกจิในการควบคมุ	ก�ากบั	ดูแลการเลือกต้ัง 
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว	 พวกเรา 
ทกุคนได้ร่วมมอืกนัท�างานเพือ่ผลกัดนังานด้านต่าง	ๆ 	ในการปรับปรงุและพฒันาองค์กร
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความก้าวหน้าไปตามเจตนารมณ์และ 
เป้าหมายที่วางไว้	ซึ่งนับว่ามีผลการท�างานที่น่าพอใจภายใต้ข้อจ�ากัดของสถานการณ์ 
ต่าง	 ๆ	 สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือ	 การปรับปรุงโครงสร้างของส�านักงาน	กกต.	 
การคัดเลอืกเพือ่แต่งตัง้บคุลากรตามโครงสร้างและสายงานต่าง	ๆ 	การยกร่างระเบยีบ	
กกต.	ว่าด้วยการบรหิารงานบคุคลฉบับใหม่	การปรับปรุงสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์ 
ทีพึ่งมพีงึได้ของพนกังานและลกูจ้าง	การขบัเคลือ่นงานด้านการมส่ีวนร่วมเพือ่ยกระดบั
ให้เป็นความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างส�านักงาน	กกต.	กับกระทรวง	ทบวง	กรม	 
ที่เก่ียวข้อง	 เหล่านี้	 ล้วนเกิดจากความร่วมมือในการท�างานของพวกเราทุกคน	 
ด้วยการสนับสนุนในเชิงนโยบายของกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน

สารจากกรรมการการเลือกต้ัง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 
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	 สิ่งที่ผมอยากฝากให้พวกเราทุกคนนับตั้งแต่พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 ตลอดจนลูกจ้างทุกท่านได้ตระหนักรู ้ร่วมกัน	 คือ	 การเตรียมความพร้อม 
ขององค์กรในการก้าวสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 ซ่ึงจะเป็นโลกในยุคของสังคม 
ข้อมูลข่าวสารและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ระบบโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาท 
และแทนที่ระบบแบบเดิม	ๆ 	อย่างสิ้นเชิง	การเผชิญหน้ากับปัญหาความแตกต่างทางความคิด 
ระหว่างคนรุ ่นเก่าและคนรุ ่นใหม่	 และภาระของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ทุกฝ่ายเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	นอกเหนือไปจากการจัดการเลือกต้ังและบริหารจัดการ 
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเท่ียงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

	 การพัฒนาองค ์กรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเ พ่ือรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญและมีความจ�าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้	 ด้วย 
การปรับปรุงระบบการท�างานให้ทันสมัย	การสร้างความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกระดับ 
ให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง	 มีสมรรถนะและประสิทธิภาพ	 และสามารถ 
ด�ารงความเป็นกลางและเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมท่ีดีและ 
เป็นหน่ึงเดียวกันให้เกิดข้ึนภายในองค์กร

	 ผมเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจของการพัฒนาองค์กรและเชื่อว่า 
หากพวกเราทกุคนร่วมแรงร่วมใจกนัไปในทศิทางเดียวกนั	ย่อมส่งผลสูค่วามส�าเรจ็ทัง้ต่อตนเอง 
และต่อองค์กรส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยรวมด้วย
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1.	 นายสยุมพร	ลิ่มไทย	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 นายเอนก	เกษมสุข	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายเริงศักดิ์	มหาวินิจฉัยมนตรี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายนันทิวัฒน์	สามารถ	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นายสมดี	คชายั่งยืน	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายสมศักดิ์	สุริยมงคล	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาววัลลิยา	ไหลงาม	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)



นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี
กรรมการการเลือกต้ัง
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	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ถือเป็นหน่วยงานหลักที่ท�าหน้าที่ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในการจัดหรือด�าเนินการ 
ให ้มีการจัดการและควบคุมดูแลการเลือกตั้ งทุกระดับและการออกเสียง 
ประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 รวมทั้งหน้าที่และอ�านาจอ่ืน	 ๆ	 
ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
พ.ศ.	 2560	 โดยในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป ็นการทั่ วไป 
เมื่อวันที่ 	 24	 มีนาคม	 2562	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เมื่อวันที่	 20	 ธันวาคม	 2563	 
ทีผ่่านมา	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ได้ท�าหน้าท่ีในการอ�านวยความสะดวก	
ช่วยเหลือ	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
จนท�าให้การเลือกตั้งดังกล่าว	ส�าเร็จเรียบร้อยด้วยดี

	 ในปี	 2564	 นี้	 อาจกล่าวได้ว่า	 เป็นปีแห่งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถ่ิน	 ซึ่งได้แก่	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 เมืองพัทยา 
และกรุงเทพมหานคร	 ในส่วนของเทศบาลคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้จัดให้มี 
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีไปแล้ว	เมือ่วนัท่ี	28	มนีาคม	2564 
ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอื่นที่เหลือก็จะได้ด�าเนินการต่อไป 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะต้องควบคุมดูแลการเลือกต้ังระดับ 
ท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สุจริต	และเที่ยงธรรมต่อไป

สารจากกรรมการการเลือกต้ัง

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศร ี
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	 ในโอกาสที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้ก้าวเข้าสู่วันครบรอบ	 23	 ปี	 
ในวันที่ 	 9	 มิถุนายน	 2564	 นี้ 	 ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมในการท�างานของ 
ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค	 ที่ได้มุ ่งมั่น	 ตั้งใจ	 ทุ ่มเทแรงกาย	 แรงใจ	 เสียสละ	 และร่วมมือร่วมใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู ่บ้าง	 
แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และหวัง 
เป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ินที่ก�าลังด�าเนินการนี	้ 
จะได้ส�าเร็จไปตามแผนการด�าเนินงานทุกประการ

	 สุดท ้ายนี้ 	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศัก ด์ิ สิทธิ์ ท้ั งหลายท่ี 
ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดอภิบาลและอ�านวยพรให้ผู ้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้าง
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุก	 ๆ	 ท่าน	 จงประสบแต่ความสุขความเจริญ 
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน	มีสุขภาพสมบูรณ์	แข็งแรง	เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป
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1.	 นายธัชสกล	พรหมจมาศ	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 พลต�ารวจโท	สมคิด	บุญถนอม	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายอภิชัย	เจษฎานนท์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายบุญมา	เตชะวณิช	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นายบุณยเกียรต	ิรักชาติเจริญ	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายสุริยา	ดารากร	ณ	อยุธยา	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นายยุทธนา	ปิยะจันทร์	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

8.	 นายกฤษณะ	เทพเจริญ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง (นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี)



นายปกรณ์ มหรรณพ
กรรมการการเลือกต้ัง
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	 คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน	 เร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่เดือนสิงหาคม	
2561	 จนถึงปัจจุบัน	 รวมระยะเวลาเกือบครบ	 3	 ปีแล้ว	 มีภารกิจส�าคัญในการ 
จดัการเลอืกสมาชกิวฒุสิภา	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	และการเลอืกต้ังสมาชิก 
สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน	 คณะกรรมการการเลือกต้ังทุกท่าน	 มีความต้ังใจ 
และทุ่มเทการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และระเบียบเป็นส�าคัญ	 เพ่ือให ้
การจดัการเลอืกสมาชกิวฒุสิภา	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	และการเลอืกตัง้ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	

	 ในการปฏบัิตหิน้าทีข่องคณะกรรมการการเลือกต้ังดังกล่าวข้างต้น	ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีบทบาทส�าคัญยิ่งในการช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้ง	
ได้เห็นถึงความตั้งใจและการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานของ
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค	ถงึแม้หลายแห่ง
จะมีปัญหาการขาดแคลนพนักงานแต่ก็ยังสามารถร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่จนบรรล ุ
ผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

สารจากกรรมการการเลือกต้ัง

นายปกรณ์ มหรรณพ 
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	 ในโอกาสครบรอบ	23	ป	ีวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
(9	มิถุนายน	2564)		ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ทกุท่านท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค	ทีร่่วมแรงร่วมใจกนัปฏบิติัหน้าที่
อย่างเต็มก�าลังความสามารถและยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่ก�าหนดไว้จนภารกิจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลายในสากล	 
โปรดอภิบาลปกป้อง	 คุ ้มครองรักษาให้ผู ้บริหารและพนักงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง	 มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อน�าพา 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมสืบต่อไป
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1.	 พลโท	สมบัติ	ปานกุล	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 พลต�ารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายประดิษฐ์	ขันติกาโร	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายชัยวัฒน์	ลิมป์วรรณธะ	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นางศรีพา	ปานกุล	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นางกรวรรณ	วังสถาพร	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาวนาร	ีเป็งตะพันธุ์	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

8.	 นางสาวพัทธนันท	์นาคแดง	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง (นายปกรณ์ มหรรณพ)



นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกต้ัง
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	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ครบรอบ	
23	 ปี	 ในวันที่	 9	 มิถุนายน	 2564	 ผมขอส่งความปรารถนาดีและค�าขอบคุณมายัง 
ท่านผู้บริหาร	พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 
เจ้าหน้าที่ผูด้�าเนินการจดัการเลือกตั้ง	เครือข่ายความรว่มมือและหน่วยงานสนับสนุน	
ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	ด้วยความเข้มแข็ง	 เสียสละ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	 
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง	 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังตระหนักถึง 
ความส�าคัญในความปลอดภัยของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	กรรมการประจ�าหน่วย	รวมถึง 
ผูท้ีมี่ส่วนเกีย่วข้องกบัการเลอืกต้ัง	ด้วยการด�าเนินงานตามท่ีหน่วยงาน	ด้านสาธารณสขุ
ก�าหนด	ท�าให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาส�าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ปีนี้เป็นการก้าวสู่ปีที่	24	ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ถือได้ว่า 
เป็นปีแห่งการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ย่อมเป็นส่ิงส�าคัญ 
ในการด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จึงได้จัดท�าบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	 ได้แก่	 กรมการปกครอง	 กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กรมกิจการผู ้สูงอายุ	 และ 
กรมพัฒนาชุมชน	 เพื่อความร่วมมือในการสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ให้แก ่
ประชาชน	 และเพื่อเสริมความเข้มแข็งในการขับเคล่ือนศูนย์ส ่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย	รวมถึงการบริหารงานบุคคลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความส�าคัญ	 โดยได้มอบนโยบายแก่ส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้มีความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที ่
เป็นการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กรด้วย

สารจากกรรมการการเลือกต้ัง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
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	 ผมเชื่อมั่นว่าทุกแรงกาย	 แรงใจ	 ของบุคลากรในส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 เจ้าหน้าท่ีผู้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ	 หน่วยงานสนับสนุน	 
จะขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	ในโอกาสนี	้ผมขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ	 ด้วยจตุรพิธพรชัย	
พร้อมทัง้มกี�าลงักายก�าลงัใจ	สตปัิญญา	ในการปฏิบัติหน้าท่ี	เพือ่ให้เกดิประโยชน์สูงสุด	
แก่องค์กรและประเทศชาต	ิอันจะน�าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยที่ยั่งยืน
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1.	 นายชวลิต	ชูขจร	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 พันต�ารวจโท	ค�านูณ	สุทธิเศรณี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายอทิรัตน	์นิธิไทยนันท์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายสุเมธา	คงคิด	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 พันโท	สดุดี	ภวภูตานนท	์ณ	มหาสารคาม	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายสุทธิพงษ	์กาญจนเกษร	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาววนิดา	สวัสดิ์ผดุงกิจ	 ผูช่้วยเลขานกุารประจ�ากรรมการการเลอืกต้ัง

ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)



ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
กรรมการการเลือกต้ัง
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สารจากกรรมการการเลือกต้ัง

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

	 ปีที่	 23	 ของการสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในวันที	่ 
9	มิถุนายน	2564	ซึ่งปี	2563	ที่ผ่านมา	และปี	2564	นี้	คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีภารกิจส�าคัญในการจัดการเลือกตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	2019	ให้เป็นไปโดยสุจริต	เที่ยงธรรม	และเป็นที่ยอมรับในทุกภาคส่วน	 
เพื่อเป็นรากฐานของประชาธิปไตยท่ียั่งยืน	 โดยเร่ิมต้ังแต่การเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการเลือกต้ัง 
ไปแล้ว	 เมื่อวันท่ี	 20	 ธันวาคม	 2563	 ต่อด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี	 ในวันที่	 28	 มีนาคม	 2564	 และหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้ง 
ท้องถิ่นอีก	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 ผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร	 นายกเทศมนตรีเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา	 ซึ่งเป็น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ	 รวมไปถึงสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	 ซ่ึงภารกจิเหล่านีจ้ะประสบความส�าเรจ็ 
มากน้อยเพียงใดนั้น	 ขึ้นอยู่กับบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 และหน่วยงานสนับสนุน	 ซ่ึงถือเป็นฟันเฟือง 
ส�าคัญท่ีจะท�าให้การบริหารจัดการเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริต	 เที่ยงธรรม	 ถูกต้อง 
ตามระเบียบ	 กฎหมาย	 และให้เกิดการยอมรับเป็นที่ประจักษ์	 ดังนั้น	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งในยุค	4.0	ภายใต้แผนยุทธศาสตร	์20	ปี	และพันธกิจที่ว่า

สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง
เพื่อให้ ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง
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	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติงานในเชิงรุก	
โดยให้ความส�าคัญกับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร	การน�าปัญหา	อุปสรรค 
ที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา	 มาถอดบทเรียน	 วิเคราะห์	 รวมทั้งเล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญของเทคโนโลยีในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	ในการปฏบิตัิ
ภารกิจควบคุม	ก�ากับ	ดูแลการจัดการเลือกตั้ง

	 เมื่อสร้างผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศจนถึงระดับสากลแล้ว 
จะต้องไม่ลมืบรรดาบคุลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ผู้ซึง่อยูเ่บือ้งหลงั 
ความส�าเรจ็เหล่านี	้ผมในฐานะกรรมการการเลือกตัง้	ชดุที	่5	พร้อมอย่างยิง่ทีจ่ะผลกัดนั 
ให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้จดัให้มสีวสัดกิาร	อาท	ิเคร่ืองราชอสิรยิาภรณ์	
เงนิเดอืนและค่าตอบแทน	รวมท้ังการสนบัสนนุให้มเีส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพี	
(Career	Path)	อย่างเหมาะสม

 ผมขอถือโอกาสอันเป็นมงคลท่ีส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
มีอายุครบรอบ	23	ปี	ส่งความปรารถนาดีไปยังบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 เจ้าหน้าท่ีผู้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ	 หน่วยงานสนับสนุน	 
ท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	รวมถึงเครอืข่ายความร่วมมอืต่าง	ๆ 	และสือ่มวลชน	ขอขอบคณุ
ท่านทั้งหลายที่ได้ให้ความร่วมมือ	 ร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจการจัดการเลือกต้ัง 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ให้ส�าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี	

	 สุดท้ายนี้	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ในสากลโลกทีท่่านเคารพนบัถอื	จงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครวัประสบแต่ความสุข 
มีความเจริญรุ่งเรือง	 มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็ง	 เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการพัฒนาองค์กร	และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	ต่อไป
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1.	 นายปรีชา	เอื้ออนันตธนกุล	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 นายทวี	ปิยะพัฒนา	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายสมชาย	อัศวเศรณี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายแสนผิน	สุขี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นายภูมิพิทักษ์	กองแก้ว	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นางสาวณัฐธิดา	รัตอาภา	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาวภัคภร	ทองธนฐากุล	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ)



พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง
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	 ปัจจบัุนรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	2560	พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 2560	 และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 ได้ก�าหนดหน้าท่ีอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังที่แตกต่างจากที่ผ่านมาในประเด็นส�าคัญ
หลายประการ	อันเป็นเหตุให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติและ 
ปรบัเปลีย่นวธิดี�าเนนิงานในภารกิจต่างๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วงตามท่ีกฎหมายก�าหนด	อาทิเช่น	 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงปี	2563	และ	2564	
เป็นช่วงเวลาทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องด�าเนนิการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในทุกประเภท	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2563	 
ได้มกีารจดัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจงัหวดั	และเมือ่วนัที	่28	มนีาคม	2564	ได้จดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี	 ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้ประสบปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ดงันัน้	การด�าเนนิงาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงมีความยากล�าบากเพ่ิมมากขึ้น	 
เพราะในการจดัการเลอืกตัง้แต่ละครัง้จะต้องจดัให้มมีาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	ให้เป็นไปตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิค	19	 (ศบค.)	ก�าหนด	 เพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้รับความปลอดภัย 
จากการแพร่ระบาดดงักล่าวให้มากทีสุ่ดภายใต้แนวคดิ	“เลอืกตัง้วิถใีหม่	ปลอดภัยใช้สทิธ”ิ 
ซึ่งการด�าเนินงานต่างๆ	 ก็ได้ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 โดยได้รับความร่วมมือ	 
ร่วมแรง	ร่วมใจ	และความเสียสละของพนักงาน	เจ้าหน้าที่	และลูกจ้างของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 
ทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง	จึงขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
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	 นอกจากการบริหารจัดการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการกระท�าทจุริตในการเลอืกตัง้ 
หรือการกระท�าที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง	 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง 
เป็นไปด้วยความบรสิทุธิ	์ยตุธิรรม	และชอบด้วยกฎหมาย	จงึมีแนวคดิในการบรูณาการ 
ความร่วมมือจาก	 4	 ภาคส่วน	 ประกอบด้วย	 ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 
ชุดเคลื่อนที่เร็ว	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน)	 และประชาชน	 ในการเข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมอืงและกระบวนการจดัการเลอืกต้ัง	เพือ่ช่วยเหลอืในการตรวจสอบ 
การเลือกตั้ง	 และเฝ้าระวัง	 สอดส่องการกระท�าผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง	 รวมถึง 
จัดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E–War	 Room)	
เพื่อท�าหน้าที่ ในการติดตาม	 ควบคุม	 ดูแล	 ตรวจสอบการหาเสียงเลือกตั้ง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	 ควบคู ่ไปกับการพัฒนาและอ�านวยความสะดวก 
ให้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

	 ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า	 ปัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
จะต้องปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 2560	 ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังที่แตกต่างจากที่ผ่านมา 
ในประเด็นส�าคัญหลายประการ	 ดังนั้น	 ในการบริหารงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง 
ระเบียบต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และอ�านาจตามที่กฎหมาย 
ก�าหนด	 อาทิเช่น	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 ซึ่งการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระเบียบต่างๆ	 
ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวนี้	 ย่อมมีผลกระทบต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	แต่ทัง้นี	้ขอให้ทกุท่านมัน่ใจได้ว่า	ส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งค�านึงถึงความเที่ยงธรรม	 ขวัญและก�าลังใจของบุคลากรทุกระดับชั้น 
เป็นส�าคญัและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าในโอกาสต่อไปส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
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จะได้รบัความร่วมมอื	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ในการด�าเนนิงานต่าง	ๆ 	จากพนักงาน	เจ้าหน้าที่	 
และลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทุกคน	 เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าว 
ส�าเร็จเรียบร้อยเช่นที่ผ่านมา

	 ในโอกาสวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้	 ผมกราบ 
ขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้ปวงท่ีทกุท่านเคารพนบัถอื	ขอได้โปรดประทานพรให้พนกังาน	 
เจ้าหน้าท่ี	 และลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ตลอดจนครอบครัว	
ประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย	 แคล้วคลาดจากภัยพิบัติ 
ทัง้ปวง	เพือ่จะได้มคีวามพร้อมท้ังก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	ก�าลงัสตปัิญญาและความสามารถ	
เพือ่ร่วมกนัปฏิบตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ	และพร้อมกนั 
ก้าวสู่มิติใหม่ของการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 เพื่อรักษา
และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ให้ยั่งยืนสืบไป
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นายดุษฎี พรสุขสวัสด์ิ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ด�ารงต�าแหน่ง	1	ตุลาคม	2556	-	1	มีนาคม	2564

	 การเลือกตั้งเป ็นกระบวนการที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน 
ในการมอบอ�านาจให้กบัผูแ้ทน	ซึง่เป็นหลกัการพืน้ฐานในสงัคมประชาธิปไตย	ถึงแม้ว่า
จะมีกฎหมายก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกต้ังไว้เข้มงวดอย่างไร
ก็ตาม	 แต่สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็คือ	 ประชาชน
ยอมรับและเชื่อถือผลการเลือกตั้งนั้นด้วย

	 ดังนั้น	 การท่ีจะท�าให้ประชาชนยอมรับและเชื่อถือในผลของการเลือกต้ัง 
กระบวนการเลือกตั้ง	 และการควบคุมสอดส่องดูแลป้องกันมิให้มีการทุจริต 
ในการเลือกต้ัง	 การให้ความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันแก่ผู ้สมัครรับเลือกต้ัง 
ทุกคน	 จึงเป็นภารกิจที่มีความส�าคัญอีกประการหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
จะต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับการจัดการเลือกตั้ง	 ส�าหรับการเลือกตั้งให้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น	“ความเป็นธรรม”	 เป็นสิ่งที่สังคมถวิลหา	 ล�าพังแต ่
การมีตัวบทกฎหมาย	 กฎระเบียบในการเลือกต้ังเพียงอย่างเดียวไม่อาจน�าไปสู ่
ความเที่ยงธรรมได้	 กฎหมาย	 กฎระเบียบนั้นเปรียบเหมือนสะพานที่ เชื่อม 
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ไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นธรรม	ฉะนั้น	การออกกฎระเบียบจึงต้องไม่ขัดกับหลักนิติธรรม 
กล่าวคือ	 ต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระหรือจ�ากัดสิทธิของบุคคลเกินสมควรแก่เหต ุ
และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้	 นอกจากการมีกฎหมาย 
กฎระเบยีบทีเ่ป็นธรรมกบัทุกฝ่ายส�าหรบัใช้เป็นกติกาในการเลอืกต้ังแล้ว	การบงัคบัใช้
กฎหมายตามหลกันติริฐักเ็ป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญั	ทีจ่ะท�าให้การเลอืกตัง้เป็นทีเ่ชือ่ถอื
และยอมรับของประชาชน

	 ปี	พ.ศ.	2564	นี	้เป็นปีท่ี	23	ของส�านกังาน	กกต.	นบัว่าเป็นปีแห่งการเลอืกต้ัง 
ที่มีความส�าคัญ	 เพราะจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
เป็นครั้งแรกภายหลังจากที่ไม่มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาหลายปี	 
และโดยที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ	
และควบคุมดูแลการเลือกต้ัง	 ดังนั้น	 ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน	 จึงต้อง 
ยึดหลักนิติธรรม	และบังคับใช้กฎหมาย	อย่างเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	เพื่อให้ผลของ 
การเลือกตั้ง	เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน	 
สมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
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นายแสวง บุญมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ด�ารงต�าแหน่ง	1	ธันวาคม	2558	-	ปัจจุบัน

รากฐานความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 2560	 มีหน้าท่ีหลักในการจัดหรือด�าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร	การเลอืกสมาชิกวุฒสิภา	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอื	“ผูบ้รหิารท้องถิน่”	 
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตลอดจนการพัฒนาพรรคการเมืองและดูแลการด�าเนินกิจการพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	โดยรัฐธรรมนูญได้ออกแบบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในรูปแบบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (Board)	 โดยมีส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น 
หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในรูปแบบคณะกรรมการจะบรรลุ
เป้าหมาย	 มีความน่าเช่ือถือ	 มีรากฐานที่ส�าคัญจากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็น 
ส่วนส�าคัญยิ่งและเป็นรากฐานท่ีจะท�าให้งานของคณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุเป้าหมาย 
ในการปฏิรูปการเมืองและเป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน	โดยอธิบายตามรูปภาพ	ดังนี้
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รูปภาพ : รากฐานความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

• วินิจฉัย สั่งการความน่าเชื่อถือ กกต.

การบริหารจัดการองค์กรดี

• ข้อก�าหนด
• ระเบียบ
• ประกาศ

ส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนดีการบริหารจัดการเลือกตั้งดี

1. การบริหารจัดการองค์กรดี 

	 องค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีโครงสร้างสายงาน	 และระบบงานท่ีตอบสนองให้
งานบรรลุเป้าหมาย	 และความเจริญเติบโตในการปฏิบัติงานตามศักยภาพของบุคลากร 
ในแต่ละสายงาน	 บุคลากรในองค์กรมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีความมุ่งมั่นที่จะให้องค์กร
บรรลุเป้าหมาย	 มีฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนบริหารงาน	 มีระบบบริหารจัดการที่ดีสอดคล้อง
กับอัตราก�าลังที่มี	 เน้นการปฏิบัติงานที่ท�าให้เกิดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ 
เน้นคุณค่าในการท�างานในแต่ละต�าแหน่ง	รวมทั้งด�าเนินงานตามนโยบายอย่างมุ่งมั่น	สุดท้าย
บุคลากรท�างาน	“เพื่อองค์กร”

	 นอกจากนี	้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ต้องปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลง
ทางสังคมและเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ 
เพิ่มมูลค่าของงานให้เป็นองค์กรจัดการเลือกตัง้มอือาชพี	 (ECT	Transformation)	 เช่น	พฒันา
ระบบฐานข้อมลูของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	พฒันาระบบฐานข้อมลูพรรคการเมือง 
จัดให้มีและพัฒนาแอปพลิเคชัน	 “Civic	 Education”	 เพ่ือเพิ่มช่องทางการสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข	ผ่านทางสื่อสารสนเทศ	บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน	เป็นต้น

2. ระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งดี

	 “เป็นปัจจยัในหน่วย”	เป็นส่วนหนึง่ท่ีจะท�าให้การเลอืกต้ังเป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม 
การบรหิารการเลอืกตัง้อยูภ่ายใต้การด�าเนินการของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	100	%	 
ซึง่ในปัจจบุนัระบบการเลอืกตัง้ถือว่ามคีวามปลอดภยัดีแล้วในการป้องกนัการทจุรติในการเลอืกต้ัง 
เป็นระบบที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเลือกต้ัง	 ประชาชนทั่วไป	 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
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พรรคการเมือง	 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และสื่อมวลชน	 รวมทั้งอ�านวยความสะดวกให้ผู้มาใช้สิทธิ 
เลือกตั้งมาลงคะแนนได้อย่างดี	 เพียงแต่ ในการเลือกต้ังแต่ละคร้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
เก่ียวกับการเลือกตั้งต้องซักซ้อมการปฏิบัติให้ถูกต้องเข้าใจตรงกัน	 ให้เกิดความชัดเจน 
มรีะบบการประสานงานด	ีท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	การอ�านวยความสะดวก 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้	 เช่น	 แอปพลิเคชัน	 ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ัง	 
การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง	 ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 
สือ่ประชาสมัพนัธ์การเลอืกตัง้	สายด่วน	กกต.	1444	และการแจ้งเบาะแส	รวมทัง้เพ่ิมช่องทาง 
ให้แก่ผู ้ มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

3. ส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนดี

	 “เป็นปัจจยันอกหน่วย”	เป็นอกีส่วนทีจ่ะท�าให้การเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม
เป็นเรื่องของผู้สมัครและพรรคการเมือง	 ผู้สนับสนุนและผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 ซึ่งยังมีบางส่วน 
ท่ีมุง่ผลชนะการเลอืกตัง้โดยไม่ค�านงึถงึข้อห้ามตามกฎหมาย	ดงันัน้	การมสี�านวนการสอบสวน 
หรอืไต่สวนทีด่จีงึเป็นส่วนประกอบทีส่�าคญัยิง่	ซึง่ส�านวนทีด่อีย่างน้อยต้องมอีงค์ประกอบ	ดงันี้
	 1)	 รูปเรื่องส�านวนต้องครบองค์ประกอบของแต่ละฐานความผิด	
	 2)	 มข้ีอเทจ็จรงิ	พยานหลกัฐาน	ครบถ้วนสมบรูณ์	ส้ินกระแสความตามองค์ประกอบ
ของแต่ละฐานความผิด	
	 3)	 มีกระบวนการพิจารณาเป็นไปตามระเบียบ
	 4)	 การด�าเนินการต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่ก�าหนด	

	 นอกจากมีส�านวนดีแล้ว	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีมาตรการที่ท�าให้
การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม	มีการป้องกันและการป้องปรามมิให้เกิดการกระท�าความผิด
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องการร้องเรียนอีกทางหนึ่งด้วย	

	 อนึ่ง	 กรณีท่ีเป็นเรื่องท่ัวไป	 การเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 
ต้องมีหลักการ	เหตุผล	ข้อเท็จจริง	ข้อกฎหมาย	รวมทั้งความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา	

	 ดังน้ัน	 หากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการ
องค์กรดี	 มีการบริหารจัดการเลือกตั้งดี	 และมีส�านวนสืบสวนหรือไต่สวนดี	 ก็จะเป็นรากฐาน 
ทีส่�าคัญให้แก่คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ในการใช้อ�านาจในการวนิจิฉยั	ส่ังการได้อย่างรอบคอบ
ถูกต้องซึ่งจะยังผลต่อการยอมรับ	และเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม
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23 ปี ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กับการเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล

	 ปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบัทัว่กนัว่าโลกได้เข้าสูย่คุระบบเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลัทีเ่ทคโนโลยดีจิิทลั

มิได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการท�างาน	 แต่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท�างานในทุกมิติ	

รวมถึงการหลอมรวมกันเข้าเป็นวิถีชีวิตใหม่ของผู้คน

	 ภาครัฐในฐานะท่ีเป็นกลไกหลักกลไกหน่ึงในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและสังคมก็จ�าต้อง

เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ทันต่อโลกดิจิทัล	 และได้มีการก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่	 4	 ของแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ว่าจะต้องปรับเปลี่ยนภาครัฐมาเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 อันหมายถึง	 การน�า 

เทคโนโลยีดจิทิลัมาใช้ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ	 และการให้บรกิารของหน่วยงานรฐั	 

ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ	 อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที่	 5	 เมษายน	 2559	 

ยังได้เน้นย�า้ให้ทุกหน่วยงานต้องจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ	 ก็ตระหนักในความส�าคัญของ 

การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรดจิทิลั	จะเหน็ได้จากแผนยทุธศาสตร์ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 

20	ปี	 (พ.ศ.	 2561-	 2580)	 ที่ได้ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้	 3	 ประเด็น	 และประเด็นหนึ่งในนั้นคือ	 

การเร่งรัดการบูรณาการการบริหารการจัดการเลือกตั้งและการบริการดิจิทัล	 และเพื่อเป็นการเตรียม 

ความพร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยกลุ่มภารกิจ 

บริหารกลางจึงได้จัดท�าโครงการและด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญหลายกิจกรรม	ประกอบด้วย

นายกฤช เอื้อวงศ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ด�ารงต�าแหน่ง	19	มกราคม	2561	-	ปัจจุบัน
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1. การจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ 5 ปี 
 (พ.ศ. 2563 – 2567)

	 ซึ่งจะต่อยอดจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังระยะ	 3	 ปี	 (พ.ศ.	 2559	 -	 2561)	 ที่เคยท�าไว้เป็นฉบับแรก	 โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลน้ีจะมี 
การวางแผนทั้งด้านอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	งบประมาณ	บุคลากรด้านเทคโนโลย	ีและการบูรณาการวิธีการ
และขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละส่วนงาน	ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง 
การจัดท�าร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล	เพื่อน�าเข้าสู่การสัมมนาผู้บริหาร	เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไป

2. การบูรณาการข้อมูลกลางของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 จากข้อเทจ็จรงิในเรือ่งข้อมูลสารสนเทศของส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังพบสภาพปัญหาว่า	 
ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ของแต่ละส่วนงานมีการจัดเก็บที่หลากหลาย	 กระจัดกระจายทั้งในรูปแบบเอกสาร
และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 อีกทั้งโครงสร้างของข้อมูล	 วิธีการสืบค้นข้อมูล	 แต่ละส่วนงานต่างออกแบบ 
ตามความต้องการเฉพาะของส่วนงาน	 ขาดการเช่ือมโยงและบูรณาการร่วมกัน	 ท�าให้ไม่สามารถน�าข้อมูล 
ทีม่อียูม่าใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและทนัต่อกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย	ดงัน้ัน	ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งโดยส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดท�ากิจกรรมบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ภายใต้โครงการระบบการตัดสนิใจในงานประจ�าด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	โดยมี 
เป้าหมายให้มีระบบคลังข้อมูลกลางที่สมบูรณ์พร้อมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลา	 3	 ปี	 
(พ.ศ.	2563	-	2565)	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2563	ได้ด�าเนินการจัดท�าสถาปัตยกรรมข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลกลาง 
เพือ่ใช้เป็นกรอบในการพฒันาระบบฐานข้อมลูของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ให้เป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน	 และสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และในปี	 พ.ศ.	 2564	 เป็นการด�าเนินการ 
ในระยะที่	 2	 โดยมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้สามารถน�าเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลกับ 
ระบบจัดการฐานข้อมูล	(Relational	Database	Management	System)	อื่น	ๆ	ทั้งภายในและภายนอก 
องค์กร	และจัดท�าระบบช่วยในการตัดสินใจ	(Data	Decision	Support	System)

3. การจัดการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

	 โดยได้มีการพัฒนาและต่อยอดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 และระบบการจัดเก็บเอกสาร
อเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่ใช้มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2556	แต่เนือ่งจากระบบเดิมมข้ีอจ�ากดัในการใช้งานและมคีวามล้าสมยั
ของเทคโนโลย	ีส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้จงึได้ผลักดนัน�าโปรแกรมระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์
เวอร์ชันใหม่มาใช้ในปี	พ.ศ.	2564	 เพื่อให้เกิดความทันสมัย	 โดยพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้สามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว	บริหารจัดการเอกสารจ�านวนมากได้ง่าย	มีการท�าดัชนีคุมเอกสาร	
การท�าลายเอกสาร	 และลดการจัดเก็บเอกสารท่ีเป็นกระดาษ	 เพื่อตอบสนองนโยบายบริหารไร้กระดาษ	
(Paperless)	 พร้อมท้ังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานและฝึกปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงาน	 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับระบบการท�างานแบบดิจิทัล

4. การจัดท�าระบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ

	 โดยได้มกีารส�ารวจและศกึษารวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัรายงานและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
ตามแผนปฏิบัติการ	 และพบว่าระบบการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ	 ยังขาด 
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การเชื่อมโยงระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณการด�าเนินงาน/กิจกรรม	 และผลการด�าเนินการ	 อีกทั้ง 
แบบฟอร์ม	 มาตรฐาน	 และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนที่ใช้อยู่แต่เดิมท่ีมุ่งเน้นการรายงาน	 
เมือ่เสร็จสิน้โครงการ	 และมีความยุง่ยากในการประมวลผลเพือ่วเิคราะห์และสงัเคราะห์ผล	ท�าให้ไม่สามารถ 
ที่จะน�าผลการประเมินมาเพื่อปรับปรุงและแก้ไขการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนั้น 
และปีงบประมาณต่อ	ๆ	ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้โดยส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์
จึงได้ว่าจ้างสถาบันการศึกษามา	 เพื่อจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐาน	 
และได้เริ่มด�าเนินการในปีงบประมาณ	 2564	 โดยในระบบการรายงานและประเมินผลรูปแบบใหม่	 จะให้ 
ทุกส่วนงานต้องบันทึกข้อมูลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา	ตั้งแต่ขั้นตอน 
การจดัท�าแผนและการด�าเนนิการตามแผน	เพือ่ให้ทราบถงึความก้าวหน้าของการด�าเนนิการในแต่ละกจิกรรม
ว่าอยู่ในระยะของขั้นตอนการบริหารสัญญา	ตั้งแต่การอนุมัติงบประมาณ	อนุมัติโครงการ	อนุมัติด�าเนินการ 
และผลการด�าเนินการระยะต่าง	 ๆ	 ทั้งรายไตรมาสและงวดงาน	 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละงวดงาน	 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการด�าเนินการ	 เพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละระดับสามารถติดตาม 
ความก้าวหน้าในการด�าเนนิโครงการ/กิจกรรมต่าง	ๆ 	ผ่านเครอืข่าย	Intranet	และ	Online	อนัจะท�าให้สามารถ 
ที่จะควบคุม	 ก�ากับดูแล	 เร่งรัดการด�าเนินการ	 และอาจหมายรวมถึงการยกเลิกกิจกรรมหรือโครงการ 
บางโครงการที่ไม่สามารถที่จะด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการได้

5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารทรัพยากรองค์กร 

	 โดยได้ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	 (Enterprise	 Resources	
Planning	:	ERP)	ซึ่งเป็นระบบที่เคยออกแบบไว้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2556	โดยยังคงเน้นในงานด้านงบประมาณ	
ด้านบุคลากร	 และงานด้านการคลัง	 แต่ระบบ	 ERP	 ใหม่	 มุ่งเน้นให้การท�างานของระบบมีความยืดหยุ่น 
และสามารถท�างานหรือเรียกใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชันได้	 ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตาม	 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	 
ท่ีสามารถรองรับการเชือ่มโยงข้อมลูเข้ากับระบบ	e	–	Budgeting	และ	ระบบ	BB	EvMIS	ของส�านกังบประมาณ	 
รวมถึงระบบรายงาน	eMENSCR	ของส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 2564	 จะด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์ระบบทรัพยากรองค์กร	 (งานด้าน 
งบประมาณ	 งานด้านบุคลากร	 และงานด้านการคลัง)	 และพัฒนาต้นแบบในการเช่ือมโยง	 และบูรณาการ 
ทั้งข้อมูลสารสนเทศและกระบวนการท�างานของทั้งสามระบบย่อยเข้าด้วยกัน	เพื่อให้การบริหารทรัพยากร 
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 และจากตัวอย่าง	5	กิจกรรมส�าคัญในความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจบริหารกลางในการเตรียม 
ความพร้อมสู ่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล	 ถือเป็นการด�าเนินการแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตัง้	20	ปี	ในประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่1	การเร่งรดัการบรูณาการการบรหิารการจดัการเลือกตัง้	 
และการบรกิารดจิทิลั	ซ่ึงความส�าเรจ็ของการด�าเนนิกจิกรรม/โครงการมอิาจเกิดขึน้เพยีงการจดัท�าซอฟต์แวร์ 
หรือเพียงการวางระบบการบริหารจัดการ	 แต่ความส�าเร็จที่ส�าคัญขึ้นอยู่กับความรู้	 ความเข้าใจ	 ทักษะ	 
ของผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง	 และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือความตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการท�างานให้เป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	
และความอยู่รอดขององค์กรในอนาคต
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	 ในปี	พ.ศ.	2553	คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งขึ้นให้เป็นส่วนงานหนึ่งของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการพฒันาบุคลากรทางการเมอืงและการเลือกต้ัง	ทัง้ระดบัชาต	ิและระดบั 
ท้องถิน่	รวมทัง้บคุลากรของส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ทัง้ในเชงิโครงสร้าง	
กระบวนการ	 และพฤติกรรมทางการเมือง	 อันจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ที่ได้ผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังได้น�าความรู ้
ที่ได้จากการศึกษาอบรม	แนวคิด	และวิธีการ	มาพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองที่เข้มแข็ง	 ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และการศึกษา
แก่ประชาชนเกีย่วกบัการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

	 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็นต้นมา	ได้มี
การจดัท�าหลกัสตูรเพ่ือการศกึษาอบรมในหลักสตูรต่าง	ๆ 	มาอย่างต่อเนือ่ง	โดยมุง่เน้น 
การพัฒนาเพียงสองส่วนส�าคัญ	 คือ	 ส่วนที่เป็นบุคลากรของพรรคการเมือง	 รวมถึง 

บคุลากรภาครฐัและภาคเอกชน	ระดบัสงู	ผ่านหลกัสตูรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้ 
ระดับสูง	 (พตส.)	 และส่วนที่เป็นบุคลากรเกี่ยวกับการเลือกต้ังรวมท้ังพนักงานของ

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ด�ารงต�าแหน่ง	31	สิงหาคม	2563		-	ปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง
ด�ารงต�าแหน่ง		22	กรกฎาคม	2562		-	30	สิงหาคม	2563
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ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และมีงานวิชาการเพ่ือสนับสนุนการอบรมดังกล่าวด้วย	
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศักราช	2560	หมวดการปฏรูิปประเทศ	ยทุธศาสตร์ชาติ	 
20	 ปี	 ตลอดจนแผนการปฏิรูปประเทศ	 ได้ก�าหนดให้การด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้	เพือ่ให้พรรคการเมอืงพฒันาเป็นสถาบนัทางการเมอืงของ
ประชาชนทีม่อีดุมการณ์ทางการเมอืงร่วมกนั	มกีระบวนการให้สมาชกิพรรคการเมืองมีส่วนร่วม 
และมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง	 และการคัดเลือก 
ผู้มีความรู้ความสามารถ	 ซื่อสัตย์สุจริต	 และมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 เข้ามาเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ทางการเมอืงท่ีชดัเจนและเป็นรปูธรรม	ดงันัน้	ในช่วงเวลาตัง้แต่ปี	2562	ถงึ	2563	สถาบนัพัฒนา 
การเมืองและการเลือกต้ังจึงได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ให้ศกึษาเพือ่ปรบัปรุงขอบเขตงานให้ครอบคลุมภารกจิในสามส่วน	 
คือ	ส่วนทีเ่ป็นภาคการเมอืงโดยแท้	ส่วนท่ีเป็นภาคพลเมอืง	และส่วนท่ีเป็นภาคการบรหิารจดัการ
เลือกตั้ง	 มีผลให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
ให้สอดรบักบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	และแผนการปฏริปูประเทศดังกล่าว	ซึง่สถาบนัพฒันาการเมอืง 
และการเลือกตั้งได้ใช้เวลาศึกษาและเสนอบทบาทหน้าที่และโครงสร้างต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งภายในเวลาที่ก�าหนด	 1	 ปี	 จัดท�าข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 และ 

คณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมือง	เช่น	การก�าหนดให้มหีลกัสตูรรองรบักลุม่เป้าหมาย 
3	 กลุ่มหลัก	 คือ	 กลุ่มการเมือง	 ได้แก่	 บุคลากรของพรรคการเมือง	 นักการเมืองทุกระดับ	 
กลุ่มความเป็นพลเมือง	ได้แก่	ประชาชน	เยาวชน	เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและ 
เข้าใจระบบการเมืองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานของพรรคการเมืองในระดับที่สมัครเข้าเป็น 
สมาชิกพรรค	 และกลุ ่มบริหารการเลือกตั้ง	 ได้แก่	 บุคลากรท่ีจะท�าให้การเลือกต้ังมี 
ความน่าเชือ่ถอืได้ในผลการเลอืกตัง้	 ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าเขตเลือกตัง้	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 และระดับหน่วยเลือกต้ัง	 
รวมถึงพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังด้วย	 เพื่อให้เป็นนักจัดการเลือกต้ัง 
มืออาชีพ

	 ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานดังกล่าว	 จ�าเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างของสถาบัน
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็น	3	กลุ่มงานวิชาการ	เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายข้างต้น	 
และให้มีคณะกรรมการบริหารสถาบัน	 ประกอบด้วย	 นักวิชาการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้	 
ความเชีย่วชาญในทางวชิาการ	เพือ่ควบคมุก�ากบัดแูลให้การบรหิารงานเป็นไปตามยทุธศาสตร์ชาต	ิ 
และยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยมีคณะอนุกรรมการ	 3	 ชุด	 
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เป็นชุดขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน	ประกอบด้วย	(1)	คณะอนกุรรมการยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันา	
(2)	 คณะอนุกรรมการก�ากับหลักสูตร	 (3)	 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล	 รวมทั้ง 
การเปลีย่นชือ่ของสถาบันจาก	“สถาบนัพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้”	เป็น	“สถาบนัวทิยาการ 
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

	 ในการด�าเนินการของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งนั้น	 ได้เตรียม
ร่างหลกัสตูรทีจ่ะใช้ในการศึกษาอบรมไว้ทัง้สิน้	53	หลกัสตูร	3	กจิกรรม	และเตรยีมการบรหิาร 
จัดการส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	ณ	หน่วยงานภายนอก	จ�านวน	54	หลักสูตร	 
และในขณะนี้ที่อยู ่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง	 ในส่วนของหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 (พตส.)	 ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของกลุ่มการเมือง	 
ได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด�าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตร 
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่มีก�าหนดไว้ในระเบียบ 
ดงักล่าว	โดยมสีาระส�าคญั	เช่น	การเพิม่บทบาทของคณะกรรมการก�ากบัดูแลหลักสูตรและให้มี
กรรมการทีเ่ป็นนกัวชิาการระดบัรองศาสตราจารย์ข้ึนไปร่วมด้วย	เพ่ิมจ�านวนผูเ้ข้ารบัการศกึษา
อบรมจากเดิม	100	คน	เป็น	120	คน	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปยื่นใบสมัครเพื่อเข้ารับ 
การคัดเลอืก	จ�านวน	20	คน	เพิม่เตมิจากบุคคลทีม่าจากการสรรหา	จ�านวน	100	คน	โดยในส่วน 
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากพรรคการเมืองเป็นผู้เสนอรายชื่อแล้ว	 ยังก�าหนดให ้
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอได้อีกด้วย	 ก�าหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องผ่าน 
การสอบป้องกันเอกสารวิชาการกลุ่ม	 และจัดท�าเวทีสาธารณะเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ
เอกสารยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการ	 ก�าหนดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย 
ในการศึกษาอบรมกรณีไม่จบหลักสูตรในกรณีต่าง	ๆ

	 ในการปรบัปรงุโครงสร้างดงักล่าว	เชือ่ว่าจะท�าให้การพฒันาทีจ่ะสนบัสนนุกจิการของ
พรรคการเมืองและบุคลากรทางการเมืองมีทิศทางที่ชัดเจน	 เข้าใจระบบพรรคการเมืองและ 
การเลือกต้ังมากยิ่งข้ึน	 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	รวมท้ังเกดิการพัฒนาบคุลากรการเลือกตัง้	ท้ังบคุลากรภายใน 
และภายนอก	ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป
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	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก้าวผ่านกาลเวลาครบรอบ 
ปีที่	 23	 แห่งการสถาปนา	 ผ่านเรื่องราวต่าง	 ๆ	 มากมาย	 ฟันฝ่าอุปสรรค 
มานับไม่ถ้วน	 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบ 
ภารกิจที่ก�าหนดไว้	 มีทั้งค�าชม	 และค�าติติงเป็นธรรมดา	 แต่ส่ิงที่เห็น	 ส่ิงท่ีเป็น 
ที่ท�าให้การเลือกตั้งแต่ละครั้งส�าเร็จลุล่วงได้	 ใช่ว่าจะได้มาโดยง่าย	 ล้วนเกิดจาก 
การกลไกเล็ก	 ๆ	 ในระดับปฏิบัติทั้งสิ้น	 การท�างานท่ีต้องแข่งกับเวลาภายใต้
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี	ย่อมเกิดความผิดพลาดข้ึนได้	แต่ก็น�ามาเป็น 
บทเรียนในการสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม ่
รุ่นแล้วรุ่นเล่า

	 การก้าวสู่ทศวรรษที่	 3	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เมื่อเริ่ม
ทศวรรษใหม่นับแต่ปี	 2560	 เป็นต้นมาหลังจากที่ว่างเว้นการจัดการเลือกตั้งมาเป็น
เวลานาน		ดูประหนึง่ว่าจะเป็นการเริม่ต้นบททดสอบใหม่ท่ามกลางสงัคมในยคุดจิทิลั
ที่จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่	 ต้องก้าวให้ทันความเปล่ียนแปลง	 นวัตกรรมการเลือกต้ัง
ใหม่	ๆ	ต้องมีการน�ามาใช้และพัฒนาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพ	โปร่งใส	รวดเร็ว	
ฉบัไว	ตรวจสอบได้	และเป็นทีย่อมรบั	นอกจากนี	้ภายใต้กฎหมายเลอืกตัง้ทัง้ระดบัชาต ิ
และระดับท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยู่พอสมควร	 ผู้ปฏิบัติในทุกระดับ

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ด�ารงต�าแหน่ง	10	มีนาคม	2564	-	ปัจจุบัน
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จ�าเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย	 ต้องเรียนรู้มากขึ้น	 รอบคอบและใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้น	 
จะอาศัยความเคยชินไม่ได้อีกแล้ว		ในรอบปีที่ผ่านมา	กลุ่มภารกิจการบริหารงานการเลือกตั้ง 
ได้ด�าเนินการส�าคัญ	ๆ	และจะด�าเนินการต่อไป	มีดังนี้

	 1.	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 ที่จังหวัดก�าแพงเพชร	
จังหวัดล�าปาง	จังหวัดสมุทรปราการ	และจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยมีการน�าแนวทางปฏิบัติ
ในการจดัการเลือกตัง้ภายใต้สถานการณ์โควิด	มาใช้ในการเลอืกต้ังแทนต�าแหน่งทีว่่างทีจั่งหวดั
ล�าปางเป็นแห่งแรก	 และน�ามาใช้กับการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างในจังหวัดอื่น	 ๆ	 ในเวลา 
ต่อมา	ซึง่ก่อให้เกิดความมัน่ใจให้เกดิขึน้ในสงัคมว่า	แม้จะเผชญิกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ดังกล่าว	 แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถที่จะด�าเนินการจัดการเลือกตั้งได  ้
โดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด	และจะใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปทุกครั้ง 
เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่

	 2.	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ได้ด�าเนนิการจดัเตรยีมความพร้อมในด้านต่าง	ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	เพ่ือน�าไปสูก่ารจดัให้มี 
การเลอืกตัง้ตามพระราชบัญญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2562	 

ภายใต้บทเฉพาะกาล	โดยในล�าดบัแรกเป็นการเลอืกต้ังนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	76	จังหวัด 
และสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั	2,316	เขตเลอืกตัง้	ซ่ึงด�าเนนิการจดัให้มีการเลอืกตัง้ 
และประกาศผลการเลอืกตัง้แล้วเม่ือกลางเดือนกมุภาพันธ์	2564	หลงัจากนัน้	จดัให้มกีารเลือกต้ัง 
นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	 2,472	 แห่ง	 ซึ่งก�าหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที	่ 28	 
มีนาคม	2564	และประกาศผลการเลอืกตัง้ให้แล้วเสรจ็ภายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม	2564	
และต้องเตรียมการจัดให้มกีารเลือกตัง้นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	และสมาชกิสภาองค์การ 
บริหารส่วนต�าบล	5,300	แห่ง	และการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	คือ 
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา	 ซึ่งจะต้องด�าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่อีกคร้ังหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 เนื่องจากได้มีการประกาศจ�านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร	 
ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2563	ส่วนจะมกีารเลอืกตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประเภทใดก่อนหรอื 
หลังเป็นล�าดับถัดไป	 ย่อมขึ้นอยู ่กับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรตามมาตรา	 142	 
ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562	นับเป็น 
การจัดให้มีการเลือกต้ังท้องถิ่นครั้งแรกภายใต้กฎหมายเลือกต้ังท้องถ่ินฉบับใหม่ที่ค่อนข้าง 
ยากล�าบากพอสมควร	 เนื่องจากเป็นการจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
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จ�านวนมากในคราวเดียวกันภายใต้กรอบเวลาที่จ�ากัดตามกฎหมาย		จุดเริ่มต้นนับหนึ่งมักยาก
เสมอ	แต่เมื่อก้าวเดินแล้วต้องไปให้ถึงจุดหมาย

	 3.	 การจัดท�าและเสนอกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	 ในข้อเท็จจริง
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้จดัท�าและเสนอร่างกฎหมายออกเสยีงประชามตโิดยมี
ที่มาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	2552	และ
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามติร่างรฐัธรรมนญู	พ.ศ.	2559	
แต่ต้องน�ากลบัมาด�าเนนิการตามกระบวนขัน้ตอนทีก่�าหนดขึน้ใหม่	เมือ่ปรบัแก้ไขตามความเหน็
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา	ร่างกฎหมายฉบบันีไ้ด้กลายเป็นร่างกฎหมายเพือ่การปฏริปู	
ท�าให้ยกระดับความส�าคัญต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	 มีการแก้ไขในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญท�าให้การออกเสียงประชามติมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	 และหากกฎหมายฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช้	 อาจจะท�าให้มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องด�าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ 
บ่อยครัง้ขึน้เช่นเดยีวกบัการเลอืกตัง้	ซึง่จะต้องมกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัทัง้ในส่วนกลาง 
และในส่วนของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

	 4.	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	 5	 ปี	 ยุทธศาสตร์ที	่ 1	 เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยเทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉับพลัน	 
สิ่งที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการ	 ได้แก่	 การพัฒนาจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มี
ความครอบคลุมและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ	 และการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุ 
จ�าเป็นทีไ่ม่อาจไปใช้สทิธเิลอืกตัง้/การออกเสยีงประชามติทางอเิล็กทรอนกิส์	 	 โดยได้น�ามาใช้ 
ในการแจ้งเหตสุ�าหรบัการเลอืกตัง้เทศบาลเป็นล�าดับแรก	 นอกจากน้ี	 จะด�าเนนิการเพ่ือให้เกดิ 
การพัฒนาระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าสู่ปีที่	 23	 แล้ว	 หนทางข้างหน้าท่ียาวไกล 
ยังคงมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามกาลเวลาท่ีไม่หยุดนิ่ง	 มีการผลัดใบรุ่นแล้วรุ่นเล่า	 ส่งต่อ 
ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ ่น	 อย่างไรก็ตาม	 ส่ิงหนึ่งที่ยังคงต้องด�าเนินต่อไปคือต้องปรับตัว 
และพัฒนาตัวเองให้ทันต่อกระแสสังคม	 สร้างการยอมรับในขีดความสามารถของความเป็น 
มืออาชีพในการจดัการเลอืกตัง้และการออกเสยีงประชามตทิัง้ในระดบัประเทศ	และระดบัสากล	 
ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย	“คน	กกต.”	ที่รออยู่ข้างหน้า



23 ปี กกต. 
ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ50

	 ในวันที่	5	มกราคม	2548	ซึ่งเป็นปีที่	กกต.	ได้สถาปนามาแล้ว	เป็นปีที่	(7-8)	 
ข้าพเจ้าได้เข้ามาสัมผัสกับองค์กรน้ีด้วยความหวังท่ีจะมาสร้างอนาคตของตนเอง 
ให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงานต่อไป	 หลังจากไม่สามารถฝ่าฟันหาความส�าเร็จได้ 
เท่าที่ควรในอาชีพต�ารวจ	ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งนิติกร	ฝ่ายคดี	 2	 
ส�านักกฎหมายและคดี	

	 ก้าวแรกที่เข้าไปสัมผัสกับการท�างานของเจ้าหน้าท่ีส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	ท�าให้ข้าพเจ้าถึงกับตกตะลึงในความสามารถของพนักงานชายและหญิง
ที่มีอายุเฉลี่ยราวๆ	20	ปลายๆ	ถึง	30	ต้นๆ	ที่สามารถตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ไม่ว่า
จะเป็นรฐัธรรมนูญ	พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎร	พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้มาซึง่สมาชิกวฒุสิภา	
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 และกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างคล่องแคล่ว	และมัน่อกมัน่ใจ	ซึง่ปลายสายข้าพเจ้าคาดเดาว่าน่าจะ
เป็นท้ังนักการเมืองน้อยใหญ่ท้ังระดับประเทศและท้องถิ่น	 หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็น 
ผูท้ีม่คีวามสนใจเก่ียวกบักฎหมายเลอืกตัง้	ท�าให้ข้าพเจ้าเกดิค�าถามในใจว่าเจ้าพนกังาน
เหล่านีอ้ายนุ้อยท้ังนัน้แต่ท�าไมถึงมคีวามเก่งกาจได้ขนาดนีเ้ทียบกบัความสามารถของ

ร้อยต�ารวจเอก ชนินทร์ น้อยเล็ก
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ด�ารงต�าแหน่ง	10	มีนาคม	2564	-	ปัจจุบัน
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ข้าพเจ้าในขณะนั้นมันช่างต่างกันเหลือเกิน	 กับทั้งการท่ีข้าพเจ้ามีโอกาสไปประสาน
กับเจ้าหน้าที่ของส่วนงานอื่น	ๆ	ในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ล้วนแต่
พบเหน็คนหนุม่สาวจ�านวนไม่น้อยเลยทีเ่ป็นก�าลงัหลกัให้กบัส�านกังานในส่วนงานนัน้	ๆ 	 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีความมั่นคงสถาพรต่อไปข้างหน้าอย่าง
ไม่ต้องสงสัยด้วยมีคนเก่ง	ๆ	อายุน้อยเหล่านี้เป็นก�าลังส�าคัญ

	 หลงัจากนัน้	ข้าพเจ้าได้รบัการฝึกฝนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง 
และหนักหน่วงทั้งด้วยสมัครใจ	 บังคับ	 และทั้งสภาพงานท่ีมีอยู่มากมายเหลือเกิน 
เวลาผ่านไปอีกสิบกว่าปีต ่อมา	 สถานการณ์ของสังคมเปลี่ยนไป	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมือง	 แรงกดดันทางสังคม	 
ปัญหารอบด้านของประเทศชาติที่มีความซับซ้อนและยุ ่งยาก	 ซึ่งไม่มีองค์กรใด 
จะสามารถแก้ไขได้อย่างราบคาบ	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	เป็นองค์กรหนึง่ 
ที่ถูกตั้งค�าถามและถูกโยนภาระเหล่านั้นเข้ามาถาถม

	 วนันี	้23	ปีแล้วครับทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งยืนหยัดอยู ่มาได้	 มีทั้งยุคแห่งความรุ ่งเรืองและยุคของความตกต�่า	 
แต่อนาคตทีจ่ะเกิดข้ึนต่อไปน้ี	คณะกรรมการการเลอืกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรต่อไป	 ขึ้นอยู่กับพวกเราชาวส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ทกุคนทีจ่ะต้องร่วมกนัปฏิบติัหน้าท่ีอย่างสดุก�าลังความสามารถ	เพือ่รักษา
ความสจุรติและเทีย่งธรรมในการจดัการเลอืกตัง้เอาไว้	จนเป็นทีย่อมรบัของประชาชน
โดยทั่วไป	

		 นอกจากนัน้	ยงัต้องฝากความหวังไว้ทีป่ระชาชนคนไทยทกุคน	ท้ังข้าราชการ	
พ่อค้า	 นักธุรกิจ	 นักเรียน	 นักศึกษา	 จะต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการเลือกตั้ง	 
จะต้องไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง	เลือกคนดีมีวิสัยทัศน์เข้ามาบริหารบ้านเมือง	ต้องคิดว่า 
การขายเสียงเป็นวาระแห่งชาติ	โดยถอืว่า	“การขายเสยีง คอืการขายชาติ การซือ้เสยีง 
คือการซื้อความพินาศ”
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นางสาวสุรณี ผลทวี
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ด�ารงต�าแหน่ง	10	มีนาคม	2564	-	ปัจจุบัน

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง : เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคง

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานของรัฐ	หรือองค์การภาครัฐประเภทหนึ่ง	 เพียงแต่มีสถานะพิเศษ	 
ทีไ่ด้รบัหลกัประกนัให้สามารถปฏบิตัภิารกิจหน้าทีไ่ด้โดยอสิระ	ปลอดจากการแทรกแซงขององค์กรของรฐัอืน่	หรอืสถาบันการเมอืงอืน่ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จึงเหมือนกับองค์การทุกองค์การ	 ที่ไม่ว่าจะมีขนาด	ประเภท	หรือลักษณะองค์การอย่างไร	
จ�าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการด�าเนินงาน	 เพื่อน�าไปสู่การเติบโต	 และการด�ารงอยู่ขององค์การต่อไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศตวรรษที่	 21	 ภายใต้คลื่นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกโดยรวมว่า	 Disruptive	 Technology	 ทุกองค์การ
ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และสามารถ	ส่งผลกระทบ	หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การด�าเนินกิจกรรม	หรือเกิดโมเดลการด�าเนินกิจกรรมรูปแบบใหม่	อย่างรุนแรงและรวดเร็ว	ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทาย	
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	จงึหลกีไม่พ้นทีจ่ะต้องปรับตวั	และเร่งพฒันาองค์การเพ่ือให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกดิขึน้	

	 เมื่อส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง	 ผู้เขียนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของส�านักงานฯ 
เข้าใจว่า	 ไม่มีสมาชิกคนใด	 ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง	 และต่างก็มีหวังว่า	 การเปล่ียนแปลง	 จะน�ามาซึ่งการพัฒนา	 การเติบโต 
และการมีเสถียรภาพ	ถึงแม้ขณะนี้	การเปลี่ยนแปลงในมิติที่มีความสัมพันธ์	กับโครงสร้างองค์การได้เกิดขึ้นแล้ว	คงยังไม่ช้าเกินไป
ท่ีจะกล่าวถงึปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการเปลีย่นแปลงภายในองค์การ	จากบทความ	“Managing	Successful	Organization	 
Change	 in	 the	 Public	 Sector”	 โดย	 Sergio	 Fernandez	 &	 Hal	 G.	 Rainey	 (Sergio	 Fernandez	 &	 Hal	 G.	 Rainey 
“Managing	Successful	Organization	Change	in	the	Public	Sector”	.Public	Administration	Review	(March	-		April		2006). 
p.168-176.)	 ท่ีได้น�าเสนอถึงกระบวนการของการด�าเนินการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ	 และปัจจัย	 8	 ประการ	 ที่จะส่งผลต่อ
ความส�าเร็จ	 ซึ่งผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและผู้เข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ	ดังนี้	 (คัดตัดตอนจากรายงาน
ของผู้เขียน	เมื่อครั้งไปศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต)		

ปัจจัยที่ 1 : สร้างความเชื่อมั่นให้กับความต้องการ

	 ผูน้�าทางการบรหิาร	ต้องตรวจสอบและสือ่สารโน้มน้าวให้เหน็ความจ�าเป็นของการเปลีย่นแปลง	การด�าเนนิการเปลีย่นแปลง 
ทีว่างแผนไว้แล้ว	โดยผูน้�าจ�าเป็นทีจ่ะต้องตรวจสอบความต้องการ	หรอืความจ�าเป็นส�าหรบัการเปลีย่นแปลง	และต้องชกัจงูสมาชกิ
คนอ่ืนในองค์การ	 รวมท้ังผู้มีส่วนได้เสีย	 ที่มีความส�าคัญให้เห็นด้วยกันกับการเปล่ียนแปลง	 ซึ่งมักจะเริ่มด้วยการสร้างวิสัยทัศน์
เชิงบังคับ	โดยวิสัยทัศน์ดังกล่าว	จะน�าเสนอให้เห็นภาพ	หรือภาพลักษณ์ของอนาคต	ซึ่งง่ายต่อการสื่อสารและสมาชิกในองค์การ																			 
รูส้กึสนใจ	โดยทัง้นี	้วสิยัทศัน์ดงักล่าวจะครอบคลมุทกุแง่มมุของกระบวนการเปล่ียนแปลง	และจะเป็นรากฐานส�าคญัในการพฒันา
ยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปลายทาง	
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	 วรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐได้ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการก�าหนดความจ�าเป็นเพ่ือการเปลี่ยนแปลง	 และ
การสื่อสารโน้มน้าว	 โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้เสีย	 และผู้มีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 เช่น	 Kemp,	
Funk	 and	 Eadie	 (1993)	 และ	 Bingham	 and	Wise	 (1996)	 ได้สรุปว่า	 การด�าเนินโครงการใหม่ให้ประสบผลส�าเร็จขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพของการจัดการระดับสูงที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ลูกจ้าง	 เห็นถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนของ 
การเปลีย่นแปลง	Denhardt	and	Denhardt	(1999)	ได้อธบิายถงึผูจ้ดัการรัฐบาลท้องถิน่ท่ีได้ช้ีให้เห็นถงึความจ�าเป็นของการเปล่ียนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้วยการฟังและเรียนรู้	จากนั้นให้สื่อสารความจ�าเป็นเหล่านี้ออกไปเพื่อสร้างแรงสนับสนุนของการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่ 2 : การจัดเตรียมแผนงาน

	 ผู้น�าทางการบริหาร	ต้องพัฒนาแผนปฏิบัติการหรือยุทธศาสตร์เพื่อด�าเนินการเปลี่ยนแปลง	การสร้างให้สมาชิกในองค์การ
เชื่อในความจ�าเป็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียว	ไม่สามารถก่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริง	ความคิดและวิสัยทัศน์ใหม่	ๆ 	จะต้อง
ถูกแปลงออกมาเป็นแผนปฏิบัติการหรือยุทธศาสตร์	 โดยมีเป้าหมายและแผนงานอย่างชัดเจน	 ยุทธศาสตร์เปรียบเสมือนแผนที่เดินทาง
ส�าหรับองค์การ	 โดยจะเป็นตัวก�าหนดทิศทาง	 ชี้ให้เห็นปัญหา	 อุปสรรค	 และเสนอมาตรการท่ีจะเอาชนะปัญหา	และอุปสรรค	 Kotter	
(1995)	อธิบายได้ว่า	องค์ประกอบพื้นฐานของวิสัยทัศน์	จะต้องถูกจัดการออกมาในรูปของยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์นั้น	

	 สองแง่มุมส�าคัญของแผนปฏิบัติการที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงองค์การในภาครัฐ	 ได้แก่	 ความชัดเจนและระดับของ 
ความเฉพาะเจาะจงของยุทธศาสตร์และขอบเขตของยุทธศาสตร์	 นักวิเคราะห์การด�าเนินนโยบายชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของเป้าหมาย 
นโยบายที่มีความชัดเจน	 และเฉพาะเจาะจง	 รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างแผนที่จะด�าเนินการและผลลัพธ์ที่พึงประสงค	์ 
เป้าหมายท่ีมคีวามเฉพาะเจาะจง	จะท�าให้มาตรการต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้เป็นไปตามนโยบายทางการด้วยการจ�ากัดศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีท่ีด�าเนนิการ 
ให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของนโยบาย	และสามารถสร้างมาตรฐานของความน่าเชื่อถือ	Bingham	and	Wise	(1996)	และ	
Meyers	and	Dillon	(1999)	พบว่า	ความคลุมเครือของนโยบาย	สร้างความสบัสนให้ผู้จดัการต้องมกีารตคีวามนโยบายใหม่	และด�าเนนิไป 
ในทิศทางที่อาจไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด	ๆ	ตามที่ผู้ก�าหนดนโยบายต้องการ	

ปัจจัยที่ 3 : สร้างการสนับสนุนจากภายในเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเอาชนะแรงต้านทาน

	 ผู้น�าทางการบริหาร	 ต้องสร้างการสนับสนุนจากภายใน	 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและลดแรงต้านทาน	 ด้วยการสร้าง 
การมีส่วนร่วม	โดยท่ัวไปในกระบวนการเปลีย่นแปลงองค์การทีส่�าคญั	รายงานว่า	ผู้น�าท่ีประสบความส�าเรจ็จะต้องเข้าใจว่า	การเปลีย่นแปลง
เกีย่วข้องกับกระบวนการทางการเมอืงของการพฒันาและส่งเสริมให้เกดิการสนบัสนนุจากผูม้ส่ีวนได้เสยีและสมาชกิขององค์การทีส่�าคญั	
อย่างไรก็ตาม	 ผู้ท่ีต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์การ	 อาจด้วยเหตุผลหลายประการ	 เช่น	 บางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
พิจารณาแล้วอาจไม่เป็นผลดี	ไม่ยุติธรรม	หรืออาจสร้างผลร้ายและอันตรายต่อสมาชิกในองค์การ

	 Warwick	(1995)	ได้ยนืยนัว่า	อาชพีข้าราชการ	ซึง่จะต้องจงูใจด้วยความระมดัระวงั	และปลอดภยั	สามารถใช้การสบัเปล่ียน
หมุนเวียนต�าแหน่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ�า	 ในบรรดาผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งทางการเมือง	 เพื่อสร้างข้อได้เปรียบแก่ตนเองด้วยการต่อต้าน 
ความคดิรเิริม่ใหม่	ๆ 	จนกว่าการบริหารใหม่จะเข้ามาอยูใ่นอ�านาจ	อย่างไรก็ตาม	การมส่ีวนร่วมในขัน้ตอนของการเปลีย่นแปลง	มส่ีวนส�าคญั 
ในการลดความต้านทาน		ในลักษณะดงักล่าวน้ี	Rossotti	(2005)	ได้จดัให้มกีารประชมุอย่างต่อเนือ่งกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทัง้หมดไม่ว่าจะเป็น
ลูกจ้างในแนวหน้า	ผู้น�าสหภาพ	ผู้จ่ายภาษี	กลุ่มผู้จ่ายภาษี		ผู้จัดการ	ผู้บริหารของกระทรวงการคลัง	สมาชิกรัฐสภา	

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าจะสามารถดึงการมีส่วนร่วมได้โดยกว้างขวางแล้ว	 แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงความส�าเร็จที่จะจัดการกับ 
การต่อต้านได้ทั้งหมด	โดย	Bruhn,	Zajac,	and	Al-Kazemi	(2001)	ได้ชี้น�าว่า	การมีส่วนร่วมควรจะเป็นไปโดยกว้างขวางและในทุกส่วน 
ของกระบวนการเปลีย่นแปลง	โดยผูน้�าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจรงิจัง	อทุศิเวลาและความพยายาม	รวมถงึการบรหิารจดัการอย่างเหมาะสม 
ความล้มเหลวของผู้น�าที่จะด�าเนินการดังกล่าว	จะส่งผลให้ไม่ประสบผลส�าเร็จ	เสียเวลา	ทรัพยากร	และก�าลังใจ	

ปัจจัยที่ 4 : การจัดการระดับบนจะต้องให้การสนับสนุนและยึดมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง

	 บุคคลแต่ละบุคคล	 หรือกลุ่มบุคคลภายในองค์การ	 เป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง	 บทบาทของการจัดการระดับบน 
ในการสนับสนุนและยึดม่ันการเปลี่ยนแปลงมีส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จการศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์การบางเรื่อง	 ได้เน้นถึง 
ความส�าคัญของการมีตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า	“Idea	Champion”	ท�าหน้าที่เป็นแกนน�าของการเปลี่ยนแปลง	โดยแนวทาง 
ดังกล่าวจะให้การเคารพเชื่อมั่นอย่างสูงต่อผู้รักษาสมดุลและค�ามั่นสัญญาของการเปล่ียนแปลง	 มักจะก่อให้เกิดความเส่ียงส่วนบุคคล 
ในกระบวนการได	้
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สรุป
 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เป็นองค์การที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการบริหาร 
งานบคุคล	การงบประมาณ	ปลอดจากกลไกของระบบราชการ	และฝ่ายการเมอืง	จงึเป็นหน่วยงานทีม่โีอกาสด�าเนนิงานด้วยการบริหารและ 
การจัดการทีทั่นสมัย	เพือ่ให้สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงได้ง่ายกว่าหน่วยงานราชการ	หรอืหน่วยงานภาครฐัอืน่	ๆ 	ในเดอืนมถินุายน	2564	นี้ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จะมอีายคุรบ	 23	 ปี	 ตามวงจรชวีติองค์การ	 ถอืได้ว่าผ่านพ้นวยัการเจรญิเติบโตเป็นหนุม่สาว	 ก้าวสู่ 
การเป็นผูใ้หญ่ทีต้่องวางหลกัปักฐานให้แก่รุ่นต่อไป	จึงจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องให้ความส�าคญัต่อปัจจยัทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการเปลีย่นแปลง		 
เพ่ือสะท้อนถงึการให้ความส�าคญักบัองค์กรกลไกทีท่�าหน้าทีข่บัเคลือ่นภารกจิของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ไปสู่การบรรลเุป้าหมายปฏริปู 
การเมืองในส่วนของการเลือกตัง้	รวมท้ังส่งมอบบรกิารสาธารณะทีม่คีณุภาพแก่ผูร้บับรกิารอย่างมอือาชพี	สมตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู		
ตลอดจนความคาดหวงัและความต้องการของประชาชน	ควบคูไ่ปกับความมเีสถยีรภาพและมัน่คงขององค์การสืบไป

ปัจจัยที่ 5 : สร้างการสนับสนุนจากภายนอก

	 ผู้น�าทางการบริหาร	 จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง	 และผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ	 ผลกระทบ 
ส�าคญัจากตัวแสดงเหล่าน้ีต่อหน่วยงานภาครฐัในผลของการเปลีย่นแปลงจะเป็นความสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ	 และควบคมุ 
การไหลเวียนของทรัพยากรที่ส�าคัญภายในองค์การภาครัฐ	 ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองอาจมีอิทธิพลต่อผลของการเปล่ียนแปลง 
ทีไ่ด้วางแผนไว้ด้วยการสร้างหรือโน้มน้าววสิยัทัศน์ทีอ่ธบิายถึงความจ�าเป็นในการเปลีย่นแปลง	รวมทัง้มส่ีวนคดัเลอืกผูท่ี้จะได้รบัการแต่งตัง้ 
ทางการเมืองเข้ามารับบทบาทในการเปลี่ยนแปลง	 นอกจากนี้	 ยังเป็นผู้มีความรู้	 และทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการจัดการการเปลี่ยนแปลง	 
Thompson	and	Fulla	(2001)	สรุปว่า	สภาพแวดล้อมของกลุ่มผลประโยชน์	ท�าหน้าที่เสมือนปัจจัยที่จะเอื้อต่อการปฏิรูป	แต่ในขณะที่ 
กลุ่มผลประโยชน์ต่อต้านองค์การในการปฏิรูป		ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการเปลีย่นแปลงได้	แต่ในทางกลบักนั	Weissert	and	Goggin	(2002) 
พบว่า	การด�าเนินการใด	ๆ 	โดยปราศจากการสนับสนนุจากกลุม่ผลประโยชน์	แม้ว่าจะสามารถเร่งการด�าเนนิงาน	แต่กอ็าจถกูวพิากษ์วจิารณ์ 
และความไม่พึงพอใจ	

ปัจจัยที่ 6 : การจัดหาทรัพยากร 

	 การเปล่ียนแปลงทีป่ระสบความส�าเรจ็จ�าเป็นต้องมทีรพัยากรอย่างเพยีงพอ	เพ่ือท่ีจะสนบัสนนุกระบวนการการเปล่ียนแปลง
เชิงองค์การที่ได้มีการวางแผนไว้แล้วนั้น	ถือการจัดสรรทรัพยากรขององค์การใหม	่เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจกรรมใหม่	ๆ	รวมถึงการพัฒนา
แผนหรือยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	การสื่อสารให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลง	การฝึกอบรมลูกจ้าง	 การพัฒนา
กระบวนการและแนวปฏิบัติใหม	่ ๆ	 การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ	 และการทดสอบนวัตกรรม	 ความล้มเหลวที่จะจัดเตรียมทรัพยากร
อย่างเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้แล้ว	 อาจน�าไปสู่ความอ่อนแรงในความตั้งใจ	 ระดับความตึงเครียดระหว่าง
บุคคลที่เพิ่มขึ้น	 หรือแม้แต่การเพิกเฉยต่อกิจกรรมและหน้าที่ขององค์การ	 Boyne’s	 (2003)	 พบว่า	 ทรัพยากรเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญ
ของการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสาธารณะ

ปัจจัยที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน

	 ผู้น�าทางการบริหาร	 และลูกจ้าง	 ต้องร่วมกันสร้างให้การเปลี่ยนแปลงมีความเป็นรูปธรรมและเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลง 
คงอยู่ได้ตลอดไป	 สมาชิกขององค์การจะต้องน�าเอานโยบายใหม่	 หรือนวัตกรรมเข้ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
เชิงองค์การเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสมาชิกองค์การ	ลูกจ้างจะต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงระยะเวลาอันสั้น	ในขณะที่
ผู้น�าทางการบริหารต้องวางรากฐานการเปล่ียนแปลงให้เป็นปึกแผ่นในระยะยาว	เพือ่ให้รปูแบบใหม่ของพฤตกิรรมสามารถทดแทนอนัเก่าได้	 
Armenakis,	 Harris,	 and	 Field	 (1999)	 ได้พัฒนารูปแบบส�าหรับการสร้างความแข็งแกร่งและเป็นปึกแผ่นของการเปลี่ยนแปลง	 
ตามรูปแบบดังกล่าว	ผู้น�าทางการบริหารสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่เป็นทางการ	กระบวนการ	และแนวการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 
การจัดพธิกีารต่าง	ๆ 	การน�าเอานวตักรรมเผยแพร่ผ่านโครงการน�าร่องต่าง	ๆ 	เกบ็รวบรวมข้อมลูเพือ่ทีจ่ะตดิตามความก้าวหน้าและการยดึมัน่ 
ต่อการเปลี่ยนแปลง	รวมถึงให้ลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ

ปัจจัยที่ 8 : การด�าเนินการแก้ไขอย่างเข้าใจ

	 ผู้น�าทางการบริหาร	 ต้องพัฒนาแนวทางท่ีมีการบูรณาการและสามารถเข้าใจได้	 เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงตั้งแต ่
ระบบย่อยขององค์การ	นกัวจิยัหลายคนเน้นว่า	เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงรากฐานในพฤตกิรรม	ผู้น�าทางการบรหิารต้องท�าการเปล่ียนแปลง 
อย่างเป็นระบบภายในระบบย่อยขององค์การ	โดยจะต้องมีการก�าหนดเป้าหมายปลายทางที่ปรารถนาไว	้การเปลี่ยนแปลงเพียง	1	หรือ	
2	 ระบบย่อยอาจมีพลังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การ	 อย่างไรก็ตาม	 การเปลี่ยนแปลงในหลายแง่มุมโดยปราศจากความเข้าใจ 
ในโครงสร้างและลักษณะธรรมชาติของการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 ระหว่างระบบย่อยภายในองค์การ	 จะส่งผลให้เกิดต้นทุนเพิ่มมากขึ้น	 
และใช้ระยะเวลายาวนานขึ้นกว่าที่ตั้งไว้
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 ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540 
โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการ 
ปฏริปูการเมอืง	3	ประการ	ได้แก่	การปฏิรปู 
กระบวนการเข้าสู ่อ�านาจของนักการเมือง	 
โดยให้มีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม	 
เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถเข้ามาบริหาร 
บ้านเมอืง	กระบวนการตรวจสอบและควบคมุ 
การใช้อ�านาจที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส	 
และกระบวนการถอดถอนผู ้ ใช ้อ�านาจ 
ในทางมิชอบให้ออกจากต�าแหน่ง	 อันเป็น 
จุดก�าเนิดของการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมา 
รองรบัภารกจิในการปฏริปูการเมอืงดงักล่าว	 
รั ฐธรรมนูญฉบับดั งกล ่ าวบัญญัติ ให ้มี 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 ข้ึน 

ECT Transformation
สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ

 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
สถาปนาข้ึนเมือ่วนัท่ี	9	มถุินายน	2541	ซึง่เป็น 
วันที่มีการประกาศใช ้พระราชบัญญั ติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	พ.ศ.	2541	ภายใต้การก�ากับดแูล 
ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ชดุแรก	โดยมี	 
นายธรีศกัดิ	์กรรณสูต	ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการการเลือกต้ัง	 ในช่วงแรกเร่ิมน้ัน	 
ยังไม่ได้มีอาคารส�านักงานท่ีต้ังท่ีเป็นของ 
ตัวเอง	 ต้องอาศัยใช้ส�านักงานอยู ่ร่วมกับ
อาคารรัฐสภาเป็นการชั่วคราว	 ต่อมาจึง 

เป็นครั้งแรก	 มีสถานะเป็นองค์กรอิสระตาม
รฐัธรรมนญู	โดยมีคณะกรรมการ	จ�านวน	5	คน	 
ซ่ึงต้องเป็นผูซ้ึง่มคีวามเป็นกลางทางการเมือง	 
และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
	 ต่อมาเมื่อวันท่ี	 27	 พฤศจิกายน	
2540	 จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 
แต่งตั้ง	 “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  
ซ่ึงนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีองค์กร 
อิสระที่ มี อ� านาจหน ้ าที่ เป ็นผู ้ ควบคุม 
ด�าเนนิการจัดหรือจัดให้มกีารเลือกต้ังสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 รวมทั้ง 
การออกเสียงประชามติให ้ เป ็นไปด ้วย 
ความสุจริตและเที่ยงธรรม
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ขยบัขยายย้ายไปอยูร่่วมกบัอาคารของธนาคาร 
ทหารไทย	 ถนนพญาไท	 กรุงเทพมหานคร	
ซึ่งยังคงเป็นท่ีท�าการช่ัวคราวเช่นเดิม	 ต่อมา 
ได ้ย ้ายอาคารส�านักงานมาอยู ่ที่อาคาร 
ศรีจุลทรัพย	์ถนนพระราม	1	แขวงรองเมือง	
เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	 หลายท่านที่
รู ้จักหรือได้มีโอกาสติดต่อประสานงานกับ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่
ยุคแรก	 ๆ	 คงจะคุ้นเคยกันดี	 และได้ย้ายมา
อยู่ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี	 ศูนย์ราชการ
เฉลมิพระเกยีรติ	80	พรรษาฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	
เขตหลักสี่	จนถึงปัจจุบัน

	 การท�างานในยุคบุกเบิกของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังนั้น	 เปรียบเสมือน 
เด็กที่เพิ่งเริ่มเดินตั้งไข่	 เพราะถือเป็นหน่วยงานใหม่	มีพนักงานทั่วประเทศประมาณ	300	คน 
ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีต้องขอยืมตัวมาช่วยราชการจากกระทรวงมหาดไทย 
เป็นหลัก	 และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
พ.ศ.	 2541	 มีผลบังคับใช้	 ส่งผลให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีภารกิจงาน
ที่ เด ่นชัดขึ้นในสายตาประชาชน	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงต ้องการ
ก�าลังพลในการขับเคลื่อนองค์กร	 จึงได้มีการรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานของรัฐ 
หลาย	 ๆ	 หน่วยงานมาเป็นพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 เพื่อปฏิบัติ 
ภารกิจส�าคัญตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน	 ฉบับปี	 2540	 และ 
ในปี	2547	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้เปิดรบัสมคัรพนกังานใหม่อกี	800	กว่าอตัรา 
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ท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีโครงสร้างการท�างานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม	
และมีบุคลากรมากขึ้น	 และจนกระท่ังในป	ี 
2564	นี	้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มีบุคลากรกว่า	 2,500	 คน	 ในการปฏิบัต ิ
ภาร กิจของส� านั ก งานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งที่มิใช่เพียงแต่จัดการเลือกตั้ง 
แต่ยังรวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ 
ท่ีถูกต ้องแก ่ประชาชน	 สร ้างจิตส�านึก 
ของความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 
การเข ้ามามีส ่วนร ่วมทางการเมืองและ 
การเลือกตั้ง	 นอกจากน้ี	 ยังมีภาระหน้าที่
ในการพัฒนาพรรคการเมือง	 สถาบัน
ทางการเมืองให ้ เข ้มแข็ง	 สามารถเป ็น
ตัวแทนที่มาท�าหน้าที่ของประชาชนได้อย่าง 
มีคุณภาพและค� านึ งถึ งประโยชน ์ของ
ประชาชนและส่วนรวมอย่างแท้จริง
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	 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2560	 ได้บัญญัติให้มี 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาจากเดิม	 อีก	 2	 คน	 ดังนั้น	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ชุดที่	5	จึงเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรกที่มีองค์คณะ	จ�านวน	7	คน	โดยมี	นายอิทธิพร	 
บุญประคอง	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการการเลือกต้ัง	 พร้อมด้วยกรรมการการเลือกต้ัง	 
อีก	6	คน	ได้แก่	ศาสตราจารย์	สันทัด	ศิริอนันต์ไพบูลย์	นายธวัชชัย	เทอดเผ่าไทย	นายฉัตรไชย	 
จันทร์พรายศรี	 นายปกรณ์	 มหรรณพ	นายเลิศวิโรจน์	 โกวัฒนะ	 และ	 ดร.ฐิติเชฏฐ์	 นุชนาฏ	 
ที่ได้เข้ามาสานต่อภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 จากจุดเริ่มต้นของการสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ตั้งแต่วันที่	 
9	 มิถุนายน	 2541	 มาจนถึงวันนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผ่านวิกฤติการณ์
ทางการเมืองมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง	 ตลอด	 23	 ปี	 ที่ผ่านมา	 ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยังคงแน่วแน่ในการด�ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติภารกิจการจัดการเลือกต้ังให้บริสุทธิ์
และยุติธรรม	 เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นตะแกรงคัดกรองผู้แทนที่ดีให้เข้าไปท�าหน้าที่แทนประชาชน
อย่างมีคุณภาพ	 รวมถึงการสนับสนุน	 ส่งเสริม	 และคงไว้ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ม่ันคง	 แต่ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	 ส่งผลให้
ผู้คน	 แนวคิด	 และเทคโนโลยีต่าง	 ๆ	 พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	 จากยุคอนาล็อกไปสู่ยุคดิจิทัล 
สิ่งต่าง	ๆ	เหล่านี้	ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมในการด�าเนินชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง	 ๆ	 ต้องมีการปรับตัวทั้งทางธุรกิจ	 สังคม	 และการเมือง	 เพื่อให ้
สอดรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เช่นเดียวกัน 
ที่ต้องมีการพัฒนา	 ปรับตัว	 และเปลี่ยนแปลง	 เพื่อให้เท่าทันต่อพฤติกรรมและทัศนคติของ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	ผูส้มคัร	และประชาชน	เพือ่ให้การปฏบิตัภิารกิจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ	บุคลากรและเครื่องมือในการท�างาน
มีความพร้อมส�าหรับการรับมือกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้อย่างเข้มแข็ง
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 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จงึจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	20	ปี	(พ.ศ.2561	–	2580)	ขึ้น 
เพื่อก�าหนดแผนการปฏิบัติการให้มีความ 
สอดคล้องกับแผนของประเทศระดับต่าง	 ๆ 
ได้แก่	ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 และแผน 
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง	 ซึ่งในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 คือ	 ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคงมเีป้าหมายการพฒันาทีส่�าคญั	 
คอื	ประเทศชาตมิั่นคง	 ประชาชนมีความสุข	 
เน ้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม 
ของประเทศให้มีความมั่นคง	 ปลอดภัย	
เอกราชอธิปไตย	 และมีความสงบเรียบร้อย 
ในทุกระดับ	 ตั้ งแต ่ 	 ระดับชาติ 	 สั งคม	
ชุมชน	 มุ ่งเน ้นการพัฒนาคน	 เครื่องมือ	
เทคโนโลยี	 และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม 
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ	 และทุกระดับ 
ความรุนแรง	 ควบคู่ไปกับการป้องกันและ 

แก ้ ไขป ัญหาด ้านความม่ันคงที่มีอยู ่ ใน
ปัจจุบัน	 และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต	 
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบรูณาการทัง้กบั 
ส่วนราชการ	ภาคเอกชน	ประชาสังคม	และ 
องค์การที่ไม่ใช่รัฐ	 รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน 
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของ 
หลักธรรมาภิบาล
	 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ส� า นั ก ง า น 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 20	 ปี	 ฉบับนี	้ 
เปรียบได้กบัแผนทีใ่นการก�าหนดทศิทางทีจ่ะ 
น�าพาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เดินทางไปสู่ความเป็นมืออาชีพในทุก	ๆ 	ด้าน	 
ตามจุดหมายที่วางไว ้	 ดังวิ สัยทัศน์ที่ว ่า	
“ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เป็นท่ียอมรับระดับสากล	 ในกระบวนการ 
เลือกต้ังอย่างมอือาชพีในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข”	
(OECT	 is	 internationally	 recognized	 
professional	 organization	 in	 election	
process	for	democracy	under	the	King’s	 
Head	of	State.)
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	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้อง
พัฒนาในทุก	 ๆ	 มิติ	 เพ่ือให้สอดประสานไปกับการเปลี่ยนแปลง 
ในยคุท่ีเทคโนโลยเีปลีย่นอย่างฉบัพลนั	(disruptive	technology) 
และสามารถน�าไปสู่การ	“แปลงร่าง”	(transform)	ให้ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น	 Digital	 OECT	 หรือ	 Smart	
OECT	 เพื่อน�าไปสู ่การเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ 
ท่ีได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน	 โดยในปีที่	 23	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ใน	3	มิต	ิดังนี้

• เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล
• พัฒนาระบบงานเพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่ดี
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพ

เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล

	 การเปลีย่นแปลงให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นองค์กรการจดัการเลอืกตัง้ 
มืออาชีพในยุคดิจิทัลนั้น	 ไม่เพียงแต่กระบวนการจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อ
ประชาชนเท่านัน้ทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังตระหนกัและให้ความส�าคญั	ปัจจยัหลัก 
ที่จะน�าส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 Transform	 ไปสู ่ความเป็นมืออาชีพก็คือ	 
“ทรพัยากรบุคคล”	เพราะตวับุคคล	ซึง่กล่าวคอื	บคุลากรของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
ทุกต�าแหน่ง	 ทุกอัตรา	 เป็นฟันเฟืองท่ีมีอิทธิพลในการขับเคลื่อนและควบคุมทิศทางของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะไปถึงจุดหมายหรือยุทธศาสตร์ท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
ได้หรือไม่	
	 ดงัน้ัน	การพฒันาบุคลากรจงึเท่ากับการพฒันาองค์กร	เนือ่งจากบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ
จะสร้างองค์กรให้มีศักยภาพด้วยเช่นกัน
	 เริ่มต้นจากการปรับปรุงโครงสร้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
แบบก้าวกระโดด	จากยุคอนาลอ็กสูยุ่คดจิทัิล	เพือ่พฒันาให้ระบบงาน	การบรหิารจดัการงาน	และ 
ขั้นตอนกระบวนการท�างานต่าง	ๆ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น	โดยได้มีการระดม 
ความคิดเห็นจากหน่วยงานทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	เพือ่รบัฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการจัดโครงสร้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยในปี	 2564	 นี้	 ได้ร่วมมือ
กับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ	 (สปร.)	 ในการส�ารวจและวิเคราะห์	 
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การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

 • การเสริมศักยภาพให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน 

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2560	 ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวนเกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่นและ 
การออกเสียงประชามติ	 หากเห็นว่าการเลือกตั้ง	 หรือการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและ
เที่ยงธรรม	 หรือเห็นว่าการออกเสียงประชามติไม่ได้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 ดังนั้น	 
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสืบสวนและไต่สวนของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ในฐานะเป็นผู้สืบสวนหรือไต่สวน	 รวบรวมพยานหลักฐานและวินิจฉัยในเบื้องต้น	 ถึงแม ้
การวินิจฉัยดังกล่าวจะยังไม่เป็นที่สุดก็ตาม	 แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเปรียบเสมือน
การท�าหน้าที่กึ่งตุลาการ	 ซึ่งพนักงานสืบสวนและไต่สวนจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ซ่ึงเป ็นวิชาชีพทางกฎหมาย	 และต้องอาศัยทักษะ	 ประสบการณ์	 ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน	 โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.	2560	มาตรา	42	และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน	การไต่สวน 
และการวินิจฉัยชี้ขาด	 พ.ศ.	 2561	 ข้อ	 6	 ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจ 
แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานมีอ�านาจในการสืบสวน	 สอบสวนไต่สวน	 หรือด�าเนินคดี	 
โดยพนักงานที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย	 การสืบสวน	 
การไต่สวน	หรือการด�าเนนิคดใีนศาล	และต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก�าหนด	

เพือ่ให้โครงสร้างของส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังตอบโจทย์กับการท�างานใน 
ยุคดิจิทัลมากที่สุด	
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เตรียมความพร้อมบุคลากรให้รับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล	 เน้นการพัฒนา	 
2	ด้าน	ได้แก	่การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน	และการพัฒนา
บุคลากรด้านจิตใจ	คุณธรรม	และจริยธรรม
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	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
จึงได้จัดท�าโครงการอบรมหลักสูตรสืบสวน
และไต่สวน	 (กรณีพิเศษ)	 ขึ้น	 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู ้ปฏิบัติงานสืบสวนหรือไต่สวน
อย่างเป็นระบบและมีความเป็นมืออาชีพ		
ทั้งในด้านความรู ้	 ความสามารถ	 ทักษะ
ประสบการณ์	 และความเชี่ยวชาญในการ
ด�าเนินงานเกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวน	 
รวมไปถงึการจดัท�าค�าร้องคดัค้านการเลอืกตัง้ 
การสืบสวนหรือไต่สวน	 กรณีความปรากฏ
หรือปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 การจัดท�าและวิเคราะห์ส�านวน	
การสืบสวนหรอืไต่สวน		การจดัท�าค�าวนิจิฉยั 
การด�าเนินคดีเลือกตั้ง	 ตลอดจนการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง	 เพื่อให ้
สอดคล้องกบัหน้าทีแ่ละอ�านาจตามรัฐธรรมนญู

และกฎหมายเกี่ ยวกับคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง	 โดยน�าหลักการส�าคัญตาม 
แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 –	 2580) 
กลยุทธ์ท่ี	 8	 เร่งรัดการพัฒนาและยกระดับ 
บุคลากรของส� านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 รองรับการจัดการเลือกตั้ง	 
การออกเสยีงประชามตทิีมุ่ง่เน้นพฒันาระบบ 
การบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพ 
และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง 
อย่างรวดเรว็ในยคุดิจทิลัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และเสรมิสร้างความรู	้ทกัษะ	ความเชีย่วชาญ
ให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร	รวมทัง้เส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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 • การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มีหน้าที่และอ�านาจในการจัดการเลือกต้ัง 
ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	โดยสจุรติและ
เที่ยงธรรม	 ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วน
ของการจัดการเลือกตั้งมักพบปัญหาและ
อุปสรรคที่ส�าคัญ	 คือ	 การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 ที่อาจ
มีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการขาดความรู ้
ความเข้าใจ	 และทักษะในการปฏิบัติงาน	
แม้ว่าส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะจัดให้มีการฝึกอบรมกรรมการประจ�า 
หน่วยเลอืกตัง้ในทกุครัง้ท่ีมกีารจดัการเลอืกตัง้ 
ทัว่ไป	แต่ด้วยข้อจ�ากดัของการคดัเลอืกบุคคล
ที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งและข้อจ�ากัดของ 
การจดัการฝึกอบรมในเรือ่งระยะเวลาด�าเนนิการ
ท�าให้ต้องอบรมครั้งละจ�านวนมาก	 ท�าให้
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมไม่เป ็นไป
ตามเป้าหมาย	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	จึงได้จดัท�าโครงการผูป้ฏบิตังิาน
เลือกต้ังและการออกเสยีงประชามตมิอือาชพี	
กจิกรรมอบรมผูจ้ดัการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ 
มอือาชีพขึน้	เพือ่เป็นแนวทางในการคดัเลอืก
และฝึกอบรมบุคคลพร้อมขึ้นทะเบียนเป็น
กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ
	 โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและ
การออกเสยีงประชามตมิอือาชพีนี	้มกิีจกรรม
การอบรมกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง 
มืออาชีพ	 โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบ 

มีส่วนร่วม	 (Participatory	 Learning)	 เน้นให ้
ผู ้เข้าอบรม	 รู ้-เข้าใจ-ท�าได้ถูกต้อง-น�าความรู ้
ไปถ ่ ายทอดต ่อได ้ 	 โดยวิทยากรมีบทบาท 
ในการจัดสถานการณ์	 และกิจกรรมการเรียนรู ้
ให้แก่ผู ้ เข ้าอบรม	 เน้นศูนย์กลางการเรียนรู  ้
อยู่ที่ผู้เข้าอบรม	เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม 
เรียนรู ้ตนเอง	 และได ้ เรียนรู ้ ซ่ึ งกันและกัน 
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โดยที่ผ่านมาได้ด�าเนินการจัดอบรมวิทยากรหลักและวิทยากรจังหวัดท่ัวประเทศ	 จ�านวน	
1,069	คน	 เพือ่เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู	้ และฝึกปฏบิติัให้แก่ผู้จัดการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง 
มืออาชีพต่อไป
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ด�าเนนิการจัดอบรมผู้จัดการประจ�าหน่วยเลอืกต้ัง	
(ผจ.ปน.)	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่รองรับการเลอืกตัง้ท่ีจะเกดิข้ึน	โดยการเตรียมบคุลากรการเลือกต้ัง	 
ซึ่งมาจากผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ผู้อ�านวยการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 (ผอ.ปน.) 
ประธานกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 (ปธ.กปน.)	 กรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 (กปน.)	
หรือผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์เกีย่วกบัการปฏบิติัหน้าทีใ่นการเลือกต้ัง	และ
กรรมการศูนย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธปิไตย	(ศส.ปชต.)	ต�าบลละ	1	คน	รวมเป็นจ�านวนประมาณ	
100,000	คน	ซึง่เป็นกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นการจดัการเลอืกต้ังให้เป็นไปโดยความรวดเรว็
ถูกต้อง	โปร่งใส	เที่ยงธรรม	และมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 การอบรมดังกล่าว	 ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร 
และได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย	 และมีมาตรฐานเดียวกัน	 รวมทั้งมีความมั่นใจใการท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการประจ�า
หน่วยเลือกตั้ง	 และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปขยายผลถ่ายทอดความรู้ต่อผู้ที่มีศักยภาพ 
เป็นกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังไว้ล่วงหน้า	 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นกรรมการ 
ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 โดยต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	
กฎหมาย	ท�าให้ไม่มีข้อผดิพลาดให้เกดิข้อร้องเรยีนหรอืการวพิากษ์วิจารณ์ออกสู่สาธารณชน

พัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม

	 นอกจากการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง	ๆ 
อย่างต่อเน่ือง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังให้ความส�าคัญในการพัฒนาบุคลากร
ด้านจิตใจ	 คุณธรรม	 และจริยธรรม	 ของบุคลากรตามแนวคิด	 “คุณธรรมน�าการพัฒนา”	
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ด�าเนินการต่าง	 ๆ	 เพื่อให้บุคลากรของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังในทุกระดับประพฤติปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร	 ยึดมั่น 
ในคุณธรรมจริยธรรม	 การมีจิตส�านึกที่ดี	 ซื่อสัตย์สุจริต	 รับผิดชอบต่อตนเองต่อส�านักงาน	 
และต่อสังคม	 ยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	 องค์กรคุณธรรม	 และองค์กร 
คณุธรรมต้นแบบตามล�าดับ	เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	โดยเร่งพัฒนาบุคลากรใน	2	ด้าน	
ได้แก่	การน�าค่านยิมสูว่ฒันธรรมองค์กรเพือ่สร้างความส�าเร็จ	(Core	Value)	และการยกระดับ
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
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 • การน�าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร
เพื่อสร้างความส�าเร็จ (Core Value)

	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จัดตั้งขึ้นมากว่า	 20	 ปี	 โดยมีพนักงานที่ 
โอนย้ายมาจากหลายหน่วยงาน	 รวมท้ัง 
พนกังานทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
สอบคัดเลือกเข้ามาภายหลัง	 ท�าให้พนักงาน 
มีความหลากหลายในความคิด	 อุดมการณ์	 
วิธีการท�างานที่แตกต่างกัน	 อันเนื่องมาจาก 
ความแตกต่างกันของวัฒนธรรมการท�างาน
	 วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์กรที่ใช้เป็นกรอบวิธีการ
ปฏิบัติภายในองค์กรที่อยู่เหนือกฎระเบียบ 

ในองค์กร	 และมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน 
ของบคุลากร	สะท้อนให้เหน็ถงึกระบวนการคดิ 
และกระบวนการตัดสินใจ	 รวมท้ังการวาง 
แผนยุทธศาสตร์	 อันเป็นรากฐานส�าคัญ
ขององค์กร	 การหลอมรวมและร่วมกัน 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	จึงเป็นภารกจิส�าคัญ 
อย่างยิง่ในการสร้างหลักคดิและวิถีการท�างาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
เพือ่ทีจ่ะได้วฒันธรรมองค์กรท่ีได้รับการยอมรับ 
และหลอมรวมพนักงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังให้ยึดถือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน	
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จึงได ้ด�าเนินการโครงการศึกษารูปแบบ
และความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศช่องทางการสื่อสารที่จ�าเป็น
ส�าหรับการขับเคล่ือนวิถีประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การพัฒนา
องค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning 
Organization)	 กิจกรรมการน�าค่านิยม
สู ่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความส�าเร็จ	 
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(Core	 Value)	 โดยจัดให้ผู ้บริหารและ
พนักงานเข้ารับการอบรมการน�าค่านิยม
สู ่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความส�าเร็จ	
เพื่อให้ความรู ้ เกี่ยวกับการสร้างค่านิยม
เพื่อน�าไปสู่วัฒนธรรมขององค์กร	 และจัด
ให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อจัดท�าค่านิยมร่วม 
พร้อมก�าหนดกลยุทธ์ในการน�าค่านิยมไปใช ้
โดยที่ผ่านมาได้จัดการอบรมจ�านวน	 5	 รุ่น	
ประกอบด้วย	 พนักงานประเภทบริหารและ
ประเภทอ�านวยการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรและผ่านการประเมินผลตามที่ 
ก�าหนด	จ�านวนทัง้สิน้	287	คน	และจะด�าเนนิการ 
อบรมอกีจ�านวน	5	รุน่	ให้ครอบคลมุพนกังาน
ทุกประเภทต่อไป

 • การยกระดบัคณุธรรมและจริยธรรม
ของพนักงาน

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตระหนักถึงความส�าคัญในการมีคุณธรรม	
จรยิธรรม	การรกัษาวนิยั	จงึได้จดัท�าโครงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม	
วินัย	 จริยธรรม	 เพื่อส่งเสริมการยกระดับ

เจตจ�านงการต่อต้านการทุจริต	 เสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับบุคลากรของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	โดยยดึ
หลักคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่	 มีความรักองค์กร	 ปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังและ
ประเทศชาติ
	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนนิการ
จัดฝ ึกอบรมผู ้บริหารและพนักงานของ
ส� านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง	 
เพื่อปลูกส�านึกคุณธรรม	 และจริยธรรม 
เพือ่สร้างความรูเ้กีย่วกบัการรกัษาวนิยั	คณุธรรม 
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จริยธรรม	 มีความตระหนักในการด�ารงตน	 สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวม	 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 มีความรักองค์กร	 ปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยความถูกต้อง	 ลดปัญหาการกระท�าผิด	 ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประเทศชาติอย่างแท้จริง	 ท้ังนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะก�าหนดให้มีการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ	 
โดยมีการบงัคบัใช้อย่างจรงิจงั	และจดัท�าประกาศเจตนารมณ์เพ่ือขบัเคลือ่นคณุธรรมในองค์กร
ให้สาธารณชนรับทราบและเกิดความเชื่อมั่นต่อไป
	 ในขวบปีต่อ	 ๆ	 ไป	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังวางเป้าหมายในการเตรียม 
ความพร้อมบุคลากรเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้น�าพลิกโฉมการเมืองไทยท่ีชาญฉลาด	
มีจิตส�านึก	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน	 เพื่อบรรลุเป้าหมาย
พันธกิจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 คือ	 สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการ 
เลอืกตัง้	เพือ่ให้ได้คนดมีาปกครองบ้านเมอืงก่อให้เกิดสังคมประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขที่เข้มแข็ง	มั่นคง	ยั่งยืนต่อไป

พัฒนาระบบงานเพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่ดี

	 ก้าวย่างสู่ปีท่ี	 24	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้มุง่มัน่ในการพฒันาระบบงาน 
ต่าง	ๆ 	อย่างต่อเน่ือง	เพือ่ให้สอดรบักับแผนยทุธศาสตร์ฯ	20	ปี	เพราะส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นองค์กรท่ีมีความส�าคัญในการผลักดันให้เกิดประชาธิปไตยในบ้านเมือง	 
ดังนั้น	 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งบรรลุเป้าหมายและผลการจัดการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ 
ของประชาชนได้นั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจ�าเป็นต้องมีระบบงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ที่มีคุณภาพและสามารถส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีมาตรฐานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตระหนักดีว่าการจะบรรลุสู่เป้าหมายการเป็น
องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ	 นอกจากต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถแล้ว	 ระบบ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล	 กระบวนงานมีประสิทธิภาพ	 สะดวก	 รวดเร็ว	 เสมอภาคและ
เป็นธรรม	รวมถงึนวตักรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั	สามารถ
เช่ือมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทกุภารกจิ	 ระบบงานท่ีทันสมัยสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน	 อีกท้ังช่วยอ�านวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว	 
มรีะบบการบริหารงานทีเ่อือ้ต่อการปฏบัิตงิานและสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิาน 
ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญที่ต้องพัฒนาไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงได้เร่งด�าเนินการพัฒนาระบบงานเพื่อมุ่งสู่การให้บริการที่ด	ีใน	2	ด้าน	คือ
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	 1.	ระบบงานเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	หรือมาตรฐานการด�าเนินงาน 
เป็นที่ยอมรับของสังคม
	 2.	นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระบบงานเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน หรือมาตรฐานการด�าเนินงาน 
เป็นที่ยอมรับของสังคม

	 การด�าเนินการจัดการเลอืกตัง้ในทุกระดบั	รวมถงึการด�าเนินการเกีย่วกบัพรรคการเมอืง	 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	ล้วนเป็นภารกจิส�าคญัของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ที่ต้องท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการให้บริการ 
ที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อประสานงานส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	จึงได้ด�าเนินการกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

 • พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอ�าเภอ เพื่อใช้ใน 
การฝึกอบรมเจ้าพนกังานผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้ประจ�าหน่วยเลือกต้ัง ในการเลอืกต้ังสมาชกิ
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�าหน่วยเลือกต้ังในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน	และยกระดับ 
การด�าเนินการที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 สร้างความเช่ือมั่นและเป็นที่ยอมรับ 
ของสงัคม	ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นกระบวนการเลอืกตัง้ทกุขัน้ตอนจึงมคีวามส�าคัญอย่างยิง่	โดยเฉพาะ 
เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 (จพง.ปน.)	 ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญ 
ของการบริหารจัดการเลือกตั้งในระดับหน่วยเลือกตั้ง	 หากเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง 
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งได้รับการฝึกอบรมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ลดปัญหาข้อผดิพลาดในการเตรยีมการก่อนวนัเลอืกต้ัง	การด�าเนนิงานในระหว่างการออกเสียง 
ลงคะแนนเลือกตัง้	 และการด�าเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน	 รวมท้ังการด�าเนินการ 
อืน่ใดให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	สามารถประกาศผลการเลอืกต้ังภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย
ก�าหนด	 จะส่งผลให้การจัดการเลือกต้ังเป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
บังเกิดผลดีในภาพรวมของการเลือกตั้งทั่วประเทศ	 หากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
ผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้งเกิดข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้มีการร้องเรียน 
และการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งก็จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 
ในภาพรวม	และอาจจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้	ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะท�าให้สิ้นเปลือง
เวลาและงบประมาณแผ่นดิน
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	 ด้วยเหตุนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้จึงแต่งตัง้คณะท�างานจดัท�าหลกัสตูร 
คู ่มือ	 และสื่อวีดิ ทัศน ์ประกอบการอบรม
วิทยากร จั งหวั ด 	 วิ ทยากรอ� า เภอ 	 และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2563	 
โดยคณะท�างานดงักล่าวประกอบด้วย	 ผูบ้รหิาร 

และพนกังานท้ังในส่วนกลาง	และส่วนภมูภิาค 
เพื่ อน� าประสบการณ ์และความรู ้ จาก 
การปฏบิติังานจริงในพ้ืนท่ีมาพัฒนาหลักสูตร
การอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากร
อ�าเภอ	 เพ่ือให้การขยายผลในการจัดอบรม 
เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�า
หน่วยเลือกตั้ง	 (จพง.ปน.)	 เกิดผลสัมฤทธิ ์
มากยิ่งขึ้น	 โดยได้ปรับปรุงระยะเวลาในการ 
จัดอบรมจากเดิมก�าหนดไว้	จ�านวน	3	ชั่วโมง	 
(ครึ่งวัน)	เพิ่มเป็นจ�านวน	5	ชั่วโมง	(เต็มวัน) 
โดยในการฝึกอบรมใน	3	ชั่วโมงแรก	จะเป็น 
การอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย
และระเบยีบทีก่รรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง 
ควรรู้	 การจัดอบรม	 2	 ชั่วโมงหลัง	 จะเน้น 
การฝึกปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	 
เพือ่ให้กรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้มคีวามรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่	 แบ่งการ
ฝึกปฏิบัติ	 (Workshop)	 ออกเป็น	 3	 ฐาน	
ได้แก่	ฐานก่อนวนัเลอืกต้ัง	ฐานในวนัเลอืกต้ัง	 
และฐานการนับคะแนนและรายงานผล	 
เพื่อให ้กรรมการประจ�าหน ่วยเลือกต้ัง 
มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าท่ี	และ
สามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพ	 อันจะส ่งผลให ้การจัด 
การเลอืกต้ังท้องถิน่เป็นไปโดยสจุริต		เทีย่งธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย	ตลอดจนผลการเลอืกตัง้ 
เป็นท่ียอมรับของประชาชน	 จัดท�าคู ่มือ
การฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากร
อ�าเภอ	 เพื่อใช้ในการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน
ผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	 รวมทั้ง
การพัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม	 เช่น	
โมเดลแผนผังการจัดหน่วยเลือกตั้ง	 เพื่อให ้
เจ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�า
หน่วยเลือกตั้งที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ท�าความเข้าใจได้ในระยะเวลาที่จ�ากัดและ 
สามารถทบทวนความรู ้ด ้วยตนเองได	้ 
เม่ือพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการฝึกอบรม 
แล้วส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงได ้ จัดท�าโครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2563	 โดยมี 
กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	392	คน	เป็นผู้บริหาร	
พนักงาน	 และผู้ช่วยปฏิบัติงานการเลือกตั้ง 
ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นวิทยากรจังหวัดและ
วิทยากรอ�า เภอ	 มีความรู ้ความเข ้าใจ 
ในสาระส�าคัญของกฎหมาย	 ระเบียบ	 และ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ในหน่วยเลอืกต้ัง	และสามารถถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่กรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังในพืน้ที	่ 
เพื่อให ้การจัดการเลือกต้ังเป ็นไปด ้วย 
ความเรียบร้อย	ด�าเนินการฝึกอบรมระหว่าง
วันที่	 9	 -	 12	 กันยายน	 2563	ณ	 โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์	กรงุเทพมหานคร	โดยกจิกรรม
ในครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็น 
มืออาชีพ	 และเป็นการเตรียมความพร้อม 
ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิาร 
ท้องถิน่ทีจ่ะมข้ึีนในปี	พ.ศ.	2563	-	2564	ได้แก่	 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส ่วนจังหวัดและนายกองค ์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั	 การเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี	 การเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 การเลือกตั้ง
สมาชกิสภากรงุเทพมหานครและผูว่้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร	 การเลือกต้ังสมาชิก 
สภาเมอืงพทัยาและนายกเมอืงพทัยา	ให้เป็น
ไปโดยสุจริต	โปร่งใส	และเที่ยงธรรม
	 ทั้งนี้	 หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นคู่มือ
ให้วิทยากรจังหวัดน�าไปใช้ในการจัดอบรม
วิทยากรอ�าเภอ	 และวิทยากรอ�าเภอจะใช้
หลกัสตูรในการถ่ายทอดความรูแ้ละขยายผล 
ไปยังผู ้มีส่วนเก่ียวข้องอื่น	 ๆ	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง	หรือ
เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�า
หน่วยเลือกตั้งซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับความรู ้
ท่ีถูกต้อง	และมคีวามพร้อมในการปฏบิติัหน้าท่ี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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 • พัฒนาระบบสืบสวนสอบสวนและไต่สวนคดีเลือกตั้ง

	 	 	 	 กระบวนการพิจารณาส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้าน 
การเลอืกตัง้	รวมทัง้ค�าร้องหรอืเหตอุนัควรสงสยัหรอืความปรากฏว่าการเลอืกตัง้อาจมไิด้เป็นไป 
ด้วยความสุจริต	 หลายครั้งที่การด�าเนินการเสนอเร่ืองให้พิจารณาส่ังค�าร้องหรือเหตุอันควร 
สงสยัหรอืความปรากฏ	และการด�าเนนิการในส�านวนการสบืสวนหรอืไต่สวน	 เช่น	การแสวงหา 
พยานบุคคลยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา	 การแสวงหาพยานหลักฐานควรแสวงหา 
อย่างรอบด้านและมคีวามครบถ้วน	การก�าหนดตวัผู้ถกูร้องไม่ถกูต้องครบถ้วนหรือการก�าหนด 
ข้อกล่าวหาไม่ตรงหรอืไม่สอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิตามทีก่ล่าวหา	เป็นต้น	ซึง่อาจเกดิจากปัญหา 
ข้อกฎหมาย	วธิกีารหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานไม่เอือ้อ�านวยต่อการปฏิบตังิาน	หรอืผูป้ฏบิตังิาน 
มีความเข้าใจในระเบียบ	กฎหมาย	หรือวิธีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนไป

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน
น�าไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการท�าส�านวนการสืบสวนหรือ
ไต่สวน	 รวมทั้งการพัฒนางานการข่าว	 เพื่อน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสืบสวน
และไต่สวน	 โดยขอความร่วมมือให้ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�า
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จงัหวดัและกรงุเทพมหานคร	พนักงานสืบสวนและไต่สวน	 และพนักงานซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึก 
อบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น	 และระดับกลาง	 รวมทั้งผู ้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	 และบุคคลภายนอกซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
ในการเลอืกตัง้	 เพื่อจัดท�าประเด็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงและการพัฒนาการข่าว	 การสืบสวน
และไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ	 และได้จัดการประชุมชี้แจงเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการข่าว
การสืบสวนและไต่สวนให้มีประสิทธิภาพ	 แก่เจ้าพนักงานผู้มีอ�านาจสืบสวน	 สอบสวน	 หรือ
ไต่สวน	 หรือด�าเนินคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 เพื่อสร้างความรู้ 
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และความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน	 การไต่สวน	 ตลอดจนการด�าเนินการ 
กระบวนพิจารณาในชั้นศาลได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 รวดเร็ว	 และสามารถน�าไปถ่ายทอด 
ให้แก่คณะกรรมการสบืสวนและไต่สวนในพืน้ทีจ่งัหวดัทีร่บัผดิชอบได้รบัทราบและน�าไปปฏบิตังิาน 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

นวตักรรมการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาประสิทธิภาพในการปฏบัิติงาน

	 เพ่ือบรรลุเป้าหมายสู ่การเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ	 นวัตกรรมและ 
การบริหารจัดการ	 จึงเป็นเร่ืองส�าคัญอย่างยิ่ง	 เพราะองค์กรทีส่ามารถสร้างสรรค์นวตักรรมได้ 
ต้องมีผูบ้ริหารทีม่คีวามมุง่มัน่ในการสร้างนวตักรรม	การมบีรรยากาศในการท�างานท่ีสนบัสนนุ 
การสร้างนวตักรรม	 การยอมรบัความผดิพลาดหรือความล้มเหลวอนัเป็นผลจากความกล้าเสีย่ง 
การสื่อสารในระดับเดียวกัน	 การมีโครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ ่น	 การมีมุมมอง 
ในระยะยาว	 ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การพัฒนาองค์การว่าจะพัฒนาไปอย่างไร	 
รวมถงึระบบการจดัการความสามารถ	และสายการบงัคบับญัชาทีแ่บ่งตามหน้าทีก่ารท�างานของ
แต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจน	 ดังน้ัน	 นวัตกรรมจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน�ามาใช้ 
ในการพัฒนาระบบงานต่าง	 ๆ	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและน�าสู่การปฏิบัติ 
อย่างแท้จริง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ด�าเนินการกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

 • การปรับปรุงโครงสร้างส�านักงานและกรอบอัตราก�าลัง

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตรา 
ก�าลังของส่วนงานต่าง	 ๆ	 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน 
ในปัจจุบัน	 อันจะท�าให ้การปฏิบัติภารกิจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ตามอ�านาจหน้าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 อีกทั้งเพื่อให้การด�าเนินการต่าง	 ๆ	 
เป็นไปด้วยความคล่องตัว	มีผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการต่าง	ๆ	ที่ชัดเจน	เช่น	การขอจัดตั้ง 
ส�านักปฏิบัติการข่าวและคุ้มครองพยานเพื่อแก้ปัญหาขาดข้อมูลทางการข่าวที่ดีเพียงพอ 
ในการน�ามาขยายผลในการสบืสวนสอบสวน	ปรบัปรงุการท�างานด้านการข่าว	ทัง้ในส่วนภมูภิาค 
และส่วนกลางให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการอ�านวยการเลือกต้ังและป้องปราม 
การท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง	 การขอจัดตั้งสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกต้ัง 
ประกอบด้วย	 ส�านักวิทยาการพรรคการเมือง	 ส�านักพัฒนาพนักงานและบุคลากร 
การเลือกตั้ง	ส�านักพัฒนาพลเมืองคุณภาพ	ตลอดจนศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	 เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการฝึกอบรมบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานให้สูงขึ้น	 เพิ่มพูน
สมรรถนะศักยภาพของพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและการอบรม	 
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เครอืข่ายภาคประชาชนท่ีท�างานร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	เพือ่ให้ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและมั่นคง	

	 นอกจากน้ี	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังยังร่วมมือกับสถาบันที่ปรึกษา 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ	 (สปร.)	 จัดท�าโครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดอัตรา
ก�าลังและแผนอัตราก�าลังของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ทั้งนี้	 ได้ด�าเนินการ 
จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการดังกล่าว	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2564	และอยู่ในระหว่าง
ด�าเนินโครงการ

 • การจัดท�าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต�าแหน่ง

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งรับทราบถึงปัญหาเร่ืองขวัญก�าลังใจของพนักงาน 
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ 
ดงันัน้	เพือ่เป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่พนกังานผู้ปฏิบติังานในระดับต่าง	ๆ 	คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงก�าหนดนโยบายในด้านการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	 และ 
การจัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต�าแหน่ง	ดังนี้
	 -	 จัดท�าหลักเกณฑ์แต่งตั้งโยกย้ายพนักงานประเภทบริหารและอ�านวยการ	 เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม	และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
	 -	 ด�าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งบุคลากรด�ารงต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ 
ระดบัต้น	และต�าแหน่งประเภทวิชาการ	ระดบัช�านาญการพเิศษ	เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
พนักงานในต�าแหน่งดังกล่าว	
	 -	 ศึกษาและจัดท�าหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต�าแหน่งของพนักงานในสายงานต่าง	 ๆ	 
เพ่ือสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	 และสร้างขวัญก�าลังใจให้พนักงานได้รับทราบถึง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง
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	 -	 ปรับปรุงระบบสวัสดิการต่าง	ๆ	เช่น	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ฌาปนกิจสงเคราะห์	
การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล	 เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง	 เพิ่มขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทุกคน

 • ระบบรายงานผลการปฏิบัติการของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 เพื่อให้การด�าเนินการของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป ็นไปตาม
กรอบแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 –	 2580)	 
การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการโครงการ	 แผนงาน	 กิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว	 จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพอย่างแท้จริง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงได้จัดท�าระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้กับบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ตามโครงการติดตาม
ประเมินผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	 กิจกรรมการจัดท�าระบบรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยเชิญ 
ผูเ้ช่ียวชาญจากศนูย์บรกิารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
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 • แนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
นอกสถานที่

	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (Covid-19) 
รฐับาลจงึได้ก�าหนดมาตรการรกัษาระยะห่างทางสงัคม	(Social	Distancing)	เพือ่บรหิารจดัการ
ภาวะวกิฤตให้คลีค่ลายลงโดยเร็ว	อย่างไรก็ตาม	แม้ตกอยูใ่นภาวะวกิฤตทีท่�าให้หลาย	ๆ 	ส่วนงาน 
ต้องชะงักงันไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ได้ตามปกติ	 แต่ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด	จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการต่าง	ๆ 	เพื่อสามารถ 
ถ่ายทอดนโยบายให้ส่วนงานต่าง	 ๆ	 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค	 สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างรวดเร็ว	ชัดเจน	และเป็นแนวทางเดียวกัน	
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จึงได้จัดท�าแนวปฏิบัติในการใช้ระบบสารสนเทศ
และแอปพลเิคชันสนบัสนนุการปฏบัิตงิานนอกสถานทีข่องส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
เพื่อให้การปฏิบัติงานนอกสถานที่สามารถด�าเนินการได้จริงและมีประสิทธิภาพ	 โดยระบบ
สารสนเทศและแอปพลเิคชนัทีน่�ามาใช้สนบัสนนุการปฏบิตังิานนอกสถานที	่ได้แก่	แอปพลเิคชนั	
G-Chat	ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนกิส์	(E-Doc)	และระบบประชมุทางไกล	(GIN	Conference) 
ซึ่งในช่วงที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้พนกังานปฏิบติังานนอกสถานที่ 
หรือจากที่พักอาศัย	 ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่	ดังนี้
	 -	 การรายงานตัวด้วยแอปพลิเคชัน	G-Chat
	 -	 การส่งไฟล์ดิจิทัลด้วย	E-Mail	และแอปพลิเคชัน	G-Chat
	 -	 การรับส่งหนังสือ	 และการเสนอหนังสือบนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(E-Doc)	
	 -	 การประชมุทางไกลระหว่างส่วนงานต่าง	ๆ 	ของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและ 
การมีส่วนร่วมของพลเมอืงที	่1-8	ผ่านระบบประชมุทางไกล	(GIN	Conference)	โดยการจดัให้ 
มีการประชมุผ่านระบบการประชมุทางไกลเพือ่มอบนโยบายและประเมนิสถานการณ์	ประชมุ
ผู ้บริหารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าเดือน	 ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดในการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 เพื่อลดความแออัด	 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 -	 จัดท�าคู ่มือการใช้ระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
นอกสถานที่ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ซึ่งท�าให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 
(Covid-2019)	ได้สะดวกและรวดเร็ว
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	 จากการที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการน�าระบบสารสนเทศ 
และแอปพลิเคชันต่าง	 ๆ	 ข้างต้นมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่	 ถือเป็นมิติใหม ่
ในการปฏบิตังิานและเป็นการก้าวทนัเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไป

	 ก้าวย่างต่อไปของการพัฒนาระบบงานเพ่ือมุ่งสู่การให้บริการที่ดีในขวบปีต่อ	 ๆ	 ไป	 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้วางเป้าหมายในการยกระดับนวตักรรมการบรหิารองค์กร 
สู ่การเป็นส�านักงานอัตโนมัติ	 (Office	 Automation)	 โดยการน�าเอาเทคโนโลยีใหม  ่
มาใช้	 เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในส�านักงานมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น	 สร้างระบบประมวลข้อมูลข่าวสารที่สามารถจัดเก็บและเรียกมาใช้งาน 
ได้ตามต้องการ	 การบริหารข้อมูลข่าวสารสะดวกรวดเร็ว	 ลดเวลาในการด�าเนินการ	 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดต ่อสื่อสาร	 เพื่อลดภาระในการติดต่อประสานงาน 
ของประชาชน	เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน	สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ	 
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลต่อไป

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อพัฒนาพลเมืองคุณภาพ

	 ภารกิจการสร ้างความรู ้ความเข ้าใจที่ถูกต ้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข	 ต้องอาศัยพลังเครือข่ายต่าง	 ๆ	
ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เพ่ือมุ ่งไปสู ่การสร้างพลเมืองดีวิถี
ประชาธปิไตยและจะน�าไปสู่การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ	 ซ่ึงหากการด�าเนินการ 
ดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล	 จะท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข	 และมีศักยภาพในการ 
มีส่วนร่วมทางการเมือง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้ขับเคลื่อนภารกิจการสร้าง
พลเมืองคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย	 
3	 ด้าน	 ได้แก่	 เครือข่ายพลเมืองคุณภาพ	 เครือข่ายผู้น�าองค์กรทางการเมืองระดับสูง	 และ 
เครือข่ายองค์กรนานาชาติ
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เครือข่ายพลเมืองคุณภาพ
	 จากสถานการณ์ความขัดแย้งทาง 
การเมืองในปัจจุบัน	 ประชาชนอยู่ในสภาวะ 
เบือ่หน่ายการเมืองโดยมองว่าเป็นเรือ่งไกลตวั 
ไม่เกิดประโยชน์ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน 
และการให ้ความสนใจน้อย	 ท�าให ้ขาด 
จิตส�านึกพลเมืองในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาการเมืองการปกครองและ 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ 
การเลือกตั้ ง	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ในการ 
ส่งเสรมิสนบัสนนุให้หน่วยงานของรัฐ	สถาบนั

การศึกษา	 และองค์การเอกชน	 ในการสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบัการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการเลือกต้ัง	 และความรู ้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 จึงจ�าเป็นต้อง
สร้างรากฐานการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตยโดยมุง่เน้นไปทีป่ระชาชนระดับ
รากหญ้าซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จึงจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 
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(ศส.ปชต.)	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2557	โดยความร่วมมอื 
กับส�านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย	 สร้างอาสาสมัคร
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย	 พัฒนาต่อยอดการสร้างและ
ขยายเครอืข่ายพลเมอืงระดบัต�าบล	ซึง่ทีผ่่านมา 
การด�าเนินการของ	 ศส.ปชต.	 ถือว่าประสบ
ความส�าเร็จในระดับหนึ่ง	โดยพบว่าอุปสรรค
ส�าคัญ	คือ	ขาดกลไกการขับเคลื่อนการสร้าง 
พลเมอืงในระดบัหมูบ้่าน	ประกอบกับหน่วยงาน 
ราชการ	 ทั้งส ่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
กลุ ่มหรือองค ์กรในพื้นท่ียังขาดความรู ้ 
ถึงบทบาทและหน้าที่ของกลไกดังกล่าว	 
จึงไม่มีการสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วม 
ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม	 ดังนั้น 
เพื่อเป็นการต่อยอดกลไกการขับเคลื่อน
กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยของ	
ศส.ปชต.	 ให้เกิดผลอย่างเต็มที่	 ซึ่งล�าพัง
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 คงไม่
สามารถบรรลุภารกิจนี้ได้	 จึงได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่ก�ากับดูแล	และสนับสนุนองค์กร
เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นท่ี	 หมู ่บ้าน	
ชุมชน	 ซึ่งเป็นพันธมิตรใหม่	 5	 หน่วยงาน	
ประกอบด้วย	กรมการปกครอง	กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น	 กรมการพัฒนาชุมชน	 
กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ	และกรมกจิการ 
ผูส้งูอาย	ุโดยจะบรูณาการการด�าเนนิกจิกรรม 
การสร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องเกีย่วกบั 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	
และขยายเครือข่ายไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
ทุกต�าบล	 ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีเครือข่าย 
ในระดับชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู ่แล ้ว 

มาสนับสนุนภารกิจการสร้างพลเมืองให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จึงได้จัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	 
5	 หน่วยงานของรัฐดังกล่าว	 และมีแนวทาง
การด�าเนินงานให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง	
โดยมีข้อสรุปดังนี	้
	 1.	แต่ละหน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้
ส่วนงานระดับภูมิภาคด�าเนินการตามกรอบ 
ความร ่วมมือ	 โดยให้ความร ่วมมือและ 
ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานของส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 
ซ่ึงต้องประสานรายละเอยีดในพืน้ทีเ่พือ่ให้เกดิ 
ความชัดเจนในการท�างานร่วมกัน
	 2.	สนบัสนนุบคุลากรในพืน้ที	่เพือ่ให้ 
การด�าเนินกิจกรรมเกิดความต่อเนื่องตั้งแต่
ระดับจังหวัด	 อ�าเภอ	 จัดท�าแผนการด�าเนิน
กจิกรรมร่วมกบัเครอืข่าย	จดัสรรงบประมาณ
สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
	 3.	แต ่ละหน ่วยงานมีหลักสูตร 
การให้ความรู้แก่บุคลากรของตนเองอยู่แล้ว 
สามารถน�าหลักสูตรพลเมืองคุณภาพของ 
ส� านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
มาปรับใช้	 และสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตร 
ที่มีอยู ่ ได ้ 	 โดยมีความเห็นว ่าส�านักงาน 
คณะกรรมการการเ ลือก ต้ังควรจัดท�า 
สื่อที่มีความเหมาะสม	ทันสมัยและเข้าใจง่าย	 
รวมถึงก�าหนดบทบาทที่จะให้เครือข่าย 
แต่ละหน่วยงานให้การสนบัสนนุ	ซึง่หน่วยงาน 
จะได้พัฒนาความรู้ให้แก่เครือข่ายเพื่อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
	 4.	สนบัสนนุเครือข่ายในพ้ืนที	่เพือ่เป็น 
กลไกต่อยอดและบูรณาการความร่วมมือกับ	 
ศส.ปชต.
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	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มีความมุ ่งหวังพัฒนา	 ศส.ปชต.	 ให้เป็น
ศูนย์กลางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม
วิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	 และเป็น
ศูนย์รวมใจของทุกคนในชุมชนท่ีมีจิตอาสา
ร่วมกันสร้างพลเมือง	 ท�าให้ทุกหมู่บ้านเป็น
หมู ่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 และ 
ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลอืกตัง้ 
ทุกระดับ	 โดยบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
ของหน่วยงานพันธมิตร	 จึงได้จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน	ศส.ปชต.	เพื่อระดม 
ความคิดเห็นและวางแนวทางการขบัเคลือ่น 
ศส.ปชต.	 ร่วมกับเครอืข่ายหน่วยงานพันธมิตร	 
ซ่ึงมีผู ้บริหารและพนักงานของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และผู ้แทน 
หน่วยงาน	 5	 หน่วยงาน	 เข้าร่วมเสวนา 
และก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ 
การสร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องเกีย่วกบั 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขร่วมกัน	 
และผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการน�ามาสู่
การขับเคลื่อนกิจกรรม	ดังนี้
	 1.	การปรับปรุงโครงสร้างกรรมการ	
ศส.ปชต.	ให้มีความหลากหลาย	ประกอบด้วย	
ผู้แทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่และเครือข่ายของ
หน่วยงานพันธมิตร	ได้แก่	กรรมการหมู่บ้าน	
(กม.)	อาสาสมัครหมูบ้่าน	(อสม.)	เครอืข่ายสตรี	 
และเครือข่ายผู้สูงอายุ	 เพื่อให้ศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิ ป ไตย เกิ ดการ เรี ยนรู ้
กระบวนการท�างานแบบมส่ีวนร่วม	ซึง่ขณะนี้
อยูร่ะหว่างด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขระเบียบ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิปไตย	พ.ศ.	2560

	 2.	การเสริมสร ้างความเข ้มแข็ง
ของ	 ศส.ปชต.	 โดยการคัดเลือก	 ศส.ปชต.	
ต้นแบบระดับจังหวัดจาก	ศส.ปชต.	ทั้งหมด	 
7,517	 แห่ง	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
ของ	ศส.ปชต.	ในด้านต่าง	ๆ 	ให้รองรับการเป็น 
ศูนย์เรียนรู ้วิถีประชาธิปไตย	 รวมท้ังสิ้น
จังหวัดละ	 1	 แห่ง	 และจะขยายผลให้เกิด 
การพัฒนาในระดับอ�าเภอครบทกุอ�าเภอ/เขต	 
ภายในปี	พ.ศ.	2564
	 3.	การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้าน 
ไม่ขายเสียง	โดยมอบหมายภารกิจให้	ศส.ปชต. 
ลงพ้ืนที่หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ	 จ�านวน	
10,208	 แห่ง	 ด�าเนินการเคาะประตูบ้าน	
หรือจัดกิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับภัยของ
การซื้อสิทธิขายเสียง	 ตลอดจนการจัดเวที
ประชาคมแลกเปลีย่นเรยีนรูก่้อนลงสตัยาบนั
เป็นเครือข่ายคนไม่ขายเสียงของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป
	 ในการนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังตระหนกัถงึการสร้างพลเมอืงเป็น
พืน้ฐานทีส่�าคญัในระบอบประชาธปิไตย	จึงได้
ขบัเคลือ่นกจิกรรมการสร้างพลเมืองคณุภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง	 โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ
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และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องเกีย่วกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ	โดยมหีน้าที่ 
ในการก�าหนดนโยบายและวางแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ให ้สอดคล ้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 แผนปฏิรูปประเทศ	 และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ	 โดยมีกรอบการด�าเนินงาน	
ดังนี้
	 1.	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายที่มีอยู่
	 2.	สร้างกระบวนการปลูกฝังอย่าง
ยั่งยืน	“การสร้างพลเมืองคุณภาพ”
	 3.	ขบัเคลือ่นแบบบรูณาการร่วมกนั
	 ภายใต้กรอบการด�าเนินงานข้างต้น	
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จงึจดัท�า 
หลกัสูตร	“พลเมอืงคณุภาพ”	เพือ่เป็นเคร่ืองมอื 
ในการสร ้างพลเมืองคุณภาพ	 น�าไปสู ่ 
การปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้ยั่งยืน	 โดยมี 
เป้าประสงค์เพือ่	 1)	 สร้างความรูค้วามเข้าใจ	 
ค่านิยม	 และทัศนคติที่ถูกต ้องเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข	 และ 
วฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	 
โดยน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็น 
แนวทางในการด�าเนินชีวิต	 2)	 พัฒนาและ 
เสริมสร ้างพลเมืองให ้มีความตระหนัก	
และผูกพันต ่อสถาบันพระมหากษัตริย 	์ 
มีความรักชาติและมีความสามัคคีปรองดอง 
ของคนในชาต	ิและ	3)	สร้างความตระหนักรู้	 
สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย	 ภายใต้	 
3	วิชาหลัก	ดังนี้	

	 วิชาท่ี	1	ความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 วิชาที่	2	พลเมืองคุณภาพ
	 วิชาที่	3	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง
และการตรวจสอบการเลือกตั้งของพลเมือง
	 ทั้ งนี้ 	 เพื่อให ้หลักสูตรพลเมือง
คุณภาพ	 สามารถน�าไปถ่ายทอดสู่วิทยากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้จัดอบรมทดลองหลักสูตร	 เพื่อให้ผู้เข้ารับ 
การอบรมได้สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
เนื้อหาและกระบวนการฝึกอบรม	 โดยม ี
กลุม่เป้าหมายประกอบด้วย	หน่วยงานของรัฐ	 
เครือข่าย	ศส.ปชต.	และพนกังานของส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 
ซึ่งภายหลังจากการทดลองหลักสูตรดังกล่าว 
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ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน	
ก่อนน�าหลักสูตรไปใช้ในการอบรมวิทยากร
ตามหลักสูตรต่อไป
	 ภายหลังการน�าหลักสูตรดังกล่าว
ไปอบรมวิทยากรหน่วยงานของรัฐ	 และ
วิทยากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	ผลจากการอบรม
ได้มีข้อเสนอแนะต่อเนื้อหา	 และรูปแบบ
กระบวนการถ่ายทอดหลักสูตร	 จึงน�ามาสู ่
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 
พลเมือง คุณภาพ 	 เพื่ อ ให ้ หลั กสู ต รมี 
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 และสามารถถ่ายทอด
ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
นอกจากคณะท�างานจัดท�าหลักสูตรของ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 
ยงัได้เชญิหน่วยงานพนัธมติร	ท้ัง	5	หน่วยงาน 
เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ด้วย	 เพื่อร่วมกัน 
ให ้ข ้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร 
แนวทางการน�าไปใช ้ 	 รวมถึงวางแผน 
กา รด� า เ นิ น ง านขั บ เ คลื่ อ นกา รสร ้ า ง 
ความเป็นพลเมืองร่วมกับเครือข่ายของ
แต่ละหน่วยงาน	 โดยผลจากการประชุม 

เชงิปฏบิตักิารดงักล่าว	จะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุ 
และพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 
สื่อที่มีความเหมาะสมทันสมัย	 และรูปแบบ 
กระบวนการถ ่ายทอดที่สอดคล ้องกับ 
กลุม่เป้าหมายระดับพืน้ที	่โดยเน้นกระบวนการ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	รวมถึงการด�าเนินการ 
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
วิทยากรตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ	 
เพือ่ทบทวนและซักซ้อมรูปแบบกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ก่อนน�าไปเผยแพร่ขยายสู่
เครือข่ายระดับต�าบลต่อไป
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ได้วางแนวทางการสร้างสื่อบุคคล	 หรือ
วิทยากรที่จะท�าหน้าที่เผยแพร่และขยาย
ความรู ้ ความเข ้ า ใจที่ ถู กต ้อง เ กี่ ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุตามหลกัสตูร 
พลเมืองคุณภาพ	 เพื่อเป ็นกลไกในการ 
ขับเคล่ือนการสร้างความรู้ไปยังเครือข่าย 
ของแต่ละหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป	 
ดังนั้น	 การฝึกอบรมวิทยากรประชาธิปไตย	 
จงึเป็นหนึง่ในวธิกีารเผยแพร่ความรูท้ีข่ยายผล 
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ได้อย่างรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพแตกต่าง
จากการให้วทิยากรส่วนกลางเป็นผูใ้ห้ความรู้
โดยตรง	ทัง้ในแง่จ�านวนผูร้บัการถ่ายทอด	และ
เครือข่ายการเรียนรู้	ทั้งนี้	 เนื่องจากวิทยากร 
ตัว คูณจะท�าหน ้าที่ ขยายผลน�าความรู 	้
ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดแก่
ประชาชนในพื้นที่ของตนอย่างทั่วถึง	 อีกทั้ง 
ความสามารถในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นของวิทยากรที่แตกต่างกนั 
ในแต่ละพืน้ที	่ถอืเป็นปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ 
ที่ท�าให้กระบวนการเรียนรู ้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 การอบรมวิ ทยากรพล เมื อ งดี 
วิถีประชาธิปไตย	 (วพป.)	 มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้ทบทวนถอดบทเรียนภารกิจ
การด�าเนินกิจกรรมเพื่อน�าไปปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่วิทยากร	
และพัฒนาองค์ความรู ้ที่จ�าเป็น	 สามารถ
น�าไปขับเคล่ือนภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
มีประสทิธิภาพ	และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	 พนักงานของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัด	 รวมท้ังสิ้น	 158	 คน	 ซึ่งภายหลัง
จากการอบรมดังกล่าว	 วิทยากรพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย	 หรือ	 วพป.	 ได้เข้ามาม ี
ส่วนร่วมท�าหน้าที่เป็นผู ้ช่วยวิทยากรตาม
หลักสูตร	 เพ่ืออบรมให้แก่วิทยากรขยายผล
หน่วยงานของรัฐ
	 การอบรมวิทยากรหลักหน่วยงาน
ของรัฐ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรท่ีผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
ครั้งนี้ท�าหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมกับวิทยากร
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ�าจงัหวดั	 ในการอบรมวทิยากรขยายผล 
หน่วยงานของรัฐ	 ท้ังยังมุ่งเน้นให้วิทยากร
หน่วยงานของรัฐเป็นกลไกส�าคัญในการ 
ขบัเคล่ือนการสร้างความรู้รวมถงึข้อกฎหมาย 
ที่เป็นปัจจุบันไปขยายผลหรือสอดแทรก 
ในภารกจิของแต่ละหน่วยงาน	กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย	5	หน่วยงาน	คอื	กรมการปกครอง	 
กรมการพฒันาชมุชน	กรมส่งเสรมิการปกครอง 
ท ้อง ถ่ิน	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 
และกรมกิจการผู้สูงอายุ	 มีผู้ผ่านการอบรม 
รวมทั้งสิ้น	158	คน
	 การอบรมวทิยากรขยายผลหน่วยงาน 
ของรฐั	กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย	5	หน่วยงาน 
คือ	 กรมการปกครอง	 กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่	กรมสนบัสนนุ 
บริการสุขภาพ	 และกรมกิจการผู ้สูงอายุ	 
จ�านวน	 77	 จังหวัด	 มีผู ้ผ ่านการอบรม 
รวมทั้งสิ้น	1,489	คน	
	 ท้ังน้ี	ภายหลังจากการอบรมวิทยากร 
หน่วยงานของรัฐตามหลักสูตรพลเมือง 
คุณภาพนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 จะได้วางแนวทางการเผยแพร ่
และขยายความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องเกีย่วกบั 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	ตามหลักสตูร
พลเมอืงคุณภาพ	ซึง่ภารกจิดังกล่าวส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังไม ่สามารถ 
ด�าเนินการให้บรรลุภารกิจได้เพียงล�าพัง	 
จ�าเป็นต้องประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 
ของรัฐที่เป็นพันธมิตรในทุกระดับ	 ทุกมิติ	
โดยเฉพาะระดับจังหวัด	 ซึ่งเปรียบเสมือน 
แกนน�าหลักในการขับเคล่ือนลงสู ่ พ้ืนที่ 
ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ประจ�าจังหวัด	 เพื่อสนับสนุนการท�างานร่วมกัน	 โดยมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์	 และ 
จัดท�าทะเบียนรายชื่อวิทยากรหรือการสร้างกลุ่มเพ่ือการประสานงานให้เกิดความต่อเนื่อง 
ในพื้นที่ต่อไป
	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ขบัเคลือ่นงานตามยทุธศาสตร์การมส่ีวนร่วมของประชาชนมาอย่างต่อเนือ่ง	แม้ในช่วงกลางปี 
ท่ีผ่านมาจะต้องประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 (Covid-19)	 รวมถึงการปรับโครงสร้างส�านักงานและการปรับเปลี่ยนผู ้บริหาร 
ในหลายระดับ	 แต่ก็ยังคงต้องสานต่อการท�างานให้มีความต่อเนื่อง	 และก้าวผ่านอุปสรรค 
เหล่านั้น	 ท�าให้ต้องปรับแผนการท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู ่	 เพื่อให ้
การขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ยังคงด�าเนินต่อไป	 โดยมีบทเรียนส�าคัญคือ 
ต้องมีความพร้อมตลอดเวลากับการเผชิญสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง	 และสามารถยืดหยุ่น 
แผนการด�าเนนิงานให้เดนิหน้าต่อไปได้	ทัง้นี	้ด้วยความร่วมมอืร่วมใจและส�านกึความรับผดิชอบ 
ร่วมกัน	จงึท�าให้การด�าเนนิงานทีผ่่านมาส�าเรจ็ลลุ่วงตามแผนทีว่างไว้และยงัสามารถขบัเคลือ่น
ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายผู้น�าองค์กรทางการเมืองระดับสูง
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
ได้ด�าเนนิการจัดการศกึษาอบรมตามหลกัสตูรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 สร้างเสริมความรู้	 พลังศรัทธา 
และพลงัร่วมวถิกีารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	 และ
แผนยทุธศาสตร์กองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง	ฉบบัที	่2	ระยะ	4	ปี	(พ.ศ.	2564	-	2567) 
ยุทธศาสตร์ที่	 2	 พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองท่ีเข้มแข็ง	 จึงจัดให้มี 
การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง	 (พตส.)	 (Advance	 
Political	 and	 Electoral	Development	Program	 :	 APED)	มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารพรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมืองในการด�าเนินกิจการ 
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ของพรรคการเมอืง	นกัการเมอืงท้องถ่ิน	ผูบ้รหิาร 
ระดับสูงของหน่วยงานราชการ	 หน่วยงาน 
ของรัฐ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	 
สือ่มวลชน	และผู้บรหิารภาคเอกชน	เกีย่วกบั 
การเมอืงและการเลอืกตัง้	การพฒันาศกัยภาพ 
และวิสัยทัศน์	 เพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิด 
ความเข้มแข็ง	 และพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกต้ังให้มีความเป็นประชาธิปไตย 
อย่างแท้จริง	 รวมทั้งการเสริมสร ้างให  ้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
อย่างแท้จริง	ตลอดจนการเสรมิสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม	 และจิตส�านึกทางการเมือง 
ที่ถูกต ้อง	 เพื่ อยกระดับการเมืองและ 
การเลือกตั้งให ้ มีคุณภาพซึ่ งส� านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรดังกล่าวรุ ่นแรก	 ตั้งแต่ป	ี 
พ.ศ.	2552	จนถงึปัจจบัุนได้จดัการศกึษาอบรม 
เป็นรุ่นที่	11	แล้ว

	 แม ้ ส� า นั ก ง านคณะกรรมกา ร 
การเลือกตั้งจะต้องการบริหารจัดการศึกษา 
อบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	แต่ด้วยมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด	 โดย
สม�่าเสมอ	 จึงท�าให้สามารถเปิดด�าเนินการ
จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
การเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง	 (พตส.)	 
รุน่ที	่11	ได้อย่างต่อเนือ่งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ
	 โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ
จากผู ้เข้าอบรมในส่วนของภาคการเมือง 
ที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง	
สมาชกิวฒุสิภา	และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
ซ่ึงท�าหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร 
เป็นจ�านวนมาก	 โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ของโครงการ	 ท�าให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
มีความหลากหลาย	 ทั้งที่มา	 ความรู้พ้ืนฐาน 
และแนวความคดิ	ตลอดจนมุมมองท่ีเกีย่วกับ 
การเมืองและการเลือกต้ังได้อย่างชัดเจน 
มากขึ้น	 อีกทั้งรูปแบบของการจัดอบรมใน 
ลักษณะของการอภิปรายและการถกแถลง 
ท� า ให ้ เกิดการพัฒนาองค ์ความรู ้ และ 
การเสริมสร้างการมีจิตส�านึกทางการเมือง 
ในทางทีถ่กูต้อง	อนัน�าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพ 
ทางความคิด	 หรือมีกรอบท่ีเป็นทิศทาง 
ในการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 
ได้อย่างเด่นชัด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวชี้วัด 
ท่ีให้ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการน�าความรู้ 
ความเข้าใจไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของ 
ตนเองและประเทศชาติต่อไป	ดังนั้น	จึงเห็น 
ได้ว่าหลักสูตรได้ด�าเนินการเป็นไปอย่างม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สามารถ 
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บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตาม
ที่ก�าหนดไว้	 และประสบผลส�าเร็จตามที่ 
คาดหวงั	ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จึงตั้ ง เป ้าหมายท่ีจะพัฒนาหลักสูตรให  ้
ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

เครือข่ายองค์กรนานาชาติ
 คณะกรรมการการเลอืกต้ังได้ด�าเนินงาน
ด้านความสัมพันธ ์ระหว่างประเทศและ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	 
องค์การระหว่างประเทศ	องค์กรต่างประเทศ	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับองค์กร 
จัดการเลือกต้ังของประเทศต่าง	 ๆ	 ที่มี 
อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้ในระดบัทวภิาคแีละพหุภาคี	
เพื่อให้มีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน 
วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด	(Best	Practice)	เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง	 พรรคการเมือง	 และการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลอืกตัง้ 
โดยการจดัการประชมุ	การสมัมนา	การเจรจา	
พิธีทางการทูต	 ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการต้อนรับ
อาคันตุกะหรือคณะอาคันตุกะส�าคัญจาก 
ต่างประเทศ	และผูแ้ทนสถานเอกอคัรราชทตู 
ต่างประเทศ	 หรือองค์การระหว่างประเทศ	 
ในประเทศไทยทีเ่ข้าเยีย่มคารวะ	การแลกเปลีย่น 
การเยือนระหว่างผู้แทนส�าคัญขององค์กร	
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเลือกต้ัง 
ตลอดจนการเข้าร่วมงานวนัชาตขิองประเทศ 
ต่าง	 ๆ	 ที่จัดข้ึนโดยสถานเอกอัครราชทูต
ต่างประเทศในประเทศไทย	 เป็นต้น	 เพื่อให ้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน 
และถ่ายทอดองค์ความรู้	 นวัตกรรม	 และ 
แนวปฏิบัติอันดีที่สุดในการจัดการเลือกตั้ง	 
(Best	Practices	of	Electoral	Management) 

จากประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลก	 เพื่อถ่ายทอด
หรือเป็นแหล่งค้นคว้าให้ทุกส่วนงานของ
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจรวมทั้ง 
งานด้านการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ 
เกีย่วกับการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต่อ
ประชาคมโลกด้วย	 โดยในรอบปีท่ีผ่านมา 
ส� านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
มีผลการด�าเนินการด้านเครือข่ายนานาชาติ 
ที่ส�าคัญ	 2	ประการ	 คือ	 การให้การต้อนรับ
บุคคลส�าคัญเพื่อร่วมหารือในประเด็นต่าง	 ๆ	 
เกีย่วกบัการจดัการเลอืกตัง้	และการจดัประชมุ 
เสวนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
จัดการเลือกตั้งระดับนานาชาติ

 • การให้การต้อนรับบุคคลส�าคัญ 
เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
จัดการเลือกตั้ง 

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งให้การ
ต้อนรับบุคคลส�าคัญจากประเทศต่าง	ๆ	เพื่อ
แลกเปลีย่นประสบการณ์การจัดการเลือกต้ัง
จากนานาประเทศ	 เรียนรู้ปัญหา	 อุปสรรค	
แนวทางแก้ไข	 ตลอดจนการใช้เทคโนโลย ี
ในการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จะน�ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการเลือกต้ัง 
ในอนาคตต่อไป	 โดยในรอบปีที่ผ ่านมา 
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้การต้อนรับ 
บุคคลส�าคัญจากต่างประเทศ	ดังนี้	

	 -	 วนัที	่24	กมุภาพนัธ์	2563	ให้การ
ต้อนรับ	 นายเอมิลิโอ	 เด	 มิเกล	 กาลาเบีย	
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(H.E.	 Mr.	 Emilio	 De	Miguel	 Calabia)	
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจ�า
ประเทศไทย	 และคณะ	 พร้อมรับฟังการ 
น�าเสนอรูปแบบและเทคโนโลยีการจัดการ
เลือกตั้งของสเปน	 ณ	 ห้องประชุม	 501	
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 -	 วันที่	13	สิงหาคม	2563	ให้การ 
ต้อนรับนางซาราห์	เทยเลอร์	(H.E.	Dr.Sarah 
Taylor)	 เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�า 
ประเทศไทย	 เพื่อแสดงความยินดีในการ 
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
เมือ่วันที	่24	มนีาคม	2562	เป็นการเลอืกต้ัง 
ทั่วไป	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และ 
การเตรียมการจัดการเลือกตั้ งท ้องถิ่น 
ที่ก�าลังจะจัดขึ้นของประเทศไทย	 และ 
สถานเอกอัครราชทูตแคนาดามีความยินดี 
ที่จะประสานงานในกรณีที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประสงค์ที่จะมีความร่วมมือ 
ในด้านใดกับประเทศแคนาดา	 หรือประสงค์ 
จะติดต่อกับองค์กร	 Elections	 Canada	 
ซึง่เป็นองค์กรทีม่ปีระสบการณ์ในการจัดการ
เลือกตั้งมายาวนาน	 เพื่อให้มีความร่วมมือ 
ในโอกาสต่อไป	ณ	ห้องรบัรองชัน้	9	ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 -	 วันท่ี	 8	 ตุลาคม	 2563	 ให้การ 
ต้อนรับ	 นายเอมิลิโอ	 เด	 มิเกล	 กาลาเบีย	 
(H.E.	 Mr.Emilio	 De	 Miguel	 Calabia)	 
เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรสเปน
ประจ�าประเทศไทย	 และคณะ	 เพื่อประชุม
รับฟังการน�าเสนอการจัดท�าระบบจัดการ
การเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง 
ที่รวดเร็วและแม่นย�า	 และน�าเสนอวิดีโอ 
สาธิตการใช้งานแอปพลิเคชันการเลือกตั้ง 

ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้เพียง
คอมพวิเตอร์แบบพกพาและโทรศพัท์เคลือ่นที	่ 
ณ	ห้องประชมุ	501	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

 • การจดัประชุมเสวนาเพ่ือแลกเปล่ียน 
ประสบการณ์จดัการเลือกต้ังระดบันานาชาติ

	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศจัดการ 
ประชมุเสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ 
จัดการเลือกตั้งในระดับนานาชาติ	 เพ่ือน�า
ความรู ้ที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ 
ปรับปรุงระบบการเลือกต้ังของประเทศไทย 
ให้ดียิ่งขึ้น	 อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับ
ความร่วมมอืจากองค์กรหรอืหน่วยงานระดบั
นานาชาติในการพัฒนาองค์กรต่อไป	 โดยม ี
ผลการด�าเนินการที่ส�าคัญ	ดังนี้
	 -	 วนัที	่28	มกราคม	2564	ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังเข้าร่วมการเสวนา 
ออนไลน์เรื่อง	 “การจัดการเลือกตั้งภายใต ้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	2019”	จัดโดยสถาบันส่งเสริม 
ประชาธิปไตย	(National	Democratic	Institute: 
NDI)	 ผ่านทางระบบ	 Zoom	Conference 
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ณ	ห้องประชมุ	502	ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	 โดยได้แลกเปลีย่นประสบการณ ์
ในการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ ์
การแพร ่ ระบาดของ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส 
โคโรนา	 2019	 กับผู ้แทนคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และ 
ฟิลิปป ินส ์ 	 และผู ้แทนจากองค ์กรภาค 
ประชาสังคม	 โดยส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้น�าเสนอความส�าเร็จในการ
จัดการเลือกต้ังภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	
ซึ่งได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค	 กระทรวง
สาธารณสุข	 ในการออกแบบหน่วยเลือกต้ัง 
ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อดังกล่าว	เช่น	มาตรการรักษา
ระยะห่าง	และการจดัอปุกรณ์ท�าความสะอาด
ภายในหน่วยเลือกตั้ง	 ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 ได้ลดจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ต่อหนึ่งหน่วยเลือกตั้ง	 จากเดิม	 1,000	 คน	 
ต่อหน่วยเลือกตั้ง	 เป็น	 600	 คน	 ต่อหน่วย 
เลอืกตัง้	นอกจากนี	้ยงัได้เพิม่การประชาสมัพนัธ์ 
ในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
และกระบวนการจัดการเลือกตั้งภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	 2019	 ให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง 
รับทราบ
	 -	 วันท่ี	 24	 มีนาคม	 2564	 ให้การ
ต้อนรับ	 นาย	 Renaud	 Meyer	 ผู ้แทน 
จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	
(UNDP)	 ประจ�าประเทศไทย	 เพื่อหารือใน
ประเด็นต่าง	 ๆ	 เช่น	 ความร่วมมือในอดีต
ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิโครงการ
สนบัสนนุการจัดการเลือกต้ังในประเทศต่าง	ๆ 	 
ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต	ิและ
การสนับสนุนสิทธิในการเลือกตั้งของผู้พิการ
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 นอกจากนี ้
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติยังม ี
ความสนใจในเรือ่งบทบาทสตรใีนการมส่ีวนร่วม 
ทางการเมืองการปกครอง	และความร่วมมือ 
ด้านต่าง	ๆ	ระหว่างสององค์กรในอนาคต	
	 คณะกรรมการการเลือกต้ังและ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกต้ังที่สุจริต	
โปร่งใส	 และเที่ยงธรรม	 จนเป็นท่ียอมรับ 
ในระดบัสากล	ซึง่การด�าเนนิการเหล่านีจ้�าเป็น
ต้องได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง	 ๆ	 
ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 หน่วยงานทั้งในและ 
ต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเร่งแสวงหาความร่วมมือจาก 
เครอืข่ายนานาชาติเพือ่ให้องค์กรมอีงค์ความรู ้
และแนวทางปฏิบัติที่ เป ็นสากล	 ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์	 เพื่อจะได ้
ปฏบิตังิานตามภารกจิหน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม 
สนองตอบต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
องค์กรต่อไป



เลือกตั้งทองถิ�น
รวมกันใชสิทธิ อยางสุจร�ตโปรงใส
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 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จัดตัง้ขึน้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศักราช	 2540	 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	 2560	 เพ่ือให ้
องค์กรแห่งนี้	 มีหน้าท่ีและอ�านาจในการด�าเนินการจัดหรือจัดให้มีการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร	การเลอืกสมาชกิวฒุสิภา	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถ่ิน	 
การออกเสียงประชามติ	 โดยด�าเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
การเลอืกสมาชิกวฒุสิภา	การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่	และการออกเสียง 
ประชามติให้เป็นไปโดยสุจริต	โปร่งใส	เที่ยงธรรม	และชอบด้วยกฎหมาย
	 ในปี	 2564	 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้เริ่มด�าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	เมือ่วันที	่20	ธันวาคม	2563	เป็นประเภทแรก	โดยส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 เจ้าหน้าที่
ผู ้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อ	 “เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการเลือกตั้ง”	 และ
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมุ ่งเน้น 
ถึงความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย	 หน่วยงานสนับสนุน	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนในการด�าเนินงาน	 “เดินหน้าจัดการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ”	 เพื่อขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	“สู่ความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ”	สมกับที่ประชาชน 
ตั้งความคาดหวังในการท�างานของคณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

เลือกตั้งท้องถ่ิน
ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
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	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ได้จดัท�าโครงการเตรยีมความพร้อมบุคลากร
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 
ผู ้บ ริหารท ้อง ถิ่น 	 พ.ศ . 	 2563	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร	พนักงาน	 และ

“เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการเลือกตั้ง”

การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน

ผูช่้วยปฏบิตังิานการเลอืกตัง้	ซ่ึงปฏบิตัหิน้าที่
เป ็นวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอ�าเภอ	
มีความรู ้	 ความเข้าใจในสาระส�าคัญของ
กฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง	 และ
สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่กรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่	 โดยพัฒนา
หลักสูตรการอบรมวิทยากรจังหวัดและ
วิทยากรอ�าเภอ	เพื่อขยายผลในการจัดอบรม
เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�า
หน่วยเลือกตั้ง	 (จพง.ปน.)	 เกิดผลสัมฤทธิ์
มากยิ่งขึ้น	 และมีการอบรมวิทยากรจังหวัด	
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 
การเลือกต้ังให้เป็นมืออาชีพ	 และเป็นการ
เตรยีมความพร้อมในการเลือกต้ังสมาชกิสภา 
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในป	ี
พ.ศ.	2563	–	2564		ทั้งนี	้หลักสูตรดังกล่าว 
จะเป็นคู ่มือให้วิทยากรจังหวัดน�าไปใช้ใน 
การจัดอบรมวิทยากรอ�าเภอ	 และวิทยากร
อ�าเภอจะใช้หลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ 
และขยายผลไปยังผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น	 ๆ	 
โดยเฉพาะอย ่ างยิ่ งผู ้ ปฏิบัติหน ้ าที่ ใน 
หน่วยเลือกตั้ง	หรือเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการ
เลือกต้ังประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 (จพง.ปน.)	
ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับความรู ้ที่ถูกต้อง	 และ 
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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 เนือ่งจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน ้าที่ของ 
เจ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�า 
หน่วยเลือกตัง้และผูม้าใช้สิทธเิลอืกต้ัง	จงึได้มี 
การบรรยายให้ความรู้	สาธติวธิกีารและขัน้ตอน 
ในการจดัหน่วยเลอืกตัง้และการปฏิบัตหิน้าท่ี 
ของกรรมการประจ�าหน ่วยเลือกตั้ งใน 
สภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	2019



23 ปี กกต. 
ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ 93

ผู้ตรวจการเลือกตั้ง

	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้อาศยัอ�านาจตามมาตรา	28	
และมาตรา	30	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	พ.ศ.	2560	แต่งตัง้ผูต้รวจการเลอืกตัง้ 
ประจ�าจังหวัด	 ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
จ�านวน	405	คน	และการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายก
เทศมนตรี	จ�านวน	405	คน	เพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบัิติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการเลือกตั้ง	 และการกระท�าความผิด 
กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 หรือ 
การกระท�าใดทีจ่ะเป็นเหตทุ�าให้การเลอืกตัง้มไิด้เป็นไปโดยสจุริต 
หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

	 ทัง้นี	้ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีการอบรม 
พัฒนาศักยภาพ	 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานและแนวทาง 
การบูรณาการการท�างานร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็ว	 การซักซ้อม 
การจัดท�าและส่งรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาประกาศ 
ผลการเลือกตั้งแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
และเกิดประสทิธิภาพสูงสดุ
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	มาตรา	224	บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ�าเป็นหรือท่ีเห็น
สมควร	โดยเมือ่ผลการสบืสวนหรอืไต่สวน	หรอืเมือ่พบเห็น 
การกระท�าทีม่เีหตอัุนควรสงสยัว่าการเลอืกตัง้หรือการเลอืก 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือการออกเสียง
ประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 ให้มีอ�านาจ 
สัง่ระงบั	ยบัยัง้	แก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืสัง่ยกเลกิการเลอืกตัง้ 
หรือการเลือก	 หรือการออกเสียงประชามติ	 และสั่งให้
ด�าเนินการเลือกตั้ง	เลือกหรือออกเสียงประชามติใหม่	
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ตระหนกัถงึ 
ความส�าคญัในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรด้านการข่าว 
การสืบสวนและไต ่สวน	 และพัฒนาระบบการข ่าว	 
ทั้งในส ่วนกลางและส ่วนจังหวัด	 ให ้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน	 เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยมีการประชุมแนวทาง 
และร่วมกันศึกษาปัญหา	 การแก้ไขปัญหาของภารกิจ
สืบสวนและไต ่สวนเพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	และการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่าง

การพัฒนามาตรฐานด้านการข่าว การสืบสวนและไต่สวน
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ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตร

	 การด�าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้ส�าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น	 
นับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 จึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	 อาทิ	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	 
ศาลปกครอง	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรมสรรพากร	 ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 
ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา	ส�านกังานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีกระทรวงศกึษาธกิาร	กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน	กรมบงัคบัคด	ีส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิเป็นต้น	 
ในการร่วมตรวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของผู้สมคัรรับเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
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	 เป็นที่ทราบกันดีว่าสื่อมวลชนเป็นอีกภาคส่วนที่มี
บทบาทส�าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน
ให้รับทราบโดยทั่วกัน	 ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารหลักท่ี
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่าง 
กว้างขวาง	 อีกทั้งสื่อมวลชนยังเป็นสื่อกลางในการสร้าง 
ความเข้าใจระหว่างส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้กบั 
ทกุภาคส่วนในสังคม	ไม่ว่าจะเป็นประชาชน	ผูม้สีทิธเิลือกตัง้	
พรรคการเมืองและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อที่จะได้ทราบ 
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภารกิจส�าคัญของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รวมถึงสามารถถ่ายทอด 
ความคิดเห็นทัง้ในด้านการสนบัสนนุหรอืคดัค้านการปฏบิตังิาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้
	 เน่ืองจากกฎหมาย	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้องมกีารเปลีย่นแปลง 
จ�าเป็นต้องเร่งสร้างความรู ้ความเข้าใจ	 ดังน้ัน	 เพื่อให้ 
เกดิการรับรูใ้นเชงิกว้างอย่างรวดเรว็	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงต้องให้ความรู ้แก่สื่อมวลชน	 เพื่อน�าไปสู ่
การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังประชาชนได้อย่าง 
ถูกต้องครบถ้วน

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่ือมวลชน
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 แอปพลิเคชนัฉลาดเลอืก	(Smart	Vote)	เป็นแอปพลิเคชัน 
ที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนาขึ้น	 เพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้กับผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เพิ่มช่องทางในการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	 โดยมีการเปิดใช้งานครั้งแรกในการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป	เมือ่วนัที	่24	มนีาคม	2562	 
ต่อมาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพัฒนา 
ต่อยอดให้แอปพลิเคชันฉลาดเลือก	 (Smart	 Vote)	 สามารถ 
น�ามาใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 รวมถึงการเลือกต้ัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น	 ๆ	 เช่น	 เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต�าบล	เป็นต้น
	 ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร 
ท้องถิ่น	 เมนูของแอปพลิเคชันฉลาดเลือก	 (Smart	 Vote)	 
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถสืบค้นได้	ประกอบด้วย
 1. การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง 
	 	 แอปพลิเคชันฉลาดเลือก	 (Smart	 Vote)	 ได้ท�าการ 
เช่ือมโยงระบบกับข้อมูลบัญชีรายชื่อผู ้มี สิทธิเลือกต้ังของ 
ส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
สามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 รวมถึง 
ล�าดับที่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่ต้องไปตรวจรายชื่อ 
หน้าหน่วยเลือกตั้ง
 2. ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
	 	 แสดงภาพรวมของจ�านวนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การ 
บริหารส่วนต�าบล	กรุงเทพมหานคร	และเมืองพัทยา

พัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และอ�านวยความสะดวก 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
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 3. ข้อมลูผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
		 	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเลือกด ู
รายชื่ อของผู ้ สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน	 แยกเป็น 
รายจงัหวดัและรายเขตเลือกตั้ง
 4. กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
กับการเลือกตั้ง 
	 	 รวบรวมกฎหมายและระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 ทั้งการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้ง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
	 	 น�าเสนอในรูปแบบ	 คลิปวิดีโอ
อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย	 รูปภาพอินโฟกราฟิก	
สารคดีวิทยุต ้นแบบสื่อประชาสัมพันธ  ์
การเลอืกตัง้ท้องถิน่	คูม่อืการเลอืกตัง้ท้องถ่ิน
ส�าหรับคนพิการ
 6. สายด่วน กกต. 1444 และ 
การแจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
	 	 แอปพลเิคชนัฉลาดเลอืก	(Smart	
Vote)	 ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบสายด่วน	
กกต.	 1444	 ที่ประชาชนสามารถสอบถาม
ข้อมูลหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งได	้ 
กรณต้ีองการแจ้งเบาะแสการทจุรติการเลอืกตัง้ 
หรอืการกระท�าใดทีจ่ะเป็นเหตใุห้การเลอืกตัง้ 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 หรือ 
เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 สามารถแจ้ง
ผ่านทางแอปพลิเคชัน	Smart	Vote	ในเมนู 
การแจ้งเบาะแสเพ่ือเชือ่มต่อไปยงัแอปพลเิคชนั 
ตาสับปะรดต่อไป

	 	 ผู ้สนใจสามารถดาวน ์โหลด 
แอปพลเิคชนัจากโทรศพัท์แบบ	Smartphone 
ทั้งในระบบ	Android	และ	iOS	โดย	ณ	วันที่	 
1	 มีนาคม	 2564	 มียอดดาวน์โหลดทั้งสิ้น	
410,023	ครั้ง	แบ่งเป็น
	 	 -	 ระบบ	 Android	 จ�านวน	
243,000	ครั้ง
	 	 -	 ระบบ	iOS	จ�านวน	167,023	คร้ัง
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 แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”	เป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบและช่องทาง 
การให้บริการประชาชนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต	 เพื่อใช้ในการ 
ตดิตามสถานการณ์และป้องปรามการทจุรติเลอืกตัง้	โดยส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
ในการติดตาม	 ตรวจสอบการเลือกตั้ง	 เมื่อประชาชนพบเห็นการทุจริตหรือการกระท�าผิด
กฎหมายเลอืกตัง้	กส็ามารถรายงานสถานการณ์ได้	รวมถงึรายงานสถานการณ์ทัว่ไปทีเ่กีย่วกบั
การเลือกตั้ง	 โดยผู้ใช้งานซ่ึงประกอบด้วย	 ประชาชน	 เจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	รวมทัง้เจ้าหน้าทีข่องรฐั	สามารถรายงานสถานการณ์ได้หลายรูปแบบ	เช่น	ข้อความ	
ภาพ	 เสียง	 หรือวิดีโอ	 ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต	
โปร่งใสและเที่ยงธรรม
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 แอปพลิ เคชัน “Civic Education” 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีแนวคิด 
ในการน�าเทคโนโลยีมาใช ้สร ้างนวัตกรรมใหม ่	
พัฒนาเครื่องมือ	 และเพิ่มช่องทางการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผ่านทางสื่อสารสนเทศ	 จึงได้จัดท�าแอปพลิเคชัน	
“Civic	 Education”	 บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 
สมาร์ทโฟน	 เพื่อให้วิทยากรได้รับข้อมูลข่าวสาร	 
สาระความรู้ได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็วและอย่างต่อเนื่อง	
ตลอดจนมีสื่อความรู้สนับสนุน	 การถ่ายทอดความรู้ 
ต่อกลุ ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย	 อาทิ	 คู ่มือ 
โรงเรียน	 คู ่มือวิทยากร	 คู ่มือศูนย์ส่งเสริมพัฒนา 
ประชาธิปไตย	 รวมท้ังสื่อความรู ้ส�าหรับการอบรม 
แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	ด้วย	โดยสามารถดาวน์โหลด 
ได้ทั้งระบบ	iOS	และระบบ	Android
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 การแจ้งเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์	 คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 เร่ือง	 วิธีการแจ้งเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจไป 
ใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ทางอเิลก็ทรอนิกส์	ลงวนัที	่18	มนีาคม	2564 
เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีความจ�าเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้	 โดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังคนใดไม่อาจ 
ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	เนือ่งจากมเีหตุจ�าเป็นสามารถแจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้	รายละเอียดดังนี้
	 1.	ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งเหตุจ�าเป็นภายใน	 7	 วัน	 ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน	 7	 วัน	 นับแต่ 
วันเลือกตั้ง	 ผ่านทางเว็บไซต์	 www.bora.dopa.go.th	 หรือเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	www.ect.go.th	หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน	Smart	Vote	หัวข้อ	“การแจ้งเหตุ
จ�าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”
	 2.	กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน	 
และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�าหนด	 เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว	 ระบบจะแจ้งเหตุจ�าเป็น 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
	 3.	พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 หรือจัดเก็บส�าเนาข้อมูล 
ไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อเป็นหลักฐาน
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 ศูนย์บริการสายด่วน 1444	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้บริการ 
สายด่วน	 1444	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล 
การเลือกตั้งและข่าวสารต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อรองรับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและในกรณีที่ประชาชนต้องการทราบ 
ข้อมูลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกฎหมาย	และแนวทางการปฏิบัติต่าง	ๆ 	ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะด�าเนินการแจ้งข้อมูลที่ประชาชนสนใจ 
ในวันถัดไป	 โดยสามารถฝากเบอร ์โทรศัพท ์	 หรือ	 ช ่องทางการติดต ่อสื่อสารอื่น 
เพือ่ให้ได้รบัข้อมลู	 นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถติดต่อผ่านช่องทางแฟนเพจ	 “ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้”	เพือ่รบัทราบข้อมลูข่าวสารได้ตลอด	24	ชัว่โมง	ภายใต้ความมุง่มัน่ 
ในการให้บริการที่ว่า	“ทุกค�าถาม มีค�าตอบ ทุกค�าตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจ”
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 ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – War Room) คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าท่ีและอ�านาจควบคุม	 ดูแล	 การเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
จึงได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง	 
โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส	์ 
(E	 –	War	 Room)	ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมการบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของ
สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์	ตลอดจนวเิคราะห์	และ
เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้	กรณกีารกระท�าผดิเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
	 ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E  –  War	 Room)	 ท�าหน้าที่ใน 
การติดตาม	 ควบคุม	 ดูแล	 ตรวจสอบ	 และรับรายงานจากส่วนต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 รับรายงานจาก 
ผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 สายด่วน	 กกต.	 1444	 ประชาชน	 ผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้ง	 ผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	 รวมถึงการแสวงหาข้อมูลโดยศูนย์บริหารการหาเสียง
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E – War	 Room)	 ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลหรือการรายงาน	 ศูนย์บริหาร 
การหาเสียงฯ	 จะด�าเนินการรวบรวม	 วิเคราะห์	 และเสนอต่อคณะท�างานติดตามเกี่ยวกับ 
การหาเสยีงทางอเิลก็ทรอนกิส์	 เพือ่พจิารณาและให้ความเหน็	และหากเกิดกรณทีีม่กีารหาเสยีง 
เลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่ถูกต้อง	 จะเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พิจารณาและมีค�าสั่งให้ผู ้สมัคร	 พรรคการเมือง	 หรือผู้ใด	 แล้วแต่กรณี	 ด�าเนินการแก้ไข	
เปลี่ยนแปลง	หรือลบข้อมูลต่อไป
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	 ทั้งนี้	เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
พ.ศ.	2562	มาตรา	73	บัญญัติให้	ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	
และความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า	 การหาเสียงเลือกตั้งนั้น
ฝ่าฝืนหรอืไม่ถกูต้องตามพระราชบญัญติันี	้หรอืค�าสัง่	ระเบยีบ	หรือข้อบงัคบัของคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มหีน้าท่ีแจ้งข้อเทจ็จรงิให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 
โดยพลนั	และมอี�านาจสัง่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการแก้ไข	เปล่ียนแปลง	หรือลบข้อมลูโดยทนัที

“เดินหน้าจัดการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ”

การประชุมความพร้อมเพื่อจัดการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

	 ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัและนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เร่งเดินหน้าด�าเนินงานในทันที	 โดยการประชุมชี้แจงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง	 
ในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน	 ซ่ึงผู้เข้าร่วม 
ประกอบด้วย	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด	 และผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย	 เพื่อชี้แจงแนวทางและกรอบภารกิจ 
ในการด�าเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด
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	 นอกจากนี	้ส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้จัดตั้งศูนย์อ�านวยการและ
ประสานงานการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น	เพื่อมอบนโยบาย	และ
รับฟังปัญหา	อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	รวมถึง
การบูรณาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	เพือ่ให้การจดัการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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การตรวจติดตาม ควบคุมดูแลการจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม

	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 2560	 
มาตรา	 27	 วรรคสอง	 บัญญัติว่า	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินให ้
คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจด�าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือหน่วยงานอืน่ 
ของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ังภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งกับให้มีอ�านาจแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ัง	 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง	 
รวมทั้งมีหน้าที่และอ�านาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต	 เที่ยงธรรม	 
และชอบด้วยกฎหมาย
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	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก�าหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 โดยให้จัดการเลือกตั้งภายใน 
หกสบิวนันบัแต่วนัทีค่ณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้	มกีารรบัสมคัร 
รับเลือกตั้งในระหว่างวันที่	 2	 –	 6	 พฤศจิกายน	 2563	 โดยมีผู้สมัครรับเลือกต้ังทั่วประเทศ	 
76	จังหวัด	รวมจ�านวน	8,521	คน	แบ่งออกเป็น
	 -	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จ�านวน	335	คน	
	 -	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จ�านวน	8,186	คน	
	 ทัง้นี	้เพือ่ให้การด�าเนนิงานในกระบวนการเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ถกูต้อง
และเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด	คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงลงพ้ืนท่ีติดตามการด�าเนนิการ
อย่างใกล้ชิด
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	 การควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นภารกิจ 
ทีต้่องอาศยัพลงัขบัเคลือ่นจากหลายภาคส่วน	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าทีผู่ด้�าเนนิการจดัการเลือกตัง้ 
เครือข่ายความร่วมมือและหน่วยงานสนับสนุน	 ที่ร ่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการ 
จัดการเลอืกตัง้	คณะกรรมการการเลอืกตัง้จงึตรวจเยีย่มศนูย์ประสานงานการเลอืกต้ังในพ้ืนที่	 
เพื่อรับฟังปัญหา	 อุปสรรค	 ข้อเสนอแนะ	 รวมถึงให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	 
รวมถึงพบปะหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด	 เพื่อประสานและบูรณาการความร่วมมือ 
การจัดการเลือกตั้งในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 ในการเลอืกตัง้ท้องถิน่	คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตัง้	(กปน.)	ถอืว่าเป็นบคุลากร
ส�าคัญในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	 โดยก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน	 ผู้อ�านวยการ 
การเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่งตัง้ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังเป็นคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 
ซ่ึงการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน	 
จึงมีคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งจ�านวนเก้าคน	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการ 
หนึ่งคน	และกรรมการอีกจ�านวนแปดคน
	 ทั้งนี้	 ก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู ้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรม 
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	(กปน.)	และเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�าทีเ่ลอืกตัง้	 
เพือ่ให้เข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเอง	และสามารถปฏบิติัได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย	ประกาศ	
ระเบียบ	 และค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่บน 
พื้นฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน
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	 ในวันก่อนวนัเลอืกตัง้	กปน.	ไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�า 
ทีเ่ลอืกตัง้จะด�าเนนิการรบัหบีบตัรเลอืกตัง้	บตัรเลือกต้ัง	บญัชรีายชือ่ผู้มสิีทธเิลือกต้ัง	แบบพมิพ์
และอปุกรณ์การเลอืกตัง้ท่ีต้องใช้ในการเลอืกต้ัง	โดยจะต้องตรวจสอบบตัรเลอืกต้ัง	ตราประทบั
บนบัตรเลือกตั้ง	 และนับจ�านวนบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน	 รวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ ิ
เลอืกตัง้	แบบพมิพ์	และอปุกรณ์การเลอืกตัง้ทีต้่องใช้ในการเลอืกตัง้ให้ถกูต้องและลงลายมอืชือ่
ไว้เป็นหลกัฐาน	ภายหลงัจากกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	และเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ประจ�าทีเ่ลอืกตัง้ได้ตรวจสอบและด�าเนนิการดังกล่าวเรยีบร้อยแล้ว	ให้ลงลายมอืชือ่ผูม้อบและ
ผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐาน	 และให้น�าบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งแล้วให้ปิด 
หบีบตัรเลอืกตัง้	ใส่สายรดัหรอือปุกรณ์อืน่แทนสายรัด	ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหบีบตัรเลือกตัง้ 
และลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกต้ัง	 และให้ปิดช่องใส ่
บตัรเลอืกตัง้	ส�าหรบับญัชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	แบบพมิพ์	และวสัดอุปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ให้รวมเก็บ
ไว้ในถงุวสัดใุส	กรณใีช้หบีบัตรเลอืกตัง้พลาสตกิ	ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหบีบตัรเลอืกตัง้	
แล้วน�าไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
	 นอกจากนี้	การจัดที่เลือกตั้งนั้นก็มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	ทั้งนี	้เพื่อเป็นการอ�านวย
ความสะดวกในการลงคะแนนแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจ 
เกดิขึน้จากการปฏบิตัหิน้าท่ีของ	กปน.	เอง	การจัดทีเ่ลอืกตัง้เป็นหน้าทีข่อง	กปน.	จงึควรด�าเนนิการ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
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	 ส�าหรับกิจกรรม	 “Big	 Day”	 ในส่วนภูมิภาค	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และเดินรณรงค์	 พร้อมแจกแผ่นพับ
ประชาสมัพนัธ์	เพือ่เชญิชวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดกิจกรรม	 “Big	 Day”	 ประชาสัมพันธ์ 
เดนิรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	พร้อมกันทั่วประเทศ
	 โดยในส่วนกลางจัดแถลงข่าวการรณรงค์เชิญชวน	 “20	 ธันวา	 กลับบ้านใช้สิทธิ	 
เลือกตัง้ท้องถิน่	อย่างสุจรติโปร่งใส”	พร้อมท้ังเดนิรณรงค์ร่วมกบัผูบ้รหิาร	พนกังานของส�านกังาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	นกัศกึษา	พธิกีร	ดารา	นกัแสดง	รวมพลังรณรงค์เชญิชวนประชาชน 
ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	 
ในการนี	้ได้รบัเกยีรตจิากกรรมการการเลอืกต้ัง	อธบิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	รองอธบิดี 
กรมการขนส่งทางบก	 รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 และเลขานุการกรมประชาสัมพันธ	์
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์



23 ปี กกต. 
ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ 111

20 ธันวา เลือกตั้ง อบจ. ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

	 นับแต่ต้นปี	 2563	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้เตรียมความพร้อม 
ในการจัดการเลือกตั้ง	 จวบจนคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 มาจนถึงวันอาทิตย์ท่ี 
20	ธนัวาคม	2563	คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้	เจ้าหน้าที่ 
ผูด้�าเนนิการจดัการเลอืกตัง้	ผูต้รวจการเลอืกตัง้	เครอืข่ายความร่วมมอื	และหน่วยงานสนับสนนุ 
ทุกภาคส่วนทุ่มเท	 เสียสละ	 และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงและเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย	
	 ถงึแม้ว่าจะต้องด�าเนนิการจดัการเลอืกตัง้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรสัโคโรนา	 2019	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้กไ็ม่ได้นิง่นอนใจ	 โดยให้ความส�าคญั 
ในความปลอดภัยของผู ้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 รวมถึงผู ้ที่มี 
ส่วนเก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง	 โดยก�าหนดจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลง 
เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	 การจัดระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง	 การจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 
เพื่อท�าหน้าที่คัดกรอง	 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง	 กรณีพบว่า 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนน 
ในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น	รวมทั้ง 
ในแต่ละข้ันตอนได้ก�าหนดจดุระยะห่างระหว่างบคุคลประมาณ	1.5–2	เมตร	ท�าความสะอาดโต๊ะ 
ปากกาในคูหาลงคะแนน	ภายหลงัมผีูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้ทกุ	15-20	คน	หรือตามความเหมาะสม	 
และในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังและเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย	 จะมีการสวมหน้ากาก	 Face	 Sheild	 และถุงมือตลอดระยะเวลา	 ซึ่งทั้งหมด 
ที่กล่าวมานี้	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมแผนรับมือไว้อย่างรัดกุมจึงท�าให้การจัด 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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	 จากความส�าเร็จข้างต้น	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับเกยีรติเข้าร่วม 
การเสวนาออนไลน์	เรื่อง	การจัดการเลือกตั้ง 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 โดยมีผู้แทน 
จากคณะกรรมการการเลือกต้ังในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้	 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ งอินโดนี เซีย	
มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 ประเทศไทย	 รวมท้ัง 
ผูแ้ทนสถาบนัส่งเสรมิประชาธิปไตย	หรอื	NDI	
เข้าร่วมด้วย	ซึง่สถาบนัส่งเสรมิประชาธปิไตย 
ได้ให้ความสนใจเกีย่วกบัวธิกีารจัดการเลือกต้ัง 
ของประเทศไทยท่ีผ่านมาว่าท�าไมจึงไม่พบ
ว่ามีผู้ติดเชื้อเลย	 ขณะที่ในต่างประเทศที่ม ี
การจัดเลือกต้ัง	เช่น	อนิโดนเีซีย	มาเลเซีย	และ 
ฟิลิปปินส์	 กลับพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง
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“ความส�าเร็จเป็นท่ียอมรับระดับประเทศ”

การประกาศผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

	 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใด	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว
มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมให้ประกาศ
ผลการเลือกตั้งนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกต้ัง	 แต่หากมีเหตุอันควร
เช่ือได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียน
กล่าวโทษหรือไม่	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน 
ให้แล้วเสร็จ	 และประกาศผลการเลือกตั้ง	 หรือจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่	 หรือด�าเนนิ 
การอื่นที่จ�าเป็น	 แล้วแต่กรณีโดยเร็ว	 แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกต้ัง	 
ซึง่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว
	 ทั้งนี้	 เมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า 
ผลการเลือกตั้งเกิดจากการเลือกตั้งที่มิได ้เป ็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค 
เพื่อพิจารณา	 และหากศาลวินิจฉัยว่า	 ผลการเลือกต้ังเกิดจากการเลือกต้ัง 
ที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ส�าหรับ 
การเลือกตั้งน้ัน	 และสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง	 หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
ของผู้ที่กระท�าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
	 ภารกิจจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 ก็ด้วยบุคลากรของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	เจ้าหน้าทีผู่ด้�าเนนิการจดัการเลือกต้ังทุกระดับ	หน่วยงาน 
สนับสนุน	 รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือต่าง	 ๆ	 ที่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง	 
เสียสละ	และเป็นมืออาชพี	ร่วมแรงร่วมใจในการขบัเคลือ่นภารกิจยิ่งใหญ่น้ี
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

	 ภายหลังจากเสร็จส้ินภารกิจจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อยแล้ว	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2564	 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกประกาศก�าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี	 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก�าหนดให้มีการเลือกต้ัง 
โดยก�าหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่	 28	 มีนาคม	 2564	 และมีการสมัครรับเลือกตั้ง 
ในระหว่างวันที่	 8	 -	 12	 กุมภาพันธ์	 2564	 โดยมีผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ัวประเทศ	 76	 จังหวัด	 
รวมจ�านวน	73,391	คน	แบ่งออกเป็น
	 	 -	ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี	จ�านวน	5,772	คน	
	 	 -	ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล	จ�านวน	67,619	คน
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้
และขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งให้ประชาชนทั่วไปได้รบัทราบอย่างทัว่ถงึ	และเพือ่ให้ประชาชน 
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใช้วจิารณญาณในการตดัสนิใจเลอืกคนดีเข้ามาท�าหน้าที	่ตระหนักรู้ถงึความส�าคญั 
ของการเลือกต้ังและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จงึต้องมกีารประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทัง้ในเชงิลกึและเชงิกว้างไปสูก่ลุม่เป้าหมาย 
ทั่วประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	 โดยจัดท�ากิจกรรม	 “กกต.	 สัญจร”	 ขึ้น	 
เพ่ือพบปะหารอืในเรือ่งการประชาสมัพนัธ์การเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ร่วมกบัผูแ้ทนหน่วยงานต่าง	ๆ 	ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัต่าง	ๆ 	รวมถงึร่วมรายการโทรทศัน์ประชาสมัพนัธ์ 
เชญิชวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ีพร้อมเน้นย�า้ 
ถงึความปลอดภยัในการจดัการเลอืกตัง้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา	2019	(โควิด	–	19)	ร่วมกับส�านักประชาสัมพันธ์	เขต	1	–	8	กรมประชาสัมพันธ์
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	 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	–	19)	 
ท่ียังคงอยู่	 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและออกไปใช้สิทธ ิ
เลือกตั้งเทศบาลนั้นจึงเป็นเร่ืองยากล�าบาก	ประกอบกับต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษา 
ระยะห่างทางสังคมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (ศบค.)	 โดยต้องระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีคนจ�านวนมากเข้าร่วมงาน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง	ในรูปแบบ	Live	Streaming	Event	ภายใต้แนวคิด	“28	มีนา	64	
เลือกตั้งเทศบาล	 เลือกตั้งวิถีใหม่	 ปลอดภัยใช้สิทธิ”	 ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์	 โดยถ่ายทอดสด	 Facebook	 Live	 ผ่านแฟนเพจ	 “ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง”
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	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้อง
ด�าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรทีกุระดบั	ได้แก่	เทศบาลนคร 
30	แห่ง	เทศบาลเมือง	195	แห่ง	และเทศบาล 
ต�าบล	2,247	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	2,472	แห่ง	แม้ที่ 
ผ่านมาคณะกรรมการการเลอืกตัง้จะมมีาตรการ 
รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(โควดิ	–	19)	และ 
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส ่ วน จั งหวั ดและนายกองค ์ การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และ 
เป็นท่ียอมรับจากนานาประเทศ	คณะกรรมการ
การเลือกตั้งยังคงด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (โควิด	 –	 19)	 
อย่างเข ้มงวด	 โดยมีการก�าชับเจ ้าหน้าท่ี 
ผู ้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งและหน่วยงาน 
ที่ เ ก่ียวข ้องเข ้มงวดกับมาตรการดังกล ่าว	 
เพื่อให้ประชาชน	 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมั่นใจได้ว่า 
จะออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล	 
โดยต้ังเป้าหมายให้การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
เทศบาลและนายกเทศมนตรีคร้ังนี้เป็นการ	 
“เลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ”
 ภายหลังการจดัให้มกีารลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งในวันเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว	ภารกิจของ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงมีอยู ่อย่าง 
ต่อเนือ่ง	เพือ่ท�าให้การเลอืกต้ังเป็นไปโดยสจุรติ	
โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 และชอบด้วยกฎหมาย	
คณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการภารกิจ
อ�านวยความยุติธรรมให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 
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ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	ประชาชน	และผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทกุฝ่าย	ด้วยการแสวงหาข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบั
การกระท�าอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมอืง	
หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือมิได้เป็นไปโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย	การจัดท�าส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวน	การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 
เพ่ือพิจารณาส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวน	 ไปจนถึงการด�าเนินคดีในศาล	 เพ่ือคงไว้ 
ซึ่งประโยชน์แห่งความยุติธรรมและเป็นตะแกรงคัดกรองคนดีเข้ามาปกครองบ้านเมือง
	 การเลือกตั้งท้องถ่ินเป็นประตูบานแรกสู่การพัฒนาท้องถ่ิน	 โดยการเลือกผู้แทน 
ที่ เป ็นคนดีมีความสามารถ	 ใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นมาพัฒนาบ้านเมืองอย่างยั่งยืน	 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้บริหาร	 และพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญดังกล่าวให้ประสบ 
ความส�าเร็จ	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแต่เพียงฝ่ายเดียวมิอาจท�าให้การจัดการเลือกต้ังส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 
หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย	 เพราะทุกคนในสังคมคือก�าลังส�าคัญ 
ในการขบัเคลือ่นฟันเฟืองประชาธิปไตยไปข้างหน้า	ในขวบปีต่อ	ๆ 	ไป	คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอตั้งปณิธานในการพัฒนาบุคลากร	 เสริมศักยภาพ
ระบบงาน	และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่าย	เพื่อพัฒนาการจัดการเลือกตั้งในระดับ
ต่าง	ๆ	ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและสากลต่อไป
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สถิติเร�่องคัดคานและสำนวน

เร�่องคัดคาน

590 เร�่อง

การสั่งคำรอง

590 เร�่อง

การดำเนินการ
สืบสวน/ไตสวน

196 สำนวน

การเลือกตั้งเทศบาลตำบล 

จำนวน 424 เร�่อง

การเลือกตั้งเทศบาลเมือง 

จำนวน 135 เร�่อง

การเลือกตั้งเทศบาลนคร

         จำนวน 31 เร�่อง

ระหวางพ�จารณา 

จำนวน 356 เร�่อง

จำหนาย (สั่งไมรับ/ยุติเร�่อง/ถอน/รวม/เก็บเปนขอมูล) 

 จำนวน 38 เร�่อง

พ�จารณาแลว 

จำนวน 234 เร�่อง

กกต. ว�นิจฉัยชี้ขาดสำนวนแลว 

จำนวน - สำนวน

กกต. ยังไมว�นิจฉัยชี้ขาดสำนวน
(ระหวางสืบสวน/ไตสวน) 

จำนวน 196 สำนวน

สั่งรับไวดำเนินการสืบสวน/ไตสวน 

   จำนวน 196 เร�่อง

สถิติเร�่องคัดคานและสำนวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร�
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

จำหนาย (สั่งไมรับ/ยุติเร�่อง/ถอน/รวม/เก็บเปนขอมูล) 

                                   จำนวน 342 เร�่อง
สั่งรับไวดำเนินการสืบสวน/ไตสวน 

                             จำนวน 326 เร�่อง

สถิติเร�่องคัดคานและสำนวน

เร�่องคัดคาน

697 เร�่อง

การสั่งคำรอง

697 เร�่อง

การดำเนินการ
สืบสวน/ไตสวน

326 สำนวน

คำรอง

จำนวน 630 เร�่อง

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยหร�อความปรากฏ

จำนวน 67 เร�่อง

ระหวางดำเนินการ

จำนวน 29 เร�่อง

พ�จารณาแลว 

จำนวน 668 เร�่อง

กกต. ว�นิจฉัยชี้ขาดสำนวนแลว 

จำนวน 43 สำนวน

ชั้นของ สนง.กกต.

                            จำนวน 249 เร�่อง
ระหวางสืบสวน/ไตสวน

         จำนวน 34 เร�่อง

กกต. ยังไมว�นิจฉัยชี้ขาดสำนวน

จำนวน 283 สำนวน

ตรวจคำรอง/ตรวจมูลกรณี

  จำนวน 6 เร�่อง
เสนอสั่งไมรับ/รายงานการตรวจมูลกรณี

   จำนวน 23 เร�่อง

ดำเนินคดีอาญา

 จำนวน 2 เร�่อง
ยกคำรอง

 จำนวน 41 เร�่อง

สถิติเร�่องคัดคานและสำนวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบร�หารสวนจังหวัด
และนายกองคการบร�หารสวนจังหวัด   เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

สรุปจ�านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สรุปจ�านวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี



มุงสูอนาคต
ดวยความเปนเลิศทางดิจิทัล
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	 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพ่ือเปล่ียนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาโดยตลอด	 ซึ่งที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สารมาใช้เป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุการพฒันาและสร้างนวตักรรมในการบรหิารงาน 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน	 รวมท้ังบูรณาการข้อมูล 
อย่างเป็นระบบกับเจ้าหน้าท่ีและพรรคการเมืองรวมถึงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 
ให้มากยิ่งขึ้น
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาองค์กร 
รองรับการก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล	 จึงได้ก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 –	 2580)	 ยุทธศาสตร์ที่	 2 
เสรมิความเข้มแขง็ของเครือข่ายประชาธปิไตย	และส่งเสรมิการพฒันาพรรคการเมอืง 
โดยใช้กลยุทธ์สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ทันสมัย	 สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ	 
เพื่อก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังให้เป็น 
รูปธรรม	 รวมถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง 
สู่องค์การที่มีความทันสมัยและมุ่งเน้นผลงานที่ดี
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงก�าหนดกรอบแนวทางไว้	3	ประการ	ได้แก่ “การจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”	โดยการท�างานอย่างเปิดเผย	โปร่งใส	เอื้อให้ 
บุคคลภายนอกและประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้	 “การสร้างรากฐานการบูรณาการ
จัดการข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”	โดยแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานเช่ือมโยงการท�างานซึง่กนัอย่างเป็นเอกภาพเบด็เสรจ็ในจดุเดยีว	ปรบัรปูแบบ 
การท�างานให้คล่องตัวรองรับการประสานงานแนวระนาบในลักษณะเครือข่าย	 
และ	“การพฒันาระบบงานดจิทิลัเพือ่การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ”	โดยน�าเทคโนโลยดีจิทิลั
มาใช้ในการบริหารจดัการ	มฐีานข้อมลูท่ีทันสมยัเพือ่สนบัสนนุการวางแผนยทุธศาสตร์
และการตัดสินใจในการท�างาน

มุ่งสู่อนาคต
ด้วยความเป็นเลิศทางดิจิทัล
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การจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกต้ังอย่าง
ต่อเนื่อง	 และในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 เข้าสู่นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 อีกทั้ง
ประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 เพื่อให้ประเทศ 
มีทิศทางการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน	 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอ
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเดิม)	 ซึ่งการเห็นชอบต่อข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้ทุกกระทรวง	 กรม	 
รัฐวิสาหกิจ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานของรัฐ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องจัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ	 3	ปี	 ของหน่วยงานแทนการจัดท�าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม	 ระยะต่อมากระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม	 ขอความร่วมมือในการจัดท�าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยทุธศาสตร์ภายใต้แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่ให้สามารถขบัเคลือ่น 
การท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุเป้าหมาย
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	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จึ ง ได ้จัดท� าแผนปฏิ บั ติการดิจิทัลของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ระยะ	
5	 ปี	 (พ.ศ.	 2563	 -	 2567)	 โดยด�าเนินการ 
จัดกิจกรรม	 Kick	 Off	 แผนปฏิบัติการ 
ดังกล ่าว	 เพื่อ เป ็นการประชาสัมพันธ  ์
ให ้ทราบถึงวัตถุประสงค ์ ในการจัดท�า 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ	 การด�าเนินการ 
ตามขั้นตอนต่าง	 ๆ	 การสร้างความตระหนัก 
และการมีส ่วนร ่วมให ้กับผู ้บริหารและ 
พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	โดยม	ีคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง	 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ผู ้ อ� านวยการสถาบันพัฒนาการ เมือง
แ ล ะ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง 	 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
เทคโนโล ยีสารสนเทศของส� านั กงาน 
คณะกรรมการการเลอืกต้ัง	และผูอ้�านวยการ 
ส�านักทุกส�านัก	เข้าร่วมรับฟังการน�าเสนอ



23 ปี กกต. 
ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ 125

	 ทั้งนี้	ได้ด�าเนินการส�ารวจ	ศึกษา	วิเคราะห์นโยบาย	ความต้องการ	และข้อเสนอแนะ 
ส�าหรับการน�าไปก�าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกต้ังและผู้บริหารระดับสูง 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้แก่	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ผูอ้�านวยการสถาบนัพัฒนาการเมอืงและการเลือกต้ัง	 
ผูอ้�านวยการส�านกัทุกส�านกั	รวมถงึการลงพ้ืนทีเ่กบ็ข้อมลูและสมัภาษณ์ผูอ้�านวยการส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัต่าง	ๆ 	ได้แก่	จังหวดัเชยีงใหม่	สมทุรสงคราม	อ่างทอง	 
สงขลา	หนองคาย	นครปฐม	ระนอง	นครราชสีมา	อ�านาจเจริญ	แม่ฮ่องสอน	นราธิวาส	เพชรบุรี	
สระแก้ว		สิงห์บุร	ีและล�าพูน
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	 นอกจากนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อก�าหนดจุดแข็ง	จุดอ่อน	 โอกาส	และอุปสรรค	 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยดิีจทัิล	(SWOT	Analysis)	โดยจะน�าข้อมลูไปวเิคราะห์ความต้องการใช้ประโยชน์ 
จากระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	 และน�ามาประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงานในส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทาง 
และกรอบการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ภายหลังจากได้ด�าเนินการข้างต้นแล้ว	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
จึงได้จัดท�า	 (ร่าง)	แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ระยะ	5	ปี	 
(พ.ศ.	 2563	 -	 2567)	 และจะได้น�า	 (ร่าง)	 แผนปฏิบัติการดิจิทัลดังกล่าวมาด�าเนินการ 
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ผู้อ�านวยการสถาบัน 
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พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	ผู้ตรวจการ 
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	ผูท้รงคณุวฒุด้ิานเทคโนโลยดีจิทิลั	
ผู้อ�านวยการส�านักทุกส�านัก	 ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	และผูแ้ทนจากหน่วยงาน 
ที่เ ก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล	 จ�านวน	 
10	หน่วยงาน	 ได้แก่	 ผู้แทนกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ผู้แทนส�านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
สงัคมแห่งชาต	ิผูแ้ทนส�านักงานพฒันาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ 	 (องค ์การมหาชน)	 
ผู ้แทนส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	 
ผู ้ แทนส� า นักงานพัฒนารั ฐบาลดิจิ ทัล	 
(องค์การมหาชน)	ผู้แทนส�านักทะเบียนกลาง	 
กรมการปกครอง 	 ผู ้ แทนของบริ ษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้แทน 
ของส�านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ	 
และผู ้แทนจากส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืน	เพือ่น�าไปปรบัปรงุก่อนที่ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
ประกาศใช้ต่อไป
	 จากวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 ยุทธศาสตร	์
สถานภาพด ้ านดิ จิ ทั ลของส� านั ก ง าน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง ในป ัจจุบัน	 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 (SWOT	 Analysis)	 
น�าไปสู่การวางแผนงานด้านดิจิทัล	 เพื่อให้ 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้มทีศิทาง 

การด�าเนินงานที่ชัดเจน	 สอดคล้องเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	 ปี	 แผนปฏิรูป
ประเทศ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2561-2565)	และ
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งสามารถขับเคล่ือน 
การด�าเนินงานและติดตามประเมินผลได ้
อย่างมปีระสทิธิผล	และเพ่ือให้การด�าเนนิงาน 
ด ้ าน เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ลของส� านั ก ง าน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุเป้าหมาย 
ดังกล่าว	 จึงมีการก�าหนดแผนงาน/โครงการ	 
โดยรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่บรรจุ 
ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล 	 ระยะ	 5	 ป ี	 
(พ.ศ.	 2563	 -	 2567)	 ที่จะต้องด�าเนินการ 
และถือว่าเป็นโครงการเรือธง	 (Flag	 Ship)	
ท่ีครอบคลุมทุกภารกิจของส� านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ดังนี	้
	 1.	 โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/
การออกเสยีงประชามตโิปร่งใส	พฒันาระบบ
รายงานผลการเลือกตั้งอัจฉริยะ
	 2.	 โครงการป้องปรามและปราบปราม 
การทุจริตเลือกต้ัง	 พัฒนาระบบติดตามและ
รายงานผลการสืบสวนสอบสวนการเลือกตั้ง
	 3.	 โครงการพัฒนาช่องทางการมี 
ส่วนร ่วมทางการเมืองอย่างสร ้างสรรค์	 
จัดหาระบบ	Open	Data	และบริหารจัดการ 
การเชื่อมโยงข้อมูลกลาง	(API	Gateway)
 ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
จะเร่งด�าเนินการโครงการต่าง	 ๆ	 ดังกล่าว	
ให้แล้วเสร็จเพื่อรองรับการเลือกตั้งที่ก�าลัง 
จะเกิดขึ้นต่อไป
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สร้างรากฐานการบรูณาการจดัการข้อมูลของส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

	 ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดและควบคุมการเลือกต้ังจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูล 
จากหลายส่วนงาน	 เช่น	 ข้อมูลเจ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการเลือกตั้ง	 การแบ่งเขตเลือกตั้ง	 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 พรรคการเมือง	 สมาชิกพรรคการเมือง	 ผลการเลือกต้ัง	 
การร้องเรียนหรอืร้องคัดค้านการเลอืกตัง้	การเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้	การสัง่ให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่	 
บัญชีหัวคะแนน	 เป็นต้น	 แต่ข้อมูลท่ีมีอยู ่ตามท่ีได้กล่าวมา	 มีการจัดเก็บท่ีหลากหลาย 
ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ขณะเดียวกันลักษณะการจัดเก็บและ 
การสืบค้นข้อมูลก็ต่างจัดท�าขึ้นเพื่อใช้งานหรือรองรับการปฏิบัติงานเฉพาะส่วนงานที่ตนเอง 
รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเพียงส่วนเดียว	 ไม่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล 
ร่วมกันท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนในการน�าเข้าข้อมูลต้นทาง	 จึงอาจท�าให้เกิดความซ�้าซ้อน 
ในการจัดท�าระบบสารสนเทศ	 และไม่สามารถน�าข้อมูลท่ีมีอยู่มาสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 หรือมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ได ้อย ่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งหากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี 
การบูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ	 โดยให้แต่ละส่วนงานจัดเก็บ	 บันทึก	 ปรับปรุง
ข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ		และน�าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	เช่น	วันครบวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งวันเลือกต้ัง	 ข้อมูลของผู้สมัครตั้งแต่ประวัติผู้สมัคร	 สังกัดพรรค	 คะแนน 
ที่ได้รับ	 ผู้ให้การสนับสนุนผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 ก็จะสามารถน�าข้อมูลนั้นมาใช้ 
ในการสนับสนุนและประกอบการจัดและควบคุมการเลือกต้ังให้เป็นโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	
ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงด�าเนินการบูรณาการจัดการข้อมูลกลาง 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		เพื่อบริหารจัดการแหล่งข้อมูล	การจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง	 ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินท่ีอยู่ตามส่วนงานต่าง	 ๆ 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มารวมไว้ในระบบเดียวกัน	 ท�าให้ลดความซ�้าซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน	 เป็นประโยชน์ส�าหรับใช้ในการควบคุมประมวลผลและเป็นข้อมูลประกอบ
การด�าเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไป	 รวมท้ังในอนาคตสามารถน�าคลังข้อมูลท่ีได้มีการจัดเก็บ
ดังกล่าวไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือน�าข้อมูลไปปรับใช้	 เพื่อการป้องปราม	หรือช่วยเหลือ 
ในเรื่องของการหาข่าวที่เกี่ยวกับการกระท�าการทุจริตเลือกต้ัง	 อีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูล 
ด้านการเลอืกตัง้ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื	สามารถน�าไปใช้อ้างองิทางวชิาการ	และส่งเสริมการเรยีนรู้ 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุในรปูแบบของสือ่ผสม 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความสนใจและเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น	โดยแบ่งเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
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	 -	 ระยะที	่1	 การจดัท�าสถาปัตยกรรมข้อมลูและมาตรฐานข้อมลูกลางของส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั	ท�าให้สามารถจดัเกบ็ข้อมลูการปฏิบัตงิานทีเ่ก่ียวกบัการเลอืกต้ังทัง้หมดของทกุส่วนงาน 
ลดความซ�้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล	 รวมทั้ง	 มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 ตลอดจน 
ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของส�านักงานฯ
	 -	 ระยะที	่2	 การพฒันาระบบฐานข้อมลูกลางของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
(Integrated	Database)	เพื่อบริหารจัดการคลังข้อมูล	(Data	Warehouse)	การใช้ประโยชน์
ข้อมลูร่วมกันระหว่างส่วนงานต่าง	ๆ 	ภายในส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	และจดัเตรยีม
ข้อมูลให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในระยะถัดไป
	 -	 ระยะที	่3	 การเชื่อมโยงข้อมูลกลางของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือตอบสนองนโยบายการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ	 (Government	 
Service	 Platform)	 ด้านการเลือกต้ัง	 (ECT	 API	 /	 Platform)	 อันประกอบด้วย	
Data	 Platform,	 Application	 Development	 Platform	 และ	 Service	 Platform	 
ตลอดจนมาตรฐานชุดข้อมูลการเลือกตั้ง	 (ECT	 Data	 Set)	 ของประเทศไทยท่ีมีมาตรฐาน	 
สามารถเข้าถึง	 แลกเปล่ียน	 เชื่อมโยง	 และใช้งานร่วมกันได้	 และให้บริการข้อมูล 
ต่อประชาชนสาธารณะโดยการจัดท�าข้อมูลเปิดภาครัฐด้านการเลือกตั้ง	 (ECT	Open	 Data) 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไร้ขีดจ�ากัด	 ไม่เพียงเฉพาะขอบเขตในประเทศไทย	 
แต่หมายรวมถึงต่างประเทศทีมี่ความต้องการในการใช้ประโยชน์ข้อมลูการเลอืกตัง้ประเทศไทย
ในการอ้างอิงเชิงวิชาการ

สรางความรู ความเขาใจใน EA แกบุคลากร

ดำเนินโครงการ

การดำเนินงาน

จัดเก็บขอมูล (Data Repository)

จัดเตร�ยมคณะทำงานจากทุกสวนราชการ เพ�่อสนับสนุน

EA

จัดหาเคร�่องมือดำเนินการ (Hardware, Software)

Data Lake

Data Integration

Implementation

ECT Intelligence

ดำเนินโครงการ
 - มาตรฐานชุดขอมูลการเลือกตั้ง (ECT DataSet) ของ
  ประเทศไทย
 - ระบบบร�การพ�้นฐานภาครัฐ (Government Service
  Platform) ดานการเลือกตั้ง (ECT API/Platform)

ขอมูลเปดภาครัฐดานการเลือกตั้ง (ECT Open Data)

ระบบการแสดงขอมูลในลักษณะสื่อผสม ในการเปนแหลง
เร�ยนรูดานการเลือกตั้งในรูปแบบ Digital ECT Library/
Digital ECT Museum

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอก

Platform & Open Data

EA: Data Architecture
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การพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

 ระบบส�านักงานอัตโนมัติ (Office Automatic)	 การลดขั้นตอน
กระบวนการในการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน	 ถือว่าเป็นสิ่งแรก
ที่องค์กรจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนในยุคดิจิทัล	 ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เล็งเห็นถึงความส�าคัญจึงได้จัดท�าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2556	 เพ่ืออ�านวยความสะดวก
การใช้งานในด้านงานสารบรรณ	 เช่น	 การรับ-ส่งหนังสือภายใน	 การรับ-ส่งหนังสือ 
ภายนอกหน่วยงาน	 การติดตามเส้นทางของหนังสือ	 การออกเลขที่หนังสือเป็นต้น	 
อีกทั้งระบบดังกล่าวยังสามารถบริหารการจัดเก็บเอกสารให้สืบค้นได้ง่ายรวดเร็ว	 
ท�าให้ลดค่าไปรษณีย์	และลดการใช้กระดาษด้วย		
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	 ป ัจจุบันส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได ้มีการปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	 โดยพัฒนาให้ระบบสามารถรองรับ 
การใช้งานบน	 web	 browser	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 สามารถเรียกดู 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟนโดยไม่จ�ากัดรุ่นหรือประเภทของอุปกรณ	์ 
การใช้งานแถบรหสั	(QR	Code)	เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีนหนงัสอืและค้นหา	
รวมทัง้สามารถรองรบัการน�าระบบมาใช้ในการบรหิารการประชมุได้	และมกีารอบรม 
ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่ทั้งในส่วนกลาง	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 และศูนย์ส่งเสริม 
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่	1	–	8
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ระบบฐานข้อมูลวิทยากรพลเมืองคุณภาพ

	 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่สร้างพลเมืองคุณภาพ 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเครือข่ายพันธมิตรในการด�าเนิน 
กิจกรรมขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามหลักสูตรพลเมือง
คุณภาพ	 โดยการสร้างวิทยากรหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นภาคีเครือข่าย	 5	 หน่วยงาน 
เพือ่สนบัสนนุในการขับเคลือ่นภารกิจดงักล่าวให้มปีระสทิธภิาพและต่อเนือ่ง	ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดท�าระบบฐานข้อมูลวิทยากรพลเมืองคุณภาพ	 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานและขอความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษา 
และการมีส ่วนร่วมของพลเมืองที่	 1-	 8	 ในพื้นที่	 อีกทั้งยังเป็นข้อมูลส�าคัญ 
ในการวางแผนงานพัฒนาวิทยากรพลเมืองคุณภาพต่อไปในอนาคต
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ระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง 
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดท�าระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง	 
เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	หน่วยงานต่าง	ๆ 	ในการตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชกิ 
พรรคการเมืองของบคุคล	เพิม่ประสทิธภิาพให้การตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูเ้ข้ารบัการสรรหา
เป็นสมาชิกวุฒิสภา	และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่าง	ๆ	 
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 โดยหน่วยงานต่าง	 ๆ	 สามารถเข้าใช้งานระบบเพ่ือตรวจสอบ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เอง	โดยไม่ต้องรอให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการ 
ตรวจสอบให้	 ซึ่งจะเป็นการกระจายการปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้แก่พรรคการเมือง 
ในการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นสมาชิกผ่านระบบบริหารฐานข้อมูล 
พรรคการเมืองและการเตรียมข้อมูลสมาชิกของพรรคการเมืองให้มีความถูกต้องและพร้อม
ส�าหรับการตรวจสอบคุณสมบัติ
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	 การด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ไม ่ว ่าจะเป ็นการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล	 การสร ้างรากฐาน 
การบูรณาการจัดการข้อมูล	 และการพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพ่ือการบริการ
ที่เป็นเลิศ	 ล้วนเป็นการด�าเนินการตามกรอบแนวคิดการพัฒนาบริการดิจิทัล
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นส�านักงาน
ดิจิทัลที่สมบูรณ์และรองรับการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏบิตังิาน	รวมถงึการพจิารณาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม
ที่สอดคล้องกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาให้บริการ 
แก่ประชาชนเพื่ออ�านวยความสะดวก	รวดเร็ว	และมีขั้นตอนที่ถูกต้องแม่นย�า	
รวมทั้งการจัดท�าข้อมูลเปิด	 (open	 data)	 ด้านการเลือกตั้ง	 เพื่อเผยแพร่ 
ต่อสาธารณชน	 ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง	 โปร่งใสในการด�าเนินการ	 
สร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างไร้ขีดจ�ากัดไม่เพียงเฉพาะขอบเขตในประเทศไทย	
แต่หมายรวมถึงต่างประเทศที่มีความต้องการในการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
การเลือกตั้งในการอ้างอิงเชิงวิชาการ	 และสามารถน�าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอด
ในด้านต่าง	ๆ	ให้แก่ประเทศชาติ
	 ก้าวต่อไปของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการพัฒนา
บรกิารดจิิทัล	คอื	การสร้างความพร้อมด้านดจิทิลัให้แก่บคุลากรของส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพราะเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนสู ่ 
การเป็นส�านักงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ	 เนื่องจากเป็นผู้ท�าหน้าท่ีให้บริการ 
และอ�านวยความสะดวก	ตลอดจนเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนินงาน 
ในหน่วยงาน	 โดยจะก�าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีทิศทางที่ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น	 รวมทั้งการก�าหนดมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาทักษะให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันต่อไป
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	 ครบรอบ	23	ปี	 วันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะหน่วยงาน
ธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ผ่านการเติบโต
ท่ามกลางการเมืองที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น	 มีวิกฤติการณ์ทางการเมืองก็หลายคร้ัง	 
ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงกตกิาทางการเมอืง	คอื	มกีารบงัคบัใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
3	 ฉบับ	 ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและความคาดหวังของสังคมที่จะให้มีการปฏิรูป
การเมืองเกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ปฏิบัติหน้าที ่
ตามพันธกิจ	ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะท�างานสนบัสนนุงานในหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ให้บรรลุเป้าหมายภายใต้บริบททางการเมืองดังกล่าว	 เพ่ือให้การเมืองดี	 ซึ่งจะยังผลให ้
การบริหารจัดการบ้านเมืองดี	ตามที่รัฐธรรมนูญได้ออกแบบ	และสังคมได้คาดหวังไว้
	 ในท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป	 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญและ 
เป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตของประชาชน	ประกอบกบับรบิททางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน	 ทั้งในแง่ของรูปแบบ	 วิธีการ	 และเป้าหมายที่หลากหลายซับซ้อน	 
จงึเป็นความท้าทายและเงือ่นไขท่ีส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังจะท�างานให้บรรลเุป้าหมาย 
ในการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองดีส�าเร็จโดยเร็วได้อย่างไร	ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักและมองเห็นความท้าทายดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี	 
จงึได้น�าเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	มาเป็นเครือ่งมอืในการปฏบิติังาน	เพือ่ปรับเปล่ียนองค์กรสู่ยคุดิจิทลั 
และเป็นองค์กรการจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ	ECT	Transformation	จะเห็นได้จากการจัดให้ม ี
แอปพลิเคชันเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการไปใช้สิทธ ิ
เลือกตั้ง	 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัคร	 และพรรคการเมือง	 มีแอปพลิเคชัน 
การให้ความรูค้วามเข้าใจให้แก่ประชาชนเก่ียวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 เพื่อสร้างพลเมืองคุณภาพ	มีแอปพลิเคชันแจ้งเบาะแส 
การทุจริตในการเลือกตั้ง	 มีระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง	 รวมท้ังมีบริการ 
ตอบข้อซักถามประชาชนแบบครบวงจรเกี่ยวกับข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย 
เลือกตั้งและพรรคการเมืองทางสายด่วน	 1444	 รวมท้ังทางเว็บไซต์	 แฟนเพจเฟซบุ ๊ก 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	และการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สทิธเิลอืกต้ังได้ทางอเิลก็ทรอนิกส์  
เป็นต้น

มุ่งสู่ภารกิจพัฒนาประชาธิปไตย
ก้าวย่างสู่ปีท่ี 24 อย่างม่ันคง
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	 ก้าวสูปี่ที	่24	ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าที่
ตามพนัธกิจอย่างต่อเนือ่ง	 ในการสนบัสนนุพรรคการเมอืงเพ่ือให้	“พรรคการเมอืงดี”  
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 เพ่ือให้	 “พลเมืองดี”	 และ
บริหารจัดการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้	 “การเลือกตั้งดี”	 อันจะน�าไปสู่	 
“การเมืองดี การบริหารจัดการบ้านเมืองดี บ้านเมืองดี”	 ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและทุกฝ่ายมุ่งหวังไว้
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นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง	เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการ	ภาคเีครอืข่าย	กกต.	รวมทัง้	ประชาชน	นสิติ	นกัศกึษา	นกัเรียน	เดินรณรงค์
เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม	และจังหวัดร้อยเอ็ด	เมื่อวันที่	17	-18	ธันวาคม	2563
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ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกต้ัง	 เป็นประธานจับสลาก 
ผู้ตรวจการเลือกตั้งส�าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายก
เทศมนตรี	 โดยมี	 ผู้ตรวจการ	 ผู้บริหารและพนักงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าร่วมการจบัสลากผูต้รวจการเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ี
เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2564	ณ	 ห้อง	 201	 ชั้น	 2	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร



23 ปี กกต. 
ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ140

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกต้ัง	 ประชุมการเตรียมความพร้อม 
การจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
และพบปะหารือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ิน	 
จ�านวน	114	แห่ง	ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	เมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2563	ณ	โรงแรม	ซี.เอส.ปัตตานี	
อ�าเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี



23 ปี กกต. 
ECT Transformation สู่องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ 141

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ ์
เปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	 ณ	 อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่	 และตลาด 
บ้านเอื้ออาทร	 อ�าเภอบางเสาธง	 โดยมี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการ	 
ผู ้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน	 ผู ้ตรวจการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 
ร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบความเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินงาน
เลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด	 19	
เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2563
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นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเลอืกตัง้เชงิสมานฉนัท์ให้แก่ผูส้มคัรสมาชกิสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี	 ผู ้สนับสนุน	 ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 เพื่อชี้แจงให้ความรู้ 
เกี่ยวกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 วิธีปฏิบัติ	 วิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง	 
ความผิดและโทษ	รวมทั้งการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2564	 
ณ	 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรอง	 อ�าเภอนางรอง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และเมื่อวันที	่ 
18	กุมภาพนัธ์	2564	ณ	โคราชฮอลล์	2	ช้ัน	4	ศนูย์การค้าเซน็ทรลันครราชสมีา	จงัหวดันครราชสมีา
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นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกต้ัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 ประจ�าปี	 2563	 รุ่นที่	 4	 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย	 และ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 และสามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
รวมท้ัง	 ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ตรวจการเลือกต้ังด้วยกันเอง	 ท�าให้ได้ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้	 ประสบการณ์	 รวมท้ังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที	่ 
โดยมีผู้เช่ียวชาญประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
ผู ้ตรวจการ	 และผู ้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	 เข้าร่วมพิธีเปิด	 วันที่	 7	 กันยายน	 2563	 
ณ	ห้องประชุมจันผา	โรงแรมเวียงลคอร	จังหวัดล�าปาง
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ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมด�าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	 
โดยมีผู ้ว ่าราชการจังหวัดนนทบุรี	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ�าจังหวัดนนทบุรี	 ผู ้บริหารและพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัดนนทบุรี	ให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2563	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	
ศูนย์โอทอป	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
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พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมถ่ายท�าวีดิทัศน ์
ขัน้ตอนการใช้สทิธเิลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID	-	19)	โดยมี	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติ	 2	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์	 ผู้บริหารและพนักงานของ 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ร่วมด�าเนนิการ	เมือ่วนัที	่3	มนีาคม	2564	ณ	ห้องประชมุ	201	 
ชั้น	2	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ สันทัด  
ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์  
มหรรณพ นายเลศิวโิรจน์ โกวฒันะ ดร.ฐติิเชฏฐ์ นชุนาฏ กรรมการการเลอืกต้ัง พนัต�ารวจเอก 
จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ผู้บริหาร	และพนักงานของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ 
พลังของแผ่นดิน	 และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	201	ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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นายอทิธพิร บญุประคอง ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ศาสตราจารย์ สนัทดั ศริอินนัต์ไพบูลย์ 
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์  
นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	และผูบ้รหิารของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ร่วมพธิเีปิด 
และมอบนโยบายการอบรมหลักสูตรการบริหารงานต�าแหน่งอ�านวยการระดับต้น	 (รุ่นที่	 2)	 
เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุมแคทลียา	โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพมหานคร
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นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา	 
“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	28	กรกฎาคม	2563	เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2563	ณ	มณฑลพธิี 
ท้องสนามหลวง	กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ สนัทัด ศริอินนัต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกต้ัง เป็นประธานพธิเีปิดการฝึกอบรม 
วิทยากรอ�าเภอส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
ชัยนาทและจังหวัดนครสวรรค์	 วันที่	 23	 กันยายน	 2563	ณ	 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์	 รีสอร์ท	 
แอนด์	 สปา	 จังหวัดนครสวรรค์	 และเมื่อวันท่ี	 24	 กันยายน	 2563	ณ	ห้องประชุมเทศบาล 
ต�าบลชัยนาท	จังหวัดชัยนาท	
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นายธวชัชยั เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตัง้	เป็นประธานเปิดการอบรมวทิยากรหลกัหน่วยงาน 
ของรัฐ	หลักสูตร	“พลเมืองคุณภาพ”	รุ่นที่	2	โดยมี	รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ผู้บริหารและพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 เข้าร่วมพิธี	 เมื่อวันท่ี	 18	
สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง	พร้อมด้วย	ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการ 
การเลือกตั้ง	ผู้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดก�าแพงเพชร	สังเกตการณ์การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ 
และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก�าแพงเพชร	เขตเลือกตั้งที	่2	แทนต�าแหน่ง 
ที่ว่าง	 โดยมี	 ผู้ตรวจการ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 
ก�าแพงเพชร	 ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรพรานกระต่าย	 พร้อมด้วยผู้บริหาร	 พนักงาน	 
กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	ให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2563	ณ	หอประชุม 
ที่ว่าการอ�าเภอพรานกระต่าย	จังหวัดก�าแพงเพชร
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นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกต้ัง	 พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการ
การเลือกตั้ง	 และเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	 ตรวจเย่ียมการฝึกปฏิบัติการ
ท�าหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน	 โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ	 (Role	 play)	 
ตามโครงการจัดอบรมวิทยากรจังหวัดส�าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่น	พ.ศ.	2563	โดยมี	รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ให้การต้อนรับและชี้แจง
กิจกรรม	ณ	ห้องประชุมคอนเวนชัน	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการน�า 
ค่านิยมสู ่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส�าเร็จ	 (Core	 Value	 Go	 to	 Success	 of	 
Organization)	รุ่นที่	3	-	5	(ประเภทอ�านวยการ)	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2563	ณ	โรงแรมรามา 
การ์เด้นส	์กรุงเทพมหานคร
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พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เข้าพบปลัดกระทรวง 
ศกึษาธิการ	เพือ่ประชมุประสานความร่วมมอืขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์	เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมี	 ผู ้ตรวจการ	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง	 ผู้บริหารและพนักงาน 
ของทัง้สองหน่วยงานร่วมประชมุ	เมือ่วนัที	่21	มกราคม	2564	ณ	ห้องประชมุจนัทรเกษม	ชัน้	1	 
อาคารราชวัลลภ	กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง	 แถลงข่าวการประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรม 
สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย	สร้างนวัตกรรมใหม่	พร้อมใจไปเลือกตั้ง	เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2563	
ณ	ห้องแถลงข่าว	ชั้น	2	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้	จดัพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง	(MOU)	ระหว่างส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับกรมพัฒนาชุมชน	 เพื่อด�าเนินการภารกิจพัฒนาประชาธิปไตย 
ที่ยั่งยืนร่วมกัน	เมื่อวันที	่21	กันยายน	2563

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดการประชุมคณะท�างานติดตามและ 
เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เมื่อวันท่ี	 23	
มีนาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	502		 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จดัการประชมุคณะท�างานศกึษาและวิเคราะห์ 
เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาระบบติดตาม 
เรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง	 เมื่อวันท่ี	 25	
มถุินายน	2563	ณ	ห้องประชุม	502	ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จัดการประชุมผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล	(Gin	Conference)	เพือ่ชีแ้จงแนวทางการบรูณาการการท�างาน
ร่วมกับชุดเคลื่อนท่ีเร็ว	 และการซักซ้อมการจัดท�าและส่งรายงานเพื่อประกอบการพิจารณา
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	 วันที่	 16	ธันวาคม	2563	ณ	ห้องประชุม	502	ชั้น	5	ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้	จดัแถลงข่าวเชญิชวนใช้งานแอปพลิเคชนั	“Smart Vote” 
แอปพลิเคชัน	“ตาสับปะรด”	และเชิญผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมศูนย์สายด่วน	1444	และศูนย์บริหาร
การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์	(E-War	room)	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2563

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 พร้อมด้วย	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ผู ้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานของ 
ศูนย์สายด่วน	 1444	 ศูนย์รับแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตการเลือกต้ัง	 สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผู้บริหารท้องถ่ิน	 และศูนย์รับรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 เมื่อวันที่	 28	 มีนาคม	 2564	 
ณ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

พ.ศ. 2562

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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พระราชบ ญญ ต  
การเล อกต  งสมาช กสภาท องถ  นหร อผ  บร หารท องถ  น 

พ.ศ. 2562 

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต  ง 
ว าด วยการเล อกต  งสมาช กสภาท องถ  นหร อผ  บร หารท องถ  น 

พ.ศ. 2562 

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต  ง 
ว าด วยการเล อกต  งสมาช กสภาท องถ  นหร อผ  บร หารท องถ  น 

(ฉบ บท   2)  พ.ศ. 2563 
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พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญ 
ว าด วยการเล อกต  งสมาช กสภาผ  แทนราษฎร 

พ.ศ. 2561 

พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญ 
ว าด วยการได มาซ  งสมาช กว ฒ สภา 

พ.ศ. 2561 

พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญ 
ว าด วยพรรคการเม อง 

พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง

พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

พ.ศ. 2561

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายชื่อคณะท�างาน

	 นายแสวง	บุญมี	 ที่ปรึกษาคณะท�างาน
	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
	 นางสาวพัชรินทร์	รัตนวิภา		 หัวหน้าคณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์
	 ร้อยต�ารวจเอก	นิยม	เพ็ชรโกมล		 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
	 นายครรชิต	เจริญอินทร์	 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	3
	 นางอุษณ	ีฉันทวรคุณ	 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการส�านักวินิจฉัยและคด ี
	 นางสาวชุลีพร	ชาญใบพัด	 คณะท�างาน	 
	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ
	 นางสาวอาภรณ	์ศุภเดโชชัย		 คณะท�างาน
	 รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์
	 นางโกศิญา	วิริยะนันทวงศ์		 คณะท�างาน
	 รองผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
	 นางจารุวรรณ	เลิศไกร		 คณะท�างาน
	 รองผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร
		 นายวีรพล	พุ่มสงวน	 คณะท�างาน
	 รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารทั่วไป
	 นางสาวเสาวภา	เดชาภิมณฑ	์	 คณะท�างาน 
	 รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมือง
		 นางภัทรพร	หมอกพริ้ง	 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต	ิ2 
	 นายไชยวัฒน์	จันหอม	 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต	ิ1 
	 นายภัทรพล	อุดมศักดิ์สะนะเขต	 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของพรรคการเมือง 
	 นางเทียนลดา	ประยงค์		 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
	 นางสาวปิยะวัน	ชาตะสุภณ		 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ	์
	 นางสาวณัฎฐ์รมณ	รัตนนิตย์		 คณะท�างาน
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย	1
	 นางสาวเกวลิน	แก้ววาร	ี	 เลขานุการ
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว	
	 นายภัทรดิศ	อยู่สุภาพ		 ผู้ช่วยเลขานุการ	
	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ	
	 นางสาวจีรวรรณ	กองเพชร		 ผู้ช่วยเลขานุการ
	 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ	
	 นายพงศกร	วังค�า		 ผู้ช่วยเลขานุการ
	 พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ	
	 นายธนวิทย์	แก้วงาม	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
	 ลูกจ้างเหมาบริการ	




