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พระราชดำารัสในการเสด็จออกมหาสมาคม 

ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๖

ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชดำารัสคัดตัดตอน

ตามหนังสือสำานักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕.๔/๔๔๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

ขอขอบพระทัยและขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต
พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำามั่นสัญญาโดยประการต่างๆ. ข้าพเจ้า

ขอสนองพรและไมตรีทั้งนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน.
บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคง  และร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านาน

เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ  และต่างบำาเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่  ให้สอดคล้อง
เกื้อกูลกัน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ. คนไทยทุกคน จึงควรจะได้ตระหนัก

ในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงาน ให้สมแก่ฐานะและหน้าที่
เพื่อให้สำาเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย.

ขออำานาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษา
ท่านทุกคน ให้มีแต่ความผาสุกร่มเย็นตลอดไป.

พระราชดำารัส
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เครื่องหมายราชการ
ของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“ผู้ออกแบบ : นายภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ”

ราชบัณฑิตสำานักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ 

และรองศาสตราจารย์ประจำาภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลักษณะ

  เป็นตราหกเหลี่ยม เส้นกรอบตราเป็นรูปลูกฟักพนักอินทรธนู มีพานรัฐธรรมนูญ อาทิตย์อุทัย และ

ลายกระหนกใบเทศ มีข้อความ “สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” ลักษณะโค้งครึ่งวงกลมภายใต้

เครื่องหมาย 

คำ�อธิบ�ยคว�มหม�ยของเครื่องหม�ย

๑. เส้นกรอบตร� เป็นรูปลูกฟักพนักอินทรธนู หมายถึง ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่

   เหมือนพนักกั้นปริมณฑลในสถาปัตยกรรมอันแข็งแรง เพื่อกั้นมิให้ออก 

   นอกกรอบกติกา

๒.	พ�นรัฐธรรมนูญ  พานรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตย อันปวงชนชาวไทย 

   มีอำานาจในการบริหารประเทศ

๓.	อ�ทิตย์อุทัย หมายถึง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ปฏิรูปขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

   และประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ เสมือนแสงอาทิตย์ที่ให้ความสว่าง 

   แก่ปวงชน

๔.	ล�ยกระหนกใบเทศ หมายถึง ความสมบูรณ์ในแนวความคิดอันก่อให้ เกิดความโปร่งใส

   ในการเลือกตั้ง
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คำ�นำ�

(นายศุภชัย  สมเจริญ)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 คณะกรรมการการเลอืกตัง้เปน็องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนญูทีม่หีลกัประกนัความเปน็อสิระในการดำาเนนิงาน

ทีป่ราศจากการควบคมุและการแทรกแซง กา้วกา่ยหรอือยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของอำานาจอืน่  ในขณะเดยีวกนัรฐัธรรมนญู 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็ได้บัญญัติให้การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยองค์กรอื่นที่มีอำานาจหน้าที่ ซึ่งเป็นไปตามหลักของการจัดตั้งองค์กรอิสระ 

และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ     

 การจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาปี นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่ง           

ของการถูกตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน                      

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สมาชิกรัฐสภา หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายประชาชน สื่อมวลชน นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทุกสาขาอาชีพได้ทราบ 

ด้วยว่าในแต่ละปี  มีการดำาเนินงานอะไรบ้าง ประสบผลสำาเร็จ และหรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร หากมีข้อสังเกต

ในการปฏิบัติงานก็จะได้นำาไปปรับปรุงพัฒนาการทำางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏใน

รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ทัง้การจดัการเลอืกตัง้สมาชกิ 

สภาผู้แทนราษฎรแทนตำาแหน่งที่ว่าง การเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา แทนตำาแหน่งที่ว่าง การจัดให้มี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การสืบสวนสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้ง  

การให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

การสนับสนุนการดำาเนินกิจการของพรรคการเมือง รวมทั้งการประกาศใช้แผนกลยุทธ์สำานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ัง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ และอ่ืน ๆ  เป็นผลงานท่ีมาจากการทำาหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ชุดที่ผ่านมาทั้งสิ้น  (ชุดที่นายอภิชาต  สุขัคคานนท์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง)  แต่การจัดทำารูปเล่มรายงาน

มาแล้วเสร็จในช่วงของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน  

 ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดัทกุจงัหวดั  ผูบ้รหิารและพนกังานของสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน  

องค์การระหว่างประเทศ สื่อมวลชน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่ได้ให้การสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจนประสบผลสำาเร็จด้วยดีเสมอมา ในขณะน้ี 

ทุกภาคส่วนกำาลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  โดยการปฏิรูปการเลือกตั้งเป็น

เป้าหมายสำาคัญประการหนึ่ง  จึงขอเชิญชวนพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งทุกท่าน เข้ามา 

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงกระบวนการเข้าสู่อำานาจอันชอบธรรม อันเป็นพื้นฐานสำาคัญที่จะนำาไปสู่

การพัฒนาประเทศให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป
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น�ยศุภชัย	สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 
  และภาค ๔
 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว   
  ในศาลอุทธรณ์ภาค ๔   
  • ผู้พิพากษาศาลฎีกา   

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

  • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 • ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา คณะที ่๑ 
  ทำาหน้าที่ประธานคดีปกครอง 
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา

 ประวัติก�รศึกษ�
 •  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 • เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๕
 • วุฒิบัตร บ.ย.ส. รุ่นที่ ๑๐, ประกาศนียบัตร วตท. รุ่นที่ ๕, ป.ป.ร. รุ่นที่ ๑๔

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ
 • หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย กองกำากับการ ๒ 
  กองอำานวยการศึกษา กองบัญชาการศึกษา กรมตำารวจ 

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา  
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์    
 • ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ   

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ศาลจังหวัดสีคิ้ว 

  ศาลจังหวัดระยอง 
 •  ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี  
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี 
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ และภาค ๒

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

“ทำ�ง�นเป็นทีม	ยึดหลักกฎหม�ย	เลือกตั้งโปร่งใส	สุจริต	เที่ยงธรรม”

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ง
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รศ.สมชัย	ศรีสุทธิย�กร
กรรมการการเลือกตั้ง

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๘ 
  และภาค ๔
 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว   
  ในศาลอุทธรณ์ภาค ๔   
  • ผู้พิพากษาศาลฎีกา   

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

  • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑
 • ผูพ้พิากษาหวัหน้าคณะในศาลฎกีา คณะที ่๑ 
  ทำาหน้าที่ประธานคดีปกครอง 
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา

 ประวัติก�รศึกษ� 

 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสอง            
  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก     
  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรระดับสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ สถาบันพระปกเกล้า

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ
  •  ประธานกรรมการแผนพัฒนาการเมือง สภาพัฒนาการเมือง
 •  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้อำานวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้อำานวยการสำานักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้อำานวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยแห่งรัฐสภา

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

 • ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (มีฐานะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายดังกล่าวที่รู้จักกัน
  ในนามพีเน็ต (PNET)  

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

“ส�มัคคี	ทุ่มเท	ไม่มีข้�ง	อยู่กล�งใจประช�ชน”

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖8

น�ยบุญส่ง	น้อยโสภณ
กรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติก�รศึกษ� 

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

 ก�รศึกษ�อบรมพิเศษ 

 • รับทุนกองทัพอากาศให้ไปศึกษาต่อด้านวิชาสื่อสาร ระยะเวลา  ๔๗  สัปดาห์
      ณ Keesler Airforce Base Mississippi  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ ๕
      วิทยาลัยการยุติธรรม  สำานักงานศาลยุติธรรม

 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
      สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ ๖ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  สถาบันพระปกเกล้า

	 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ  

 •  นายทหารสารบรรณ กองเศรษฐกรรม
  กรมสวัสดิการทหารอากาศ

 •  อัยการผู้ช่วย กองคดี กรมอัยการ

 •  ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๑๘ 

 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี  

 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ

 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ

 •  รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๘

 •  รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๓

 •  รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗  

ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

 • อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๓
  • รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๗

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 • ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๗

 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

  ในศาลชั้นต้น ศาลชั้นอุทธรณ์และศาลชั้นฎีกา

 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ในศาลชั้นอุทธรณ์

 • รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

  ศาลยุติธรรม จำากัด

“สุจริต	เที่ยงธรรม	นำ�พ�องค์กรให้ก�้วไกล”

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ฉ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 9

ดร.ธีรวัฒน	์ธีรโรจน์วิทย์
กรรมการการเลือกตั้ง

	 ประวัติก�รศึกษ� 

 • รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 • เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

	 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ  

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

 • อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๙

 • ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

	 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖

“...บ�้นเมืองของเร�กำ�ลังต้องก�รก�รปรับปรุงและก�รพัฒน�ที่มีประสิทธิภ�พ
ท�งที่เร�จะช่วยกันได้ก็คือ	ก�รที่ทำ�คว�มคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดกิจประโยชน์

ของบ�้นเมืองเป็นที่หม�ย	ต้องเพล�ก�รคิดถึงประโยชน์เฉพ�ะตัว
และคว�มขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่ส�ระลง...”

“...ในวงสังคมนั้นเล�่	ท่�นจะต้องรักษ�ม�รย�ทอันดีง�มสำ�หรับสุภ�พชน
รู้จักสัมม�ค�รวะ	ไม่แข็งกระด้�ง	มีคว�มอ่อนโยน	แต่ไม่อ่อนแอ

พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม...”

พระบรมร�โชว�ท	ของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวรัชก�ลปัจจุบัน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ช



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖10

ดร.ประวิช	รัตนเพียร
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ซ

 ประวัติก�รศึกษ� 

 • รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • Master of Public Administration, The Pennsylvania State University, U.S.A. 

 • Doctor of Education (Higher Education), The Pennsylvania State University, U.S.A. 

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ  

 •  ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง  • กรรมการการอุดมศึกษา

 •  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร • ประธานกรรมการพิจารณาโครงการ

 •  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา   ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 •  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ฝ่ายการเมือง • ประธานกรรมการบริหาร 

 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์    บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

 •  กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภานานาชาติ (IPU) • ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 •  ผู้แทนการค้าไทย  

 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖

“พลเมือง	(ม�จ�ก	พละ+เมือง)	หม�ยถึง	พลังของบ้�นเมือง
คุณภ�พของพลเมือง	คือ	อน�คตของบ้�นเมือง”



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 11



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖12

น�ยอภิช�ต	สุขัคค�นนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ญ

 ประวัติก�รศึกษ�
 •  นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๐ 

 • ประกาศนียบัตร “การป้องกันอาชญากรรม” สถาบันยูนาเฟ ประเทศญี่ปุ่น 

 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๒ 

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ
 • เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตรี - โท • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง

 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๑๕ • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ 

 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี • อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕

 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี • อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒   

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  

 • ผู้พิพากษาศาลอาญา • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙

 • ผู้พิพากษาศาลแพ่ง • ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา
    (เทียบเท่ารองประธานศาลฎีกา)

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 13

น�ยประพันธ์	นัยโกวิท
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฎ

 ประวัติก�รศึกษ� 

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 • เนติบัณฑิตไทย  สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๒

 • Master of Laws, Tulane University, U.S.A.  

 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๘

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๕    

  สถาบันพระปกเกล้า

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ  

 • อัยการจังหวัดประจำาศาลแขวงอุบลราชธานี 

 • อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์

 • อัยการจังหวัดนครราชสีมา

 • อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการและเลขานุการ ก.อ. 

 • อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

 • อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

 • อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ

 • อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 

 • รองอัยการสูงสุด  

 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖14

ดร.สดศรี	สัตยธรรม
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ฏ

 ประวัติก�รศึกษ� 

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 • เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  สมัยที่ ๒๔

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๑  
  สถาบันพระปกเกล้า

 • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)   

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ
  •  ผู้ช่วยผู้พิพากษา • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
  •  ผู้พิพากษาประจำากระทรวง •  ประธานแผนกคดล้ีมละลายในศาลแพ่งกรงุเทพใต้
  •  ผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา •  รองอธบิดผีูพ้พิากษาศาลเยาวชนและครอบครวักลาง  
  •  ผู้พิพากษาประจำากระทรวง •  ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว  
  ช่วยทำางานในตำาแหน่งผู้พิพากษาศาลคดีเด็ก  ในศาลอุทธรณ์ภาค ๙
  และเยาวชนกลาง •  ผู้พิพากษาศาลฎีกา   
  •  ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือ •  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา  
 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำากระทรวง  •  สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ    
  ช่วยทำางานในตำาแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง •  กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  
  พระนครเหนือ •  กรรมาธิการวิชาการตรวจร่างรัฐธรรมนูญ 
 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหลังสวน  และร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี •  กรรมาธิการยกร่างหลักเกณฑ์วิธีการ  
 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม  ออกเสยีงประชามตแิละการออกเสยีงประชามต ิ
 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี
 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง  
 •  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้  

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 •  ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 15

น�ยสมชัย	จึงประเสริฐ
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฐ

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 • เนติบัณฑิตไทย  สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ ๒๓

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ  
 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙

 • อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค ๓

 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา

 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖16

น�ยวิสุทธิ์	โพธิแท่น
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ฑ

 ประวัติก�รศึกษ�
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • M.A. in Government, University of Queensland, Australia.

 • Post – Graduate Diploma in International Relations and Development (With Distinction), 
  Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands.

 ประวัติก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ
 • อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์, รองศาสตราจารย์, คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเภทผู้เชี่ยวชาญสาขารัฐศาสตร์ฯ

 • กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง

 • รองประธานคนที่สองในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ 
  ของสภาผู้แทนราษฎร

 • กรรมการผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ทางรัฐศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

 • ผู้บรรยายพิเศษในหลายสถาบัน เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตย พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ การเลือกตั้ง 
  การเมืองการปกครองของไทย ฯลฯ

 • กรรมการการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

 • กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 17



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖18

น�ยภุชงค์	นุตร�วงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ณ

	 ประวัติก�รศึกษ� 

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สถาบันดำารงราชานุภาพ  กระทรวงมหาดไทย (หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๘)

 • สถาบันพระปกเกล้า  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
  สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ (ปปร. ๑๐)

 • Local Autonomy College  กระทรวงกิจการภายในประเทศญี่ปุ่น 
  (ทุน JICA)  หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น

	 ประวัติก�รทำ�ง�น  

 • อักษรเลขจังหวัดอุดรธานี  (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายพิศาล  มูลศาสตรสาทร)

 • หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ/หัวหน้าฝ่ายช่วยอำานวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
  กองกลาง สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • ผู้อำานวยการฝ่ายการประชุม  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักงานเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 • ผู้อำานวยการสำานักการประชุม  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ปี ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙)

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม
  (ปี ๒๕๔๙ – ปี ๒๕๕๕)

	 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง  

 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕

“ธรรมย่อมรักษ�	ผู้ประพฤติธรรม”



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 19

น�ยสมผุส	ก�ญจโนมัย
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ด้านกิจการบริหารกลาง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ด

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารสำานักงานจังหวัด  สถาบันดำารงราชานุภาพ

 • อบรมหลักสูตรการบริหารสำานักงานจังหวัด  สถาบันดำารงราชานุภาพ

 • อบรมหลักสูตรนักบริหาร บ.มท.  สถาบันดำารงราชานุภาพ

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.)  สถาบันดำารงราชานุภาพ

 ประวัติก�รทำ�ง�น  
 • หัวหน้าสำานักงานจังหวัดแพร่

 • หัวหน้าสำานักงานจังหวัดอุทัยธานี

 • รองผู้อำานวยการสำานักการประชุม  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักการประชุม  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	ด้�นกจิก�รบรหิ�รกล�ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖20

น�ยสมศักดิ์	สุริยมงคล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ต

 ประวัติก�รศึกษ�
 • รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนายอำาเภอ  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรกฎหมายมหาชนและนโยบายสาธารณะ  สถาบันพระปกเกล้า

 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 

 ประวัติก�รทำ�ง�น
 • นายอำาเภอ  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

 • ผู้อำานวยการสำานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	ด้�นกจิก�รบรหิ�รง�นเลอืกตัง้
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 21

น�ยสุเทพ	พรหมว�ศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ด้านกิจการการมีส่วนร่วม

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถ

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รปศ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 ประวัติก�รทำ�ง�น  
 • ปลัดอำาเภอ

 • นิติกร กองราชการส่วนท้องถิ่น กองปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

 • ปลัดอำาเภออาวุโส

 • คณะทำางานแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๔๐
 • รองผู้อำานวยการสำานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ 
  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • เลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 • รองผู้อำานวยการสำานักการประชุม  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักรณรงค์และเผยแพร่  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	ด้�นกจิก�รก�รมส่ีวนร่วม
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖22

พ.ต.อ.	วรกร	ทิม�ตฤกะ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ท

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ประวัติก�รทำ�ง�น  

 • ผู้กำากับการฯ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ   

 • ผู้อำานวยการสำานักบริหารทั่วไป  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๕  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้ตรวจการ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง		
	 ด้�นกิจก�รสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๖



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 23

น�ยธนิศร	์ศรีประเทศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ธ

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ สถาบันพระปกเกล้า

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๗  สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๖ สถาบันพระปกเกล้า  

 ประวัติก�รทำ�ง�น  
 • เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • หัวหน้างานกิจการพรรคการเมือง สำานักงานทะเบียนพรรคการเมือง สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 • ช่วยงานสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • รองผู้อำานวยการสำานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
	 ด้�นกิจก�รพรรคก�รเมืองและก�รออกเสียงประช�มติ
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖24

น�ยกฤช	เอื้อวงศ์
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖น

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • หลักสูตรปลัดอำาเภอ  กรมการปกครอง

 • หลักสูตร Electoral Education Program ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

 • หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (พปป. ๑)
  โดยสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

 • หลักสูตรส่งเสริมการปกครอง กรมการปกครอง 

 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ ๕๔  (วปอ. ๕๔)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “ภาวะผู้นำาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” (บส. ๒)
  โดยสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติก�รทำ�ง�น   

 • ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • รองผูอ้ำานวยการสำานกักจิการพรรคการเมอืงและการออกเสยีงประชามต ิสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

 • ผู้อำานวยการสำานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักกิจการพรรคการเมืองฯ รักษาการในตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและวิชาการ 
  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาบุคลากร  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสถ�บันพัฒน�ก�รเมืองและก�รเลือกตั้ง  

 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน 



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 25รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ บ

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ ๒)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙  

 ประวัติก�รทำ�ง�น  
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำานักงานจังหวัดพังงา

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล  สำานักงาน ก.พ.

 • หัวหน้าฝ่ายบริหาร  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

 • รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 • รองผู้อำานวยการสำานักงานประกันสุขภาพ  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 • ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ด้านกิจการการมีส่วนร่วม

 • ผู้ตรวจการ  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้ทรงคุณวุฒิ  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ด้านกิจการบริหารกลาง

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	ด้�นกจิก�รก�รมส่ีวนร่วม
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๔๙

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้		ด้�นกจิก�รบรหิ�รกล�ง
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ก�รรักษ�ก�รเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง  

 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๘ กันยาน ๒๕๕๔ –  ๑๒ มีนาคม  ๒๕๕๕ 

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

น�ยสมช�ต	ิเจศรีชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖26

น�ยบุณยเกียรติ	รักช�ติเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ป

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๐ สถาบันพระปกเกล้า

 ประวัติก�รทำ�ง�น  

 • ปลัดอำาเภอโขงเจียม ปลัดอำาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 • ปลัดอำาเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์

 • ปลัดอำาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 • เจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 • ผู้อำานวยการสำานักบริหารการเลือกตั้งท้องถิ่น สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักบริหารการเลือกตั้ง สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 • กรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 • กรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
  รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที.่.) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย 
  พรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

 • กรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา พิจารณาร ่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการเลือกตั้ ง 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
  รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้	ด้�นกจิก�รบรหิ�รง�นเลอืกตัง้
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 27

พันตำ�รวจเอก	จรุงวิทย์	ภุมม�
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  โรงเรียนนายร้อยตำารวจ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 • นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (การปกครอง)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตรผู้บริหารตำารวจชั้นสูง รุ่นที่ ๗  ณ  กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๓๘

 • หลักสูตร White Collar Crime, ILEA  กรุงเทพ  พ.ศ. ๒๕๔๒

 • หลักสูตรผู้กำากับการ รุ่นที่ ๓๕  สถาบันพัฒนาข้าราชการตำารวจ พ.ศ. ๒๕๔๓

 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙

 • ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPoT) รุ่นที่ ๖ สถาบันวิทยาการการค้า
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

 ประวัติก�รทำ�ง�น  

 • รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน  กองบัญชาการตำารวจนครบาล

 • สารวัตรสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์  กองบัญชาการตำารวจนครบาล

 • สารวัตรแผนก ๒  กองกำากับการ ๑  กองปราบปราม

 • สารวัตรสืบสวนสอบสวน  สถานีตำารวจภูธรอำาเภอกำาแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 • รองผู้กำากับการ  กองปราบปราม  

 • ผู้กำากับการ ๒  กองทะเบียน  

 • ผู้อำานวยการสำานักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 • ผู้อำานวยการสำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๒ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง		
	 ด้�นกิจก�รสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖28

น�ยภูมิพิทักษ์	กองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ฝ

 ประวัติก�รศึกษ� 
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 • เนติบัณฑิตไทย สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการข่าวกรองทหารบก กองทัพบก

 • ประกาศนียบัตรโรงเรียนนายอำาเภอ กรมการปกครอง

 • ประกาศนียบัตรผู้บังคับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน กรมการปกครอง

 • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับอาวุโส กรุงเทพมหานคร

 • ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติก�รทำ�ง�น  

 • หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษอำาเภออรัญประเทศ  จังหวัดปราจีนบุรี

 • หัวหน้าฝ่ายนิติการ  กองการสอบสวนและนิติการ  กรมการปกครอง

 • ผู้อำานวยการฝ่ายสืบสวนสอบสวนพิเศษ  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • ผู้อำานวยการสำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๑ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งรองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง		
	 ด้�นกิจก�รสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 ก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 29

ส�รบัญ
หน้า

พระร�ชดำ�รัส
เครื่องหม�ยร�ชก�รของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	 ก
คำ�นำ�	 	 	 	 	 	 		 	 ข
คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	 ค
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	 ฒ
ส่วนนำ�	คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	 ๑
	 ๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๓

             ๑.๑  ความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๓

  ๑.๒  ที่มาและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕

    ๑.๒.๑ ที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕

    ๑.๒.๒ การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕

    ๑.๒.๓ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง ๖

    ๑.๒.๔ วาระการดำารงตำาแหน่งและการพ้นจากตำาแหน่ง ๗

    ๑.๒.๕ อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๘

        ๒. สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๙

  ๒.๑  ฐานะของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๙

  ๒.๒  อำานาจหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๙

  ๒.๓  การจัดแบ่งส่วนงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐

    ๒.๓.๑ การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง ๒๐

    ๒.๓.๒  การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนภูมิภาค ๒๕

       -  แผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๗

       -  จำานวนพนักงาน สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ๒๘

          ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และแผนภูมิแสดงจำานวนพนักงาน

                       สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

       -  แผนภูมิแสดงคำาขอและงบประมาณที่ได้รับ  ๒๙

           ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และแผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายงบประมาณ

                       การดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

        จากการดำาเนินงาน

       - แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์สำานักงาน ๓๐

           คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐	



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖30

ส่วนที	่๒		ผลก�รปฏิบัติง�นที่สำ�คัญ	 ๓๓
	 	 ๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีเลือกตั้งแทนตำาแหน่งที่ว่าง ๓๕
  ๒. การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา กรณีสรรหาแทนตำาแหน่งที่ว่าง ๓๕
  ๓. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา กรณีเลือกตั้งแทนตำาแหน่งที่ว่าง ๓๕
  ๔.  การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๓๕
   ๔.๑  การควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ๓๕
     - แผนภูมิแสดงจำานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ๓๖
        กรณีครบวาระและกรณีแทนตำาแหน่งที่ว่าง ระหว่างปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และแผนภูมิแสดงจำานวนผู้บริหารท้องถิ่น
      และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ระหว่างปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
   ๔.๒  การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ ๓๗
   ๔.๓  การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  กรณีครบวาระ ๓๗
   ๔.๔  การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนตำาแหน่งที่ว่าง ๓๗
  ๕. การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ๓๘
   ๕.๑  กรณีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งระดับชาติ ๓๘
   ๕.๒  กรณีเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ๓๘
   ๕.๓  กรณีเรื่องสำานวนการเลือกตั้ง ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ๓๘
  ๖. การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) และการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ๓๙
   ๖.๑  กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ๓๙
     ในการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
   ๖.๒  กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หลังการประกาศผลการเลือกตั้ง ๓๙
     ในการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   ๖.๓  กกต. มีความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังการ ๓๙
     ประกาศผลการเลือกตั้งและยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกา ในการเลือกตั้ง ส.ส. 
     และการเลือกตั้งและสรรหา ส.ว. 
   ๖.๔  กรณีสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ก่อนการประกาศผลการเลือกตั้ง ๔๐
        ในการเลือกตั้งระดับชาติ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
   ๖.๕  กรณีสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หลังการประกาศผลการเลือกตั้ง ๔๐
	 	 	 	 	 ในการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
   ๖.๖  กกต. มีความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่ และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังการ ๔๑
     ประกาศผลการเลือกตั้งและยื่นคำาร้องต่อศาลอุทธรณ์ในการเลือกตั้ง
     สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๗. การส่งเรื่องไปประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาและการยื่นคำาร้อง ๔๑ 
   ต่อศาลรัฐธรรมนูญ
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  ๘.  การดำาเนินคดี ๔๑
  ๙.  การดำาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ๔๓
  ๑๐. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำาเนินการอยู่ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ๔๓
  ๑๑.  การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ๔๖
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  ๑๒. การส่งเสริมสนับสนุนการให้ความรู้การศึกษาและการรณรงค์ การเผยแพร่ประชาธิปไตย ๔๗
    การเลือกตั้งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
  ๑๓. การสร้างพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ๕๑
  ๑๔. โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๕๒
  ๑๕. โครงการชุมชนประชาธิปไตย ๕๔
  ๑๖. โครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ๕๕
  ๑๗. การสนับสนุนองค์การเอกชนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕๗
  ๑๘. การสนับสนุนให้สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดดำาเนินโครงการ ๕๗
    การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ฯ
  ๑๙. การจัดการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๔ ๕๘
  ๒๐. การจัดทำาระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำาคัญ ๖๕

ส่วนที	่๓		สรุปผลก�รปฏิบัติง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์	 ๖๙
  ๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาองค์กร เป้าประสงค์หลักและยุทธศาสตร์ ๗๑
  ๒. ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    ๗๕
         ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
   -  ผลการปฏิบัติงานสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๗๖
  ๓. ผลการดำาเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ๑๙๘

ส่วนที	่๔		ข้อสังเกตของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	 ๒๑๕
  ๑. การส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ๒๑๗
   รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
  ๒.  ปัญหาในการดำาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๒๑๘
   ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  ๓.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ๒๒๓
   ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
   และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔
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งบแสดงฐ�นะก�รเงิน			 	๒๒๕
	 	 	 งบแสดงฐานะการเงิน สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ๒๒๖
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๕ 
   งบแสดงฐานะการเงิน กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ๒๓๓
   สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๕
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 ๑.	คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
 
 ๑.๑	 คว�มเป็นม�ของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
    การเลอืกตัง้เป็นกลไกสำาคญัประการหนึง่ของการปกครองระบอบประชาธปิไตยในการทีจ่ะให้ประชาชน

ได้เลอืกตวัแทนของตนเข้าไปทำาหน้าทีใ่นรฐัสภาหรอืในคณะรฐับาลตามความต้องการของประชาชน  หากกระบวนการ

เลอืกตัง้เป็นไปด้วยความบรสิทุธิ ์ยตุธิรรม ได้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและประชาชนใช้สทิธเิลอืกตัง้ด้วยจติสำานกึ

ของตนเองแล้ว การเลอืกตัง้กจ็ะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ  ในหลาย

ประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยทั้งในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย มีองค์กรซึ่งมีความเป็น 

กลางทางการเมอืง ทำาหน้าทีค่วบคมุและบรหิารจดัการเลอืกตัง้ให้เป็นไปด้วยความบรสิทุธิแ์ละยตุธิรรม องค์กรดงักล่าว

มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”

    คณะกรรมการการเลอืกตัง้ในประเทศต่าง ๆ  ถอืว่าเป็นองค์กรทีม่คีวามสำาคญั โดยมอีำานาจหน้าทีใ่นการ 

ควบคุมและบริหารจัดการเลือกตั้ง ในหลายประเทศยังให้อำานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งอีกด้วย วัตถุประสงค์สำาคัญของการจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เพื่อให้การควบคุมและบริหาร

จดัการเลอืกตัง้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย และเพือ่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  อนัเกดิจาก

การเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม

    คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งของประเทศไทย
    ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๗๖ ซึ่งนับ

จากการเลือกตั้งครั้งนั้นจนกระทั่งก่อนการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

กระทรวงมหาดไทยทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งมาโดยตลอด และได้จัดให้มีการเลือกตั้ง จำานวน  

๑๙ ครั้ง  โดยได้ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

    อย่างไรก็ตาม  ภายหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ได้มีแนวความคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบ

การเลือกตั้งขึ้น และได้รับการตอบสนองจากสังคมไทย อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางการศึกษาและเศรษฐกิจ  

รวมทั้งกระแสต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียงตลอดจนการใช้อิทธิพลเบี่ยงเบนผลการเลือกตั้ง  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนนำ�
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    ในสมัยรัฐบาลหม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีองค์กรตรวจสอบ

การดำาเนินการเลือกตั้งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยรัฐบาลได้มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้ง” 

มีศาสตราจารย์ กำาธร พันธุลาภ เป็นประธาน มีหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๙  

ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ในขณะที่ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้ง  

“คณะกรรมการสงัเกตการณ์การเลอืกตัง้” เพือ่สงัเกตการณ์ความเรยีบร้อยของการเลอืกตัง้ มอีาสาสมคัรในครัง้นัน้ 

จำานวน ๕,๕๐๐ คน จากนั้นได้ปรากฏองค์กรตรวจสอบการดำาเนินการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ในการเลือกตั้งทั่วไป 

ในปี ๒๕๒๙ โดยได้มีการจัดตั้ง “กลุ่มอาสาประชามติ” มี พลเอกสายหยุด เกิดผล เป็นประธานจัดอาสาสมัคร 

เข้ามาสงัเกตการณ์การเลอืกตัง้ในปีนัน้ และในการเลอืกตัง้ต่อมาอกีหลายครัง้และเป็นทีม่าของการจดัตัง้ “องค์กรกลาง” 

ในเวลาต่อมา 

    ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕  นายอานันท์ ปันยารชุน  

นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีคำาสั่งแต่งตั้ง “องค์กรกลาง”  ซึ่งเป็นองค์กรกึ่งรัฐและเอกชน มีนายเกษม  สุวรรณกุล 

เป็นประธาน ทำาหน้าทีส่อดส่องดแูลการเลอืกตัง้  ซึง่ประสบผลสำาเรจ็ระดบัหนึง่ และได้มกีารดำาเนนิการในการเลอืกตัง้

ครั้งต่อมา

    สถานภาพทางกฎหมายขององค์กรจดัการเลอืกตัง้และตรวจสอบการเลอืกตัง้ดงักล่าวข้างต้น  ได้มกีารนำา

มาสูก่ารจดัตัง้องค์กรใหม่ขึน้มาทำาหน้าทีก่ำากบัดแูลการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรให้เป็นไปโดยบรสิทุธิ์ 

ยุติธรรม เรียกว่า  “คณะกรรมการการเลือกตั้ง”  โดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๑๑๕ วรรคสอง จากนั้นได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้เข้าสูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรหลายฉบบัในสมยัรฐับาล นายบรรหาร  ศลิปอาชา  ดำารงตำาแหน่ง

นายกรฐัมนตร ี แต่ภายหลงัได้มกีารยบุสภาผูแ้ทนราษฎรเสยีก่อน ทำาให้ร่างพระราชบญัญตัใินคราวนัน้เป็นอนัตกไป  

ต่อมาเมือ่การเลอืกตัง้ทัว่ไปเสรจ็สิน้ลงได้มกีารเสนอร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าวกลบัเข้ามาอกีครัง้  จนในทีส่ดุได้มกีาร

ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ในสมัยรัฐบาล พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ   

ดำารงตำาแหน่งนายกรฐัมนตร ี แต่เนือ่งจากได้มกีารประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ 

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เสียก่อน  พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวจึงยังไม่ได้ถูกนำาไปปฏิบัติ  แต่อย่างไรก็ตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในหมวด ๖ รัฐสภา ส่วนที่ ๔ ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ขึน้มาอกีครัง้  ซึง่เป็นการอนวุตัให้เป็นไปตามแนวทางปฏริปูการเมอืง   จากการศกึษาของคณะกรรมการ

พัฒนาประชาธิปไตย (นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน) และคณะกรรมการพัฒนาการเมือง (นายชุมพล  

ศิลปอาชา เป็นประธาน) ซึ่งสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้จัดทำาร่างรัฐธรรมนูญตามกรอบแนวคิดและ 

หลกัการทีป่ระมวลมาจากสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการเลอืกตัง้ในช่วงก่อนปี ๒๕๔๐ โดยคณะกรรมการการเลอืกตัง้

ชดุแรก ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เมือ่วนัที ่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๐ ต่อมาเมือ่มกีารประกาศใช้

บังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ ในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงได้มีการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นหน่วยงานธุรการของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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 ๑.๒	ที่ม�และอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
    ๑.๒.๑	 ที่ม�ของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

     คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ประกอบด้วยประธาน

กรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง อีก ๔ คน ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา 

จากผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ (มาตรา ๒๒๙)

    ๑.๒.๒	 ก�รสรรห�คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

     ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  ๒๕๕๔ มาตรา ๒๓๑

     ๑) คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จำานวน  ๗ คน  ประกอบด้วย

 

      คณะกรรมการสรรหาพิจารณาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ และสมควรเป็นกรรมการ

การเลือกตั้ง จำานวน ๓ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา พร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยมีมติ 

ในการสรรหาต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน  ๓ ของจำานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่

     ๒) ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๓๐ และสมควร

เป็นกรรมการการเลือกตั้ง จำานวน ๒ คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา พร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

     ๓)  การสรรหาตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ดำาเนนิการภายใน ๓๐ วนั ตัง้แต่วนัทีม่เีหตใุห้ต้องมกีาร

เลือกบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว กรณีมีเหตุที่ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการสรรหาได้ภายในเวลาที่กำาหนด  

หรือไม่อาจสรรหาได้ครบจำานวนภายในเวลาที่กำาหนดตามข้อ ๑ ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาสรรหาแทนจน

ครบจำานวนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบกำาหนดตามข้อ ๑

     ๔) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพื่อมีมติให้ความเห็นชอบ ผู้ที่ได้รับการสรรหา

ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ หรือ ข้อ ๓ ซึ่งต้องกระทำาโดยวิธีลงคะแนนลับ ซึ่งวุฒิสภาสามารถที่จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 

รายชื่อทั้งหมดหรือบางส่วนได้

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ 
ศาลฎีกาคัดเลือก ๑ คน

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครอง
สูงสุดคัดเลือก ๑ คน

ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด

ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำาฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร

ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ

ประธาน
ศาลฎีกา

คณะกรรมก�รสรรห�
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     ๕) ในกรณทีีว่ฒุสิภาให้ความเหน็ชอบให้ดำาเนนิการตามข้อ ๖ ถ้าวฒุสิภาไม่ให้ความเหน็ชอบ

ในรายชื่อใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ส่งรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง  

หรอืทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา แล้วแต่กรณ ีเพือ่ให้ดำาเนนิการสรรหาใหม่  หากคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลอืกตัง้ 

หรือที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและมีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนเอกฉันท์หรือด้วยคะแนน 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีา แล้วแต่กรณ ีให้ดำาเนนิการต่อไปตามข้อ ๖ แต่ถ้ามตทิีย่นืยนัตามเดมิ

ไม่เป็นเอกฉันท์หรือไม่ได้คะแนนตามที่กำาหนด  ให้เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐ วันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดำาเนินการดังกล่าว

     ๖) ให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ ๔ หรือ ข้อ ๕ ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ และให้ประธานวุฒิสภานำาความกราบบังคมทูล

เพื่อทรงแต่งตั้งต่อไป

      กระบวนการสรรหากรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คล้ายคลึงกับ

กระบวนการสรรหาตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  ๒๕๔๐ แต่มคีวามแตกต่างกนัทีค่ณะกรรมการ

สรรหามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับการเมืองน้อยลง และหากพบว่ากรรมการการเลือกตั้งผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ 

ต้องห้าม สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืสมาชกิของทัง้สองสภารวมกนัมจีำานวนไม่น้อยกว่าหนึง่ในสบิ 

ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภา เพื่อให้ประธานรัฐสภา 

ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดการพ้นตำาแหน่งของกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ 

ปี ๒๕๔๐ ซึง่บญัญตัใิห้คณะกรรมการสรรหาและทีป่ระชมุใหญ่ศาลฎกีาพจิารณาสรรหาผูม้คีณุสมบตั ิและไม่มลีกัษณะ

ต้องห้าม รวมจำานวน ๑๐ คน เพื่อเสนอให้วุฒิสภาคัดเลือกเหลือ ๕ คน

    ๑.๒.๓		คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

     ตามมาตรา ๒๓๐ รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔

     ๑)  คุณสมบัติ

      • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

      • มีอายุไม่ตำ่ากว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์

      • สำาเร็จการศึกษาไม่ตำ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

     ๒)  ลักษณะต้องห้าม

      • เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

      • เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ข้าราชการการเมอืง สมาชกิสภาท้องถิน่

หรือผู้บริหารท้องถิ่น

      • เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นของพรรคการเมือง ในระยะ ๓ ปี 

ก่อนดำารงตำาแหน่ง

      • ติดยาเสพติดให้โทษ

      • เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

      • ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
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      • เคยต้องคำาพพิากษาให้จำาคกุโดยพ้นโทษมายงัไม่ถงึ ๕ ปี เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระทำา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

      • เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

      • เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะรำ่ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

      • อยูใ่นระหว่างต้องห้ามมใิห้ดำารงตำาแหน่งทางการเมอืง เนือ่งจากจงใจไม่ยืน่บญัชแีสดง

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือปกปิดข้อเท็จจริง หรือเคยถูก

วุฒิสภามีมติตามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง

      • เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

      • เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

      • เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

      • ดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำาเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำาไร  

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด

      • ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด

    ๑.๒.๔		ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งและก�รพ้นจ�กตำ�แหน่ง

     ๑)  วาระการดำารงตำาแหน่ง   

      ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  ๒๕๕๔ มาตรา ๒๓๒

      • กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำารงตำาแหน่ง ๗ ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย ์

ทรงแต่งตั้งและให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

     ๒)  การพ้นจากตำาแหน่ง   

      ตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช  ๒๕๕๔ ตามมาตรา ๒๓๒ วรรคสาม

      • ตาย

      • อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

      • ลาออก

      • กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐๗  โดยเป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงิน

เดือนประจำาเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็นกรรมการ

หรอืทีป่รกึษาของรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐัดำารงตำาแหน่งใดในห้างหุน้ส่วน บรษิทั หรอืองค์การทีด่ำาเนนิธรุกจิ

โดยมุ่งหาผลกำาไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
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      • วฒุสิภามมีตติามมาตรา ๒๗๔ ให้ถอดถอนออกจากตำาแหน่งเนือ่งจากจงใจไม่ยืน่บญัชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือปกปิดข้อเท็จจริง

      • ต้องคำาพพิากษาให้จำาคกุ แม้คดนีัน้จะยงัไม่ถงึทีส่ดุหรอืมกีารรอการลงโทษ เว้นแต่เป็น

กรณทีีค่ดยีงัไม่ถงึทีส่ดุหรอืมกีารรอการลงโทษความผดิอนัได้กระทำาโดยประมาท ความผดิลหโุทษ หรอืความผดิฐาน

หมิ่นประมาท

      • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม

      • ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือกระทำาการอัน

ต้องห้ามตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำานวนไม่น้อยกว่า ๑  

ใน ๑๐ ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาขอให้ส่งคำาร้องนั้นไปให้

ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำาวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด

    ๑.๒.๕		อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

     ๑)  อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

     บทบัญญัติในหมวด ๑๑ ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

        มาตรา  ๒๓๕    

     คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา สมาชกิสภาท้องถิน่ ผูบ้รหิารท้องถิน่ การสรรหาสมาชกิวฒุสิภา และการออกเสยีง

ประชามติ 

     ประธานกรรมการการเลอืกตัง้เป็นผูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง

     มาตรา  ๒๓๖

     ๑)  ออกประกาศ หรอืวางระเบยีบทีจ่ำาเป็นแก่การปฏบิตัติามรฐัธรรมนญู และพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง   

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่  วางระเบยีบเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้และการดำาเนนิการใด ๆ  ของพรรคการเมอืง 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ เพือ่ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม และกำาหนดหลกัเกณฑ์การดำาเนนิการ

ของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
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     ๒)  วางระเบยีบเกีย่วกบัข้อห้ามในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ีซึง่ปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นระหว่างทีอ่ายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรสิน้สดุลงหรอืมกีารยบุสภาผูแ้ทนราษฎร (มาตรา ๑๘๑) รวมทัง้ให้ความ

เห็นชอบในเรื่องดังนี้

      ๒.๑)  การแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำาแหน่ง   

      ๒.๒) การอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำาเป็น

      ๒.๓)  การใช้ทรพัยากรของรฐัหรอืบคุลากรของรฐั เพือ่กระทำาการซึง่จะมผีลต่อการเลอืกตัง้ 

     ๓) กำาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุน

ทางการเงนิโดยรฐั  การใช้จ่ายเงนิของพรรคการเมอืง ผูส้มคัร รวมทัง้การตรวจสอบบญัชทีางการเงนิของพรรคการเมอืง

โดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  

     ๔)  มีคำาสั่งให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐฯ ปฏิบัติการที่จำาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  

การสนับสนุน การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา และการจัดการออกเสียงประชามติ  

     ๕)  สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยว

กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามตแิละพระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

     ๖)  สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหน่วยเลือกตั้ง

หนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในหน่วยเลือกตั้ง

นั้น ๆ มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

     ๗)  ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  และผลการออกเสียงประชามติ

     ๘)  ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรอืราชการส่วนท้องถิน่ หรอืสนบัสนนุองค์การเอกชนในการให้การศกึษาแก่ประชาชน เกีย่วกบัการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

     ๙)  เรียกเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำา ตลอดจนขอให้

พนกังานอยัการ  พนกังานสอบสวน หน่วยราชการฯ ดำาเนนิการเพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัหิน้าที ่การสบืสวนสอบสวน 

หรือวินิจฉัยชี้ขาด  

     ๑๐) แต่งตั้งบุคคล  คณะบุคคล หรือผู้แทนองค์การเอกชนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย 

     มาตรา  ๒๓๗  วรรคสอง

     ถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคมี

ส่วนรู้เห็นในการกระทำาของผู้สมัครหรือผู้ใด ที่ทำาให้ผลการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกรณี

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้ยุบพรรคการเมือง ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหาร

พรรคการเมืองด้วย   
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     มาตรา  ๒๓๘ สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเมื่อ

     ๑)  ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ผูส้มคัร หรอืพรรคการเมอืงซึง่ส่งสมาชกิสมคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตใดเขตหนึง่

คัดค้านว่าการเลือกตั้งในเขตนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

     ๒) ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือองค์กรที่เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา  

คัดค้านว่าการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

     ๓)  ปรากฏหลักฐานว่าก่อนได้รับการเลือกตั้ง หรือสรรหา มีการกระทำาที่ไม่สุจริต เพื่อให้

ตนเองได้รับการเลือกตั้งหรือสรรหา  หรือได้รับเลือกตั้งหรือสรรหามาโดยไม่สุจริต

     ๔) ปรากฏหลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าการออกเสยีงประชามต ิเป็นไปโดยไม่สจุรติและเทีย่งธรรม

 

     มาตรา  ๒๓๙

     การวนิจิฉยัให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ก่อนการประกาศผลการเลอืกตัง้ให้

คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด   

     ถ้าเหน็ว่าควรให้มกีารเลอืกตัง้ใหม่หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้หลงัการประกาศผล  ให้ยืน่คำาร้อง

ต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี

     หมายเหต ุ: มาตรานีเ้ป็นการเปลีย่นหลกัการทีเ่คยบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจในการวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธ ิ

เลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง โดยบทบัญญัติใหม่นี้ มิได้เป็นการลดทอนอำานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

แต่เพือ่ให้การใช้อำานาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ซึง่มผีลกระทบต่อบคุคลได้มกีารตรวจสอบและกลัน่กรองความ 

ถูกต้องโดยศาลเสียก่อน ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก่อนการ

ประกาศผลการเลือกตั้ง  ยังคงหลักการเดิมเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นไปโดยเร็ว

     บทบญัญตัใินหมวดอืน่	ทีเ่กีย่วกบัอำ�น�จหน้�ทีข่องคณะกรรมก�รก�รเลอืกตัง้
     หมวด ๖ รัฐสภา  ส่วนที่ ๑ บททั่วไป

     มาตรา ๙๑ วรรคท้าย  

     ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร  

หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง  ให้ส่งเรื่องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร  หรือประธานวุฒิสภา

     หมวด ๙ คณะรัฐมนตรี

     มาตรา ๑๘๑  

     ให้ความเหน็ชอบและออกระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะรฐัมนตรทีีร่กัษาการ

     มาตรา ๑๘๒  วรรคท้าย  

     กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งสิ้นสุดลง  

ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย  
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     ๒)  อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

      ๒.๑) การควบคุมจัดการเลือกตั้ง

        • ควบคุมดำาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งทุกระดับ การสรรหาสมาชิก

วุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ  ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด

        • วางระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชน

        • วางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติของพรรคการเมือง  

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

        • แบ่งเขตเลอืกตัง้สำาหรบัการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้และการเลอืกตัง้แบบ

บัญชีรายชื่อ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

        • วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีอำานาจ

หน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ

        • จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีและข้อสังเกตเสนอต่อสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภา

        • แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด ๆ ละ ๕ คน โดยแต่งตั้งจาก 

ผูม้คีวามเป็นกลางทางการเมอืง มคีวามซือ่สตัย์สจุรติเป็นทีป่ระจกัษ์ ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กำาหนด  

รวมทั้งสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดพ้นจากตำาแหน่ง

        • มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดปฏิบัติหน้าที่

        • ดำาเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญอื่น หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

      ๒.๒)  การสืบสวนสอบสวน

        เมื่อมีการกล่าวหาหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเหตุ

อันสมควรว่ามีการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียง

ประชามติไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนหรือสอบสวนตามอำานาจหน้าที่โดยเร็ว

      ๒.๓)  สั่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ในการ

จัดการเลือกตั้ง

      ๒.๔)  สั่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ชี้แจงข้อเท็จจริง

     ๓)  อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

      ๓.๑)  จดัให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นทัว่ไป โดยแบ่งเป็นการเลอืกตัง้

แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ

      ๓.๒)  ออกประกาศและดำาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

        • กำาหนดวันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กำาหนดวันที่พรรคการเมือง

จะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖12

        • กำาหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

        • กำาหนดจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด 

และจำานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

        • กำาหนดเขตเลอืกตัง้สำาหรบัการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่และแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 

สำาหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

        • แต่งตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาเขตเลอืกตัง้และผูอ้ำานวยการการเลอืกตัง้

ประจำาเขตเลือกตั้ง

        • ประกาศกำาหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัฐานการสมคัรและวธิกีารยืน่บญัชรีายชือ่

สำาหรับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อลงในราชกิจจานุเบกษา

        • ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู ้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมือง กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ กำาหนดจำานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

        • วางระเบยีบเกีย่วกบัข้อควรปฏบิตัแิละข้อห้ามในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

        • ประกาศกำาหนดวนัลงคะแนนเลอืกตัง้ใหม่กรณกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ไม่สามารถ

กระทำาการได้ ตามมาตรา ๗๘

        • ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ กรณีที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับหรือ

น้อยกว่าจำานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้ง ตามมาตรา ๘๘

        • ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ กรณีมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 

๑๐๓ ภายหลังวันลงคะแนนเลือกตั้ง แต่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง

        • กำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง

        • กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศผลการนับคะแนน การรายงาน

ผลการนับคะแนน วิธีการเก็บบัตรเลือกตั้งและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน

        • ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชี

รายชื่อ ประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

        • กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การส่งบัตรเลือกตั้ง สำาหรับที่เลือกตั้งกลาง

        • กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ ้งความประสงค ์ขอใช ้สิทธิ เลือกตั้ ง 

นอกราชอาณาจักร

        • แต่งตั้งข้าราชการอัยการ ข้าราชการอื่น หรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการดังกล่าว

หรือเคยเป็นตุลาการ เป็นคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือตรวจสอบสำานวนและการสืบสวนสอบสวน

        • แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำานวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณา 

ให้ความเห็นในสำานวนการสืบสวนสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะวินิจฉัยเพื่อมีมติให้เพิกถอน 

สิทธิเลือกตั้ง

        • มีคำาสั่งให้ผู ้ ใดซึ่งกระทำาการเพื่อประโยชน์แก่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งหรือ

พรรคการเมืองใดอันอาจทำาให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต ระงับการกระทำาการ
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        • มีคำาสั่งยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินของผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว กรณีมี 

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าได้กระทำาการฝ่าฝืนมาตรา ๕๓ จนกว่าศาลจะมีคำาสั่ง

        • งดการประกาศผลเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ 

กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หรือการนับคะแนน

เลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง

      ๓.๓)  กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำานวยการ 

การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั กรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั เป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

      ๓.๔)  กรณเีจ้าหน้าทีข่องรฐัใช้ตำาแหน่งหน้าทีโ่ดยมชิอบด้วยกฎหมาย กระทำาการใด ๆ  

อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจสั่ง

        • ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทำาที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษ

        • ให้ผู ้บังคับบัญชาหรือผู ้มีอำานาจหน้าที่กำากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ สั่งให ้

เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว  หรือสั่งให้ประจำานอกเขตเลือกตั้งหรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้ง

      ๓.๕)  กำาหนดหลักเกณฑ์ของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง  ดังนี้

        • การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

        • การพมิพ์และจดัส่งเอกสารเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และผูส้มคัร หรอืพรรคการเมอืง

ไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

        • สถานที่สำาหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหาเสียง

        • หลักเกณฑ์และระยะเวลาให้พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุ

และโทรทัศน์

        • กิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

      ๓.๖)  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

        • ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัคร

กระทำาการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่า 

ผู้สมัครก่อให้ผู้อื่นกระทำา สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระทำาการดังกล่าวหรือรู้ว่ามีการกระทำาดังกล่าว

แล้วไม่ดำาเนินการระงับการกระทำานั้น มีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้สัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ผูส้มคัรเป็นเวลา ๑ ปี หากการกระทำาของบคุคลดงักล่าวปรากฏหลกัฐานเชือ่ได้ว่า

หวัหน้าพรรคการเมอืง กรรมการบรหิารพรรคมส่ีวนรูเ้หน็ คณะกรรมการการเลอืกตัง้อาจเสนอศาลรฐัธรรมนญูให้ยบุ

พรรคการเมอืงนัน้และศาลรฐัธรรมนญูมคีำาสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของหวัหน้าพรรคหรอืกรรมการบรหิารพรรค  ๕  ปี

        • หลังประกาศผลการเลือกตั้งหากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง

ในเขตเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้สมัครกระทำาการไม่สุจริตเพื่อ

ให้ตนเองได้รับเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริต คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกาพิจารณา

สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖14

      ๓.๗)   อำานาจการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

        • เข้าไปในเคหสถาน  สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ  เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้

ว่ามกีารกระทำาฝ่าฝืนพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มา

ซึง่สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพือ่ตรวจค้น  ยดึหรอือายดัเอกสาร ทรพัย์สนิ หรอืพยานหลกัฐานโดยไม่ต้องมหีมายค้น

ก็ได้ตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง

        • ขอให้สำานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิแจ้งรายการการทำาธรุกรรม

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น

แจ้งให้ทราบถึงการโอนเงิน

      ๓.๘)   อำานาจการสืบสวนสอบสวน การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

        • สืบสวนสอบสวนกรณีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกา ภายใน ๑ ปี  นับแต่วันประกาศผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

     ๔)  อำานาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

      ๔.๑)  การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

        • ควบคุมและดำาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 

ท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

        • ออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการดำาเนินการในเรื่องใด ๆ  

เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

        • ออกประกาศให้ย่นหรือขยายเวลาหรืองดเว้นการดำาเนินการที่เกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

        • ออกระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง 

และการพ้นจากตำาแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        • ออกประกาศกำาหนดวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง

        • มอบอำานาจให้กรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั กรรมการการเลอืกตัง้ประจำา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนินการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

        • สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทำาในการใช้

ตำาแหน่งหน้าที่กระทำาการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร

        • ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดในการนับคะแนน 

เลือกตั้ง การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการและระยะเวลาการ

เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง

        • ออกระเบียบและพิจารณาคำาร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

        • ประกาศผลการเลือกตั้ง  การนับคะแนนใหม่หรือการสั่งให้เลือกตั้งใหม่
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      ๔.๒)  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

        • ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักฐาน 

อันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครกระทำาการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งนี้หรือมีพฤติการณ์ก่อให้ผู้อื่นกระทำา สนับสนุน

หรือรู้เห็นเป็นใจ หรือรู้ว่ามีการกระทำาดังกล่าวแล้วไม่ดำาเนินการเพื่อระงับการกระทำานั้น และการกระทำาน่าจะอาจ

มีผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำานาจเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ผู้สมัครเป็นเวลา ๑ ปี  นับแต่วันที่มีคำาสั่ง

        • ภายหลงัประกาศผลการเลอืกตัง้  หากคณะกรรมการการเลอืกตัง้เหน็ว่าผูส้มคัร

ได้รบัเลอืกตัง้มาโดยไม่สจุรติหรอืการเลอืกตัง้หรอืการนบัคะแนนเลอืกตัง้เป็นไปโดยไม่สจุรติ  คณะกรรมการการเลอืกตัง้

ยื่นคำาร้องต่อศาลอุทธรณ์  เพื่อพิจารณาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือให้เลือกตั้งใหม่  

     

     ๕)  อำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

      ๕.๑)  ให้ความเหน็ชอบตามทีบ่ญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

        • ให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้ง

พรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๓ 

        • ให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง

นโยบายพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๑ 

        • ให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตอบรับการเปลี่ยนแปลง 

ข้อบังคับพรรคการเมือง ตามมาตรา ๔๑ 

        • ให้ความเหน็ชอบให้นายทะเบยีนพรรคการเมอืงตอบรบัการเปลีย่นแปลงรายการ

ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบตามมาตรา ๓๔ 

        • ให ้ความเห็นชอบให ้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศสิ้นสภาพ

พรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๑ 

        • ให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองมีคำาสั่งให้เลิกพรรคการเมือง 

ตามมาตรา ๙๒ 

        • ให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศคำาสั่งการเลิกพรรค

และการควบรวมพรรคการเมือง ตามมาตรา ๑๐๒ 

        • ให้ความเห็นชอบให้นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ให้มีคำาสั่งยุบพรรคการเมือง ตามมาตรา ๙๓ 

        • ให้ความเหน็ชอบให้ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ออกประกาศเพือ่ปฏบิตัติาม

มาตรา ๕ 

        • ให้ความเหน็ชอบนายทะเบยีนพรรคการเมอืงแต่งตัง้คณะบคุคลเพือ่ตรวจสอบ

งบการเงินของพรรคการเมือง
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        • ให้ความเห็นชอบนายทะเบียนพรรคการเมืองแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินของกรรมการบริหารพรรคการเมือง พร้อมทั้งกำาหนดหลักเกณฑ์วิธี

การตรวจสอบ

        • ให้ความเห็นชอบนายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกำาหนดรายได้ของ

พรรคการเมือง

      ๕.๒)  ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

        • ประกาศกำาหนดเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดทำางบรายได้และค่าใช้จ่าย 

ในการดำาเนินการของพรรคการเมือง

        • กำาหนดรูปแบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของกรรมการ

บริหารพรรคการเมือง

        • กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง

        • กำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารโอนเงนิบรจิาคภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา เพือ่โอน

ต่อให้พรรคการเมือง

        • กำาหนดรูปแบบหลักฐานการรับบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง

        • ประกาศกำาหนดรายงานการใช้จ่ายเงนิและลงรายละเอยีดค่าใช้จ่ายการดำาเนนิ

กิจกรรมพรรคการเมือง

        • กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการที่พรรคการเมืองให้เงินหรือทรัพย์สินแก่

บุคคลหรือนิติบุคคล

        • กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพร้อม

ดอกเบี้ยตามกฎหมายคืนจากพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว ดังนี้

         - กรณทีีป่รากฏต่อนายทะเบยีนพรรคการเมอืงว่าพรรคการเมอืงไม่ปฏบิตัติาม 

          มาตรา ๗๗

         - กรณทีีป่รากฏต่อนายทะเบยีนพรรคการเมอืงว่าพรรคการเมอืงไม่ปฏบิตัติาม 

          มาตรา ๔๔ ๔๕ ๔๖ หรือ มาตรา ๔๗ 

         - กรณีที่ปรากฏภายหลังว่ามีเหตุที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพความเป็น 

          พรรคการเมือง ต้องเลิก หรือยุบพรรคการเมืองตามหมวด ๔

        • แต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ทำาหน้าทีใ่นการจดัสรรเงนิสนบัสนนุแก่พรรคการเมอืง

และควบคุมดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองแทน  กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่ง เบี้ยประชุม การพ้นจาก

ตำาแหน่งของกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนของพรรคการเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุมของคณะกรรมการ

        • นายทะเบยีนจดัสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมอืงทีม่สีมาชกิได้รบัเลอืกตัง้

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกพรรค

        • นายทะเบียนกำาหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีผู้บริหารสูงสุดของสถานีวิทยุ

กระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐแห่งใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๙ วรรคสอง
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        • รับรายงานการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทิน  

ตามมาตรา ๘๒

        • กำาหนดให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในสำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและดำาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมือง  

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

        • กำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารให้พรรคการเมอืงทีไ่ด้รบัเงนิสนบัสนนุตามมาตรา 

๗๕ และมาตรา ๗๖ จัดทำาแผนการดำาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินตามมาตรา ๘๗ 

        • นายทะเบยีนสัง่ให้หวัหน้าพรรคการเมอืงรายงานการใช้จ่ายเงนิสนบัสนนุภายใน

ระยะเวลาที่กำาหนด ถ้าพ้นกำาหนดระยะเวลาแล้วยังมิได้รายงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้นายทะเบียนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งดำาเนินการเพื่อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น

        • ในกรณีที่พรรคการเมืองใดมีเหตุต้องเลิกตามข้อบังคับพรรคการเมืองแต่

พรรคการเมอืงนัน้ยงัมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรอยู ่หรอืในกรณทีีพ่รรคการเมอืงใดไม่ดำาเนนิการให้เป็นไปมาตรา ๔๒ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๘๒ ให้ยุบพรรคการเมืองนั้น

      เมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองมีเหตุดังกล่าว ให้นายทะเบียนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ความปรากฏต่อ 

นายทะเบียน เมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองตามคำาร้องของ 

นายทะเบียน  ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น  ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาสั่งให้ยุบพรรคการเมือง

ใดแล้ว ให้นายทะเบียนประกาศคำาสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา

      ๕.๓) พจิารณาโทษปรบัทางปกครองในกรณทีีพ่รรคการเมอืง หวัหน้าพรรคการเมอืง 

กรรมการบรหิารพรรคการเมอืง  กรรมการสาขาพรรคการเมอืง ผูด้ำารงตำาแหน่งอืน่ในพรรคการเมอืง สมาชกิหรอื

บุคคลใดกระทำาผิดทางอาญาหรือทางปกครองเป็นครั้งแรก

      ๕.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองและบุคลากรของพรรคการเมือง

ตามมาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

     ๖)  อำานาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

      ๖.๑)  การควบคุมดูแลจัดการออกเสียงประชามติ

        • ประกาศให้มีการออกเสียงประชามติกรณีกฎหมายมิได้บัญญัติผู้มีอำานาจออก

ประกาศให้มีการออกเสียงไว้

        • ประกาศกำาหนดวันออกเสียงประชามติ

        • เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ

        • ประกาศกำาหนดเขตออกเสียงประชามติ

        • แต่งตั้งกรรมการการออกเสียงประชามติประจำาเขตออกเสียง หรือมอบหมาย

ให้บุคคลดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะบุคคล เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานออกเสีย
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        • กำาหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ออกเสียง

        • กำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการใช้สทิธอิอกเสยีงของผูม้สีทิธทิีอ่ยูน่อกเขต

จังหวัดหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า ๙๐ วัน  หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร  รวมทั้งวิธีการนับคะแนน

        • จัดให้มีการอำานวยความสะดวกในการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือ

ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ

        • ประกาศผลการออกเสียงและจำานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง

        • ผลการออกเสียงและจำานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา

        • การคัดค้านการออกเสียงประชามติ

      ๖.๒)  การสืบสวนสอบสวน

        • รับคำาร้องคัดค้านการออกเสียงและดำาเนินการสืบสวนสอบสวน

        • สั่งให้ดำาเนินการออกเสียงใหม่

        • สัง่ให้เจ้าหน้าทีข่องรฐัยตุหิรอืระงบัการกระทำาทีอ่าจทำาให้การออกเสยีงไม่เป็น

ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

     

     ๗)  อำานาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภา 

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

      ๗.๑)  การควบคุมจัดการลงคะแนนเสียง

        • จัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

        • มอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดรับแจ้งการถอดถอนสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแทน

        • จัดทำาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง

        • กำาหนดหน่วยลงคะแนนเสียง

        • แต่งตั้งบุคคลเพื่อทำาหน้าที่อำานวยการหรือกำากับดูแลการลงคะแนนเสียง

        • แต่งตั้งกรรมการประจำาที่ลงคะแนนเสียง

        • ประกาศผลการลงคะแนนเสียง

      ๗.๒)  การคัดค้านการลงคะแนนเสียง

        • รับและพิจารณาเรื่องร้องคัดค้านการลงคะแนนเสียง

        • จัดให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่
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 ๒.	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	

 ๒.๑	ฐ�นะของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง    

    ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๓๕ วรรคท้าย

    สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบคุคล  การงบประมาณ 

และการดำาเนินการอื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ

    ตามบทบญัญตัพิระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๓๐

    สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

และอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา

สูงสุด

    กิจการของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

 

 ๒.๒		อำ�น�จหน�้ที่ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง 

    ตามบทบญัญตัพิระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๓๑

    สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง และมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

    • รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  นายทะเบียนพรรคการเมือง  

และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง นายทะเบียนพรรคการเมือง และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา

    • ศกึษาและสนบัสนนุให้มกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ การสรรหาสมาชกิวฒุสิภา การออกเสยีง

ประชามติ และการพัฒนาพรรคการเมือง

    • เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู ้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู ้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับ 

การพฒันาการเมอืงและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

    • รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การ

สรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำานาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  

หรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับ 

การทจุรติ หรอืประพฤตมิชิอบในการเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ พรรคการเมอืง หรอืบคุคลอืน่ใด

เพื่อดำาเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

    • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
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 	๒.๓		ก�รจัดแบ่งส่วนง�นของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
    ๒.๓.๑  การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง

     สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้อยูภ่ายใต้การกำากบัดแูลของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นตรงต่อประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

     โดยแบ่งโครงสร้างส่วนงานในสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็น ๕ ด้านกิจการ  

สถาบันพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้งและส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ  ดังนี้

     ๑)  ด้านกิจการบริหารกลาง

      จัดแบ่งส่วนงานของด้านกิจการบริหารกลาง เป็น ๓ สำานัก คือ  

      ๑) สำานักบริหารทั่วไป  

      ๒) สำานักการคลัง  

      ๓) สำานักนโยบายและแผน  

     มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำานักงานคณะ

กรรมการการเลอืกตัง้ และกจิการทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้   และสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้มไิด้กำาหนด

เป็นอำานาจหน้าที่ของด้านกิจการใดด้านกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งกำากับและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ในสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง และสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึงการเสนอและจัดทำานโยบาย

ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการเมือง และภารกิจตามกฎหมาย จัดทำาแผนแม่บท ประสานแผนการปฏิบัติงาน 

เสนอแนะนโยบายในการตั้ง และการจัดสรรงบประมาณประจำาปี ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำารายงานผลการดำาเนินการตามนโยบายและแผนของสำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี และข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำาจังหวัด และหน่วยงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค และปฏิบัติการอื่นใดตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ด�้นกิจก�รบริห�รกล�ง

สำานักบริหารทั่วไป สำานักการคลัง สำานักนโยบายและแผน
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     ๒) ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

      จัดแบ่งส่วนงานของด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เป็น ๕ สำานัก  คือ  

      ๑) สำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๑   

      ๒) สำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๒ 

      ๓) สำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๓   

      ๔) สำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๔   

      ๕) สำานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๕

  

     มอีำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการรบัเรือ่งร้องคดัค้าน เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูม้อีำานาจหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือการออกเสียงประชามติ ผู้มีอำานาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  

หรือเกี่ยวกับการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

ในการเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ พรรคการเมอืงหรอืบคุคลอืน่ใดทำาการการสบืสวนสอบสวนเพือ่

เสนอต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้ พจิารณาวนิจิฉยัชีข้าดปัญหา ข้อโต้แย้งทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย

ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา กฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประสานงานและสนับสนุน 

การปฏบิตังิานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั และหน่วยงานของสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ใน

ส่วนภมูภิาค และปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้และสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมาย

     

     ๓) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง 

      จัดแบ่งส่วนงานของด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง เป็น ๓ สำานัก  คือ  

      ๑) สำานักบริหารการเลือกตั้ง  

      ๒) สำานักสนับสนุนการเลือกตั้ง  

      ๓) สำานักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง

ด้�นกิจก�รสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

ด้�นกิจก�รบริห�รง�นเลือกตั้ง

สำานักสืบสวน
สอบสวน

และวินิจฉัย ๑

สำานักสืบสวน
สอบสวน

และวินิจฉัย ๓

สำานักสืบสวน
สอบสวน

และวินิจฉัย ๒

สำานักสืบสวน
สอบสวน

และวินิจฉัย ๔

สำานักสืบสวน
สอบสวน

และวินิจฉัย ๕

สำานักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้งสำานักสนับสนุนการเลือกตั้งสำานักบริหารการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖22

     มีอำานาจหน้าที่ควบคุมและดำาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา กฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่น  

หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม  ประสานงานและสนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดัและหน่วยงานของสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในส่วนภมูภิาค และปฏบิตักิารอืน่

ใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

     ๔)  ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ

      จดัแบ่งส่วนงานของด้านกจิการพรรคการเมอืงและการออกเสยีงประชามต ิเป็น ๒ สำานกั คอื 

      ๑)  สำานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ   

      ๒)  สำานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ

     มีอำานาจหน้าที่ รับคำาขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง ควบคุมตรวจสอบการดำาเนินการของ

พรรคการเมือง  และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  ปฏิบัติงานธุรการ

ให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของนายทะเบียนพรรคการเมือง  

ปฏิบัติงานสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ ควบคุมและดำาเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม พัฒนาพรรคการเมือง 

และการออกเสียงประชามติประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด 

และหน่วยงานของสำานักงานในส่วนภูมิภาค และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายทะเบียน

พรรคการเมือง และสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ด้�นกิจก�รพรรคก�รเมืองและก�รออกเสียงประช�มติ

สำานักกิจการพรรคการเมือง
และการออกเสียงประชามติ สำานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ
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     ๕) ด้านกิจการการมีส่วนร่วม

      จัดแบ่งส่วนงานของด้านกิจการการมีส่วนร่วม เป็น ๒ สำานัก คือ 

      ๑)  สำานักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง  

      ๒)  สำานักรณรงค์และเผยแพร่

    

     มอีำานาจหน้าทีส่นบัสนนุส่งเสรมิให้ประชาชน  คณะบคุคล  องค์การเอกชน และประชาคมจงัหวดั

เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง งานรับรองและสนับสนุนองค์การเอกชน งานดำาเนินการเผยแพร่วิชาการ 

และให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน ประสานงานกับหน่วยราชการ ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด และหน่วยงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

    

     ๖)  สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

      ประกอบด้วย 

      ๑) สำานักวิจัยและวิชาการ

      ๒) สำานักพัฒนาบุคลากร

ด้�นกิจก�รก�รมีส่วนร่วม

สถ�บันพัฒน�ก�รเมืองและก�รเลือกตั้ง

สำานักการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเลือกตั้ง

สำานักพัฒนาบุคลากร

สำานักรณรงค์และเผยแพร่

สำานักวิจัยและวิชาการ
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      มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ 
      ๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง  และกระบวนการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น  เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้าง  กระบวนการ และพฤติกรรมทางการเมือง
      ๒. จัดทำาหลักสูตรและดำาเนินการศึกษาอบรมบุคลากรทางการเมืองและการเลือกตั้ง  
สมาชิกของกลุ่มองค์กรภาคเอกชน ประชาคม และองค์กรชุมชน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู ่เดิมให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
      ๓. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองระบอบประชาธิปไตย 
พรรคการเมือง  และการเลือกตั้ง
      ๔. ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
      ๕. พัฒนาและบริหารฐานความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  
      ๖. ประสานความร่วมมือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งของประเทศต่าง ๆ องค์กรระหว่าง
ประเทศและองค์กรต่างประเทศในการศึกษาวิจัย การศึกษาอบรมบุคลากรทางการเมืองและการเลือกตั้งเกี่ยวกับ
การเมืองระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
      ๗. เป็นศนูย์ข้อมลูทางวชิาการและการวจิยัเกีย่วกบัการเมอืงและการเลอืกตัง้ และข้อมลู
ทางวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     ๗) ส่วนงานที่ไม่สังกัดด้านกิจการ
      ประกอบด้วย 
      ๑) สำานักกฎหมายและคดี  
      ๒) สำานักการประชุม  
      ๓) สำานักประชาสัมพันธ์   
      ๔) สำานักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
      ๕) สำานักวินิจฉัยและคดี  
      ๖) สำานักผู้ตรวจการ  
      ๗) สำานักผู้ตรวจสอบภายใน  
      ๘) กลุ่มงานวิชาการ

คณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

สำานักกฎหมายและคดี

สำานักวินิจฉัยและคดี

สำานักการประชุม

สำานักผู้ตรวจการ

สำานักประชาสัมพันธ์

สำานักผู้ตรวจสอบภายใน

สำานักเลขานุการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กลุ่มงานวิชาการ
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    ๒.๓.๒  การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนภูมิภาค

 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด มีอำานาจหน้าที่ดังนี้

   (๑) เป็นหน่วยงานทางธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด

   (๒) งานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู ้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด งานที ่

คณะกรรมการและสำานักงานมอบหมาย  รวมทั้งงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดมอบหมาย 

   (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่คณะกรรมการ 

และสำานักงานมอบหมาย

  โดยแบ่งโครงสร้างส่วนงานในสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด เป็น ๕ งาน ดังนี้

 ๑) งานอำานวยการ  

   • ดำาเนนิการเกีย่วกบัการจดัทำาแผนงานโครงการแผนปฏบิตังิานการจดัทำาคำาของบประมาณรายจ่ายรวมทัง้

การประสานงานด้านแผน การติดตามประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานของสำานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำาจังหวัด  

   • ประสานงานกับส่วนงานส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลข

   • จัดทำาระบบข้อมูลข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่  

   • ดำาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจำาจังหวัด

   • ดำาเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์และการเบิกจ่ายงบประมาณของสำานักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด  

   • ตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินบันทึกบัญชีและรายงานบัญชีแยกประเภท 

   • ดำาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของจังหวัด 

ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น  

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด
(๗๗ สำานักงาน)

คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำาจังหวัด

งานอำานวยการ งานจัดการเลือกตั้ง งานพรรคการเมือง งานการมีส่วนร่วม งานสืบสวนสอบสวน
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 ๒) งานจัดการเลือกตั้ง

   • ประสานงานและดำาเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาการออกเสียงประชามติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการออกเสียงประชามติการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

 ๓) งานพรรคการเมือง  

   • ประสานและดำาเนินการสนับสนุนกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองในเขตพื้นที่

 ๔) งานการมีส่วนร่วม  

   • ประสานงานและดำาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

   • เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง 

   • ดำาเนนิการรณรงค์ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมทางการเมอืง  และเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        ๕) งานสืบสวนสอบสวน

   • ดำาเนนิการสบืสวนสอบสวนข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการกระทำาทีฝ่่าฝืนกฎหมายเลอืกตัง้ ตามทีค่ณะกรรมการ

การเลือกตั้ง และสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

 คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ตาม 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๙ ดังต่อไปนี้

   • อำานวยการการเลอืกตัง้และการออกเสยีงประชามต ิรวมทัง้สนบัสนนุการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา ทีก่ระทำา

ภายในจังหวัดนั้น 

   • เสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งสำาหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   • รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ

   • เสนอแนะต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 

การเลือกตั้ง การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายบัญญัติ

   • แต่งตัง้บคุคลหรอืคณะบคุคลให้ช่วยเหลอืการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั

ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

   • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การสนับสนุน การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

กำากบัดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาเขต คณะกรรมการการเลอืกตัง้ท้องถิน่ และสำานกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด กำากับดูแลการดำาเนินงานของพรรคการเมืองหรือสาขาพรรคการเมือง

   • ส่งเสรมิและสนบัสนนุหรอืประสานงานกบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิหรอืราชการส่วน

ท้องถิน่ หรอืสนบัสนนุองค์การเอกชนในการให้การศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนั

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

   • ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด

    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด
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๑,๖๐๐

๑,๔๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๐๐

๘๐๐

๖๐๐

๔๐๐

๒๐๐

๐

พนักงานส่วนกลาง

พนักงานส่วนภูมิภาค

ตำาแหน่งบริหารระดับสูง ๗๘ คน
ตำาแหน่งบริหารระดับกลาง ๑๕๙ คน
ตำาแหน่งปฎิบัติงานระดับกลาง ๑,๘๑๑ คน
ตำาแหน่งปฎิบัติงานระดับต้น ๑๒๐ คน
ตำาแหน่งลูกจ้างประจำา ๒๑๘ คน

หมายเหต ุ  ๑.  ข้อมูลอัตรากำาลังบุคลากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 ๒.  พนักงานตามกรอบอัตรากำาลัง  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จำานวน  ๒,๕๖๔  คน

ตำาแหน่งบริหารระดับสูง ๔๘ คน
ตำาแหน่งบริหารระดับกลาง ๑๑๓ คน
ตำาแหน่งปฎิบัติงานระดับกลาง ๖๔๘ คน
ตำาแหน่งปฎิบัติงานระดับต้น ๖๗ คน
ตำาแหน่งลูกจ้างประจำา ๖๙ คน

ตำาแหน่งบริหารระดับสูง ๓๐ คน
ตำาแหน่งบริหารระดับกลาง ๔๖ คน
ตำาแหน่งปฎิบัติงานระดับกลาง ๑,๑๖๓ คน
ตำาแหน่งปฎิบัติงานระดับต้น ๕๓ คน
ตำาแหน่งลูกจ้างประจำา ๑๔๙ คน

ภ�พรวมจำ�นวนพนักง�นทั้งหมด	(๒,๓๘๖	คน)

พนักง�นส่วนกล�ง	(๙๔๕	คน)

พนักง�นส่วนภูมิภ�ค	(๑,๔๔๑	คน)

(จำานวนคน)

(ปีงบประมาณ)
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖

๑,๒๗๔ ๑,๒๕๗
๑,๓๔๖ ๑,๓๓๗

๑,๔๔๑

๗๘๕ ๘๔๑ ๘๙๕ ๘๘๗
๙๔๕

จำ�นวนพนักง�นสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง	ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๖

แผนภูมิแสดงจำ�นวนพนักง�นประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	แยกประเภท

๑,๘๑๑

๑๕๙

๗๘๒๑๘

๑๒๐
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๖๗

๑,๑๖๓

๔๖
๓๐๑๔๙

๕๓
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วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออกเสียงประชามติ

ที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง”

พันธกิจ
“บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการดำาเนินคดีในศาล

ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ”

เป้าประสงค์หลัก
 ๑. ทุกภาคส่วนของสังคมมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ด ี
  เป็นที่ยอมรับ
 ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมีความเป็นกลาง  และเป็นมืออาชีพ ผลการเลือกตั้ง 
  และการออกเสียงประชามติ เป็นที่ยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม จากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในและต่างประเทศ
 ๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  และมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
 ๔. พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเป็นสถาบันได้รับการยอมรับจากประชาชน
 ๕. องค์กรมีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจิตสำานึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
  มกีฎหมายและระเบยีบทีเ่อือ้ต่อการปฏบิตังิาน  การบงัคบัใช้กฎหมายมปีระสทิธภิาพและเป็นมาตรฐาน  มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  และการสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย สนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ

 * คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐๒/๒๕๕๕  วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๕ อนุมัติให้ใช้แผนยุทธศาสตร์
สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ปรัชญาองค์กร
“องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม รู้รักสามัคคี และภักดีต่อองค์กร”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง 

การออกเสียงประชามติ
ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมือง

ให้เป็นสถาบันทางการเมือง
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบ และกระบวนการสืบสวน
สอบสวน วินิจฉัย การดำาเนินคดีในศาล
ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

๑.	วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ปรัชญาองค์กร	เป้าประสงค์หลักและแผนยุทธศาสตร์
	 สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐
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กลยุทธ์ที่ ๑.๑  
พัฒนาระบบ 

และกระบวนการเลือกตั้ง 
การออกเสียงประชามติ 

ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒.๑  
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ 
การประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้ง 
การออกเสยีงประชามตเิชงิรกุ

และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร

กลยุทธ์ที่ ๒.๓  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองของประชาชน

แผนงาน
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร

แผนงาน
การส่งเสริม 

การมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๑.๒  
พัฒนาศักยภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ

ให้เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒.๒  
ส่งเสริมภาครัฐ เอกชน 

และประชาสังคมร่วมพัฒนา
ประชาธิปไตย
การเลือกตั้ง 

และการออกเสียงประชามติ

แผนงาน
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้งและการออกเสียง

ประชามติ

แผนงาน
ส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนาประชาธิปไตย  
การเลือกตั้ง

และการออกเสียงประชามติ

แผนงาน
การจัดการเลือกตั้ง 

และการออกเสียงประชามติ
ที่สุจริตและเที่ยงธรรม

แผนงาน
การให้การศึกษาและ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข

กลยุทธ์ที่ ๑.๓  
พัฒนาเครือข่าย 

ขยายความร่วมมือ
และสร้างการยอมรับ
กระบวนการเลือกตั้ง

การออกเสียงประชามติ

แผนงาน
การพัฒนาเครือข่าย 

เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
การเลือกตั้งและการออกเสียง

ประชามติ

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ 
     ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
     ของประชาชน
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กลยุทธ์ที่ ๓.๑ 
ส่งเสริมและสนับสนุน

พรรคการเมือง
ให้เป็นสถาบันทางการเมือง

อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๔.๑
การสืบสวนสอบสวน 

วินิจฉัย และการดำาเนินคดี
ในศาลเป็นระบบ

ถูกต้องตามกฎหมาย

กลยุทธ์ที่ ๓.๔
การพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลพรรคการเมือง
ที่มีประสิทธิภาพ

และเป็นที่ยอมรับของสังคม

กลยุทธ์ที่ ๔.๓
สร้างและพัฒนา

เครือข่าย
การสืบสวนสอบสวน

และการข่าว

แผนงาน
การพัฒนา
ฐานข้อมูล

พรรคการเมือง

แผนงาน
การพัฒนา
เครือข่าย

การสืบสวนสอบสวน

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ 
ส่งเสริมและสนับสนุน

การบริหารจัดการ
พรรคการเมืองให้ดำาเนินการ

ภายใต้กรอบกฎหมาย

กลยุทธ์ที่ ๔.๒
พัฒนาศักยภาพ

ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน 
วินิจฉัย 

และดำาเนินคดีในศาล

แผนงาน
การส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาระบบ
พรรคการเมือง

แผนงาน
การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร
ด้านการสืบสวนสอบสวน

แผนงาน
การส่งเสริม

และการสนับสนุน
เพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง

แผนงาน
การพัฒนาระบบ

งานสืบสวนสอบสวน
วินิจฉัย 

และการดำาเนินคดีในศาล

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ 
สร้างภาคีเครือข่าย

การพัฒนา
สถาบันพรรคการเมือง

แผนงาน
การพัฒนา
เครือข่าย

เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง
     ที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบ และกระบวนการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัย 
     การด�าเนินคดีในศาลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
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กลยุทธ์ที่ ๕.๑
พัฒนาระบบ

บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แผนงาน
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ ๕.๓
เสริมสร้าง

ประสิทธิภาพ
ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

แผนงาน
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร

กลยุทธ์ที่ ๕.๕
ส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา
และบริการ
วิชาการ

แผนงาน
การศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนา
และเผยแพร่

แผนงาน
การบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๕.๒
พัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้ 

สมรรถนะ
และเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร
ให้บุคลากร 
มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต

แผนงาน
การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ ๕.๔
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร

แผนงาน
การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์ที่ ๕.๖
พัฒนา

ประสิทธิภาพ
การบังคับ
ใช้กฎหมาย

และการดำาเนินคดี
ในศาล

แผนงาน
การพัฒนา

ความร่วมมือ
การบังคับ
ใช้กฎมาย

  ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
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 การดำาเนินงานตามแผนงาน โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการดำาเนินงานในเชิงรุกและขยายงาน  

โดยใช้จุดแข็งขององค์กรที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ กำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป็นองค์กรอสิระทีไ่ม่อยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชาหรอืการสัง่การจากฝ่ายการเมอืง รวมทัง้ยงัส่งเสรมิให้ทกุภาคส่วนให้

ความร่วมมอืและสนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ จงึได้กำาหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบ 

และกระบวนการเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามตใิห้เป็นทีย่อมรบัและเชือ่มัน่  โดยมกีลยทุธ์ในการพฒันา ๔ ด้าน ดงันี้

 ๑. พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ

 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

 ๓. พัฒนาเครือข่าย ขยายความร่วมมือและสร้างการยอมรับ

 ๔. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปี  

เพื่อรองรับการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีการดำาเนินโครงการจำานวน ๘ โครงการ  

๔๐ กิจกรรม ใช้งบประมาณ จำานวน ๖๔,๕๓๐,๗๘๐.๑๕ บาท  ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม  

คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ต้องดำาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบและนวัตกรรมการเลือกตั้งให้มีความ 

ทันสมัยและสามารถสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาและประชาสัมพันธ์

การใช้งานเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้สึกคุ้นเคยและเชื่อมั่นก่อนที่จะนำาไปใช้งานจริง การอบรม

ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งเพื่อให้มีการบูรณาการการทำางานร่วมกัน ส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งมีความเป็นกลางและเป็นมืออาชีพ ผลการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม  

และต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เครือข่ายภาครัฐ เอกชน  

และประชาสังคมเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร   

ส่งผลทกุภาคส่วนของสงัคมมคีวามเชือ่มัน่และมส่ีวนร่วมในกระบวนการเลอืกตัง้ เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีององค์กร 

โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรต่าง ๆ  เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยมี 

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  ดังนี้

๒.	ผลการปฏบิตังิานตามแผนยทุธศาสตร	์สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
			ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๑	พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกต้ัง	การออกเสียงประชามติ
									 	 ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖76

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การปรับปรุงแก้ไขรายชื่อ   ยุติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ให้ยุติโครงการในปีงบประมาณ 
  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ. ๒๕๕๖ และไปดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๒ การปรับปรุงแก้ไขทะเบียน จดัทำาหนงัสอืแจ้งผูล้งทะเบยีน สนง.กกต.จว. ๗๗ จงัหวดั ๑. โอนงบประมาณให้ เชิงปริมาณ 
  รายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้นอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต สามารถจัดส่งหนังสือแจ้ง  สำานักทะเบียนกลาง สนง.กกต.จว. ๗๗ จังหวัด 
  จงัหวดัและนอกราชอาณาจกัร จงัหวดัและนอกราชอาณาจกัร ผู้ที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ   กรมการปกครองเป็น สามารถจัดส่งหนังสือแจ้ง  
    ที่ยังไม่แจ้งขอยกเลิก เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำา ผู้ที่ขอลงทะเบียนใช้สิทธิ
    การลงทะเบียนจำานวน   และนอกราชอาณาจักร  แผนของโครงการ เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
    ๗๗  จงัหวดั จำานวนผูล้งทะเบยีน ที่ยังมิได้แจ้งขอยกเลิก   และรูปแบบการจัดพิมพ ์ และนอกราชอาณาจักร
    รวมทั้งสิ้น ๒,๖๔๐,๐๙๐ คน การลงทะเบยีน ไม่น้อยกว่า  หนังสือแจ้งรายชื่อไปยัง ที่ยังมิได้แจ้งขอยกเลิก 
      ร้อยละ ๘๐  ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ การลงทะเบียน คิดเป็น
            เลือกตั้งนอกเขต ร้อยละ ๙๗.๖๔
            จังหวัดและนอก เชิงคุณภาพ
            ราชอาณาจักร ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ซึง่ลงทะเบยีน
        ๒. ส่งหนงัสอืแจ้งผูล้งทะเบยีน ใช้สิทธิเลือกตั้ง นอกเขต
         ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต จงัหวดัหรอืนอกราชอาณาจกัร
         จังหวัดและนอก และเดินทางกลับมาถิ่น
            ราชอาณาจักร จำานวน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
            ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น สามารถไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ ส.ส. 
            ๒,๕๗๗,๘๖๗ คน  และ ส.ว. ณ หน่วยเลอืกตัง้
            คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๔  ปกติที่ตนมีชื่ออยู่ใน
          ทะเบียนบ้านได้

 ๓ การปรับปรุงกฎระเบียบ
  การเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร  
  ๑. จัดประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ๑. จดัประชมุคณะกรรมการ เชิงปริมาณ
      ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ให้อำานวยความสะดวกแก่ ระเบียบการเลือกตั้ง  เพื่อปรับปรุงแก้ไข ระเบียบการเลือกตั้ง
      เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร  ระเบียบการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร
      และการออกเสยีงประชามต ิ นอกราชอาณาจักร ๑ ฉบับ และจัดพิมพ ์  นอกราชอาณาจักร ๑ ฉบับ และจัดพิมพ์
      นอกราชอาณาจักร   และเจ้าพนักงานผู้ดำาเนิน จำานวน ๘,๕๐๐ เล่ม ๒. จัดพิมพ์ระเบียบการ จำานวน ๘,๕๐๐ เล่ม
   จำานวน ๖ ครั้ง การเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นตาม    เลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร
    สถานการณ์และข้อเท็จจริง    ๑ ฉบับ จำานวน
    ในต่างประเทศ    ๘,๕๐๐ เล่ม

ยทุธศาสตร์ที ่ ๑ พฒันาระบบและกระบวนการเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามตใิห้เป็นทีย่อมรบัและเชือ่มัน่
กลยุทธ์ที่  ๑.๑ พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติให้มีประสิทธิภาพ
แผนงาน การจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติที่สุจริตและเที่ยงธรรม
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบ กลไกกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

ผลการปฏิบัติงานสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ การปรับปรุงกฎระเบียบ       เชิงคุณภาพ
  การเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร         กฎระเบียบการเลือกตั้ง
  (ต่อ)        นอกจากราชอาณาจักร
     ๒. ศึกษาปัญหาการเลือกตั้ง       และระบบการลงทะเบียน
      นอกราชอาณาจักร       เลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร
      ณ ประเทศอิสราเอล       ได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขตาม 
      ตั้งแต่วันที่ ๒-๗       สถานการณ์และข้อเทจ็จรงิ
   กรกฎาคม ๒๕๕๖        ในต่างประเทศ

 ๔ การสัมมนากรรมการ
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
  จดัสมัมนากรรมการ กรรมการการเลือกตั้ง ๑. ร้อยละ ๘๐ กลุม่เป้าหมาย ๑. จัดสัมมนาระหว่างวันที ่ เชิงปริมาณ
  การเลอืกตัง้ประจำาจังหวัด ประจำาจงัหวดัเข้าร่วมสมัมนา  ที่เข้าร่วมการสัมมนา  ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กกต.จว. และ ผอ.กต.จว. 
    ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น  กกต.จว. และ ผอ.กต.จว.  ณ โรงแรมลองบชี การ์เดนท์ เข้าร่วมการสัมมนา
    ๓๘๕ คน  ๗๗ จังหวัด  โฮเตล แอนด์สปา คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓.๗๖
      ๒. ร้อยละ ๘๐   จ. ชลบุร ี เชิงคุณภาพ
          กลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วม ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑. กกต.จว. ได้รับทราบ
          การสัมมนามีความ  จำานวน ๔๓๘ คน  กฎหมาย ระเบียบ
          พึงพอใจ    และนโยบายทีเ่กีย่วข้อง
              กับการปฎิบัติงาน
          ๒. การร้องเรียนการ
              ปฏิบัติหน้าที่ของ 
              กกต.จว.ลดลง

 ๕ อบรมฟ้ืนฟกูารใช้งานระบบ ผูเ้ข้ารบัการอบรม ๗๗ จงัหวดั ๑. ร้อยละของการบันทึก จดัอบรมเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ เชิงปริมาณ
  โปรแกรมฐานข้อมลู ทะเบยีน จงัหวดัละ ๒ คน  ข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้ง ในการบันทึกข้อมูล ๑. บันทึกข้อมูลเข้าสู่
  ท้องถิน่ ทะเบยีนรายชือ่ผูถ้กู รวม ๑๕๔ คน  ๓ โปรแกรม ๙๐% และบุคลากรบันทึกข้อมูล  ระบบ ร้อยละ ๙๕.๒
  เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง   ๒. ร้อยละ ๘๐ กลุม่เป้าหมาย ตามสัญญาจ้าง ๗๗ จังหวัด ๒. ความพึงพอใจ ร้อยละ
  และทะเบียนกรรมการ    มีความรู้ความเข้าใจ จังหวัดละ ๒ คน  ๙๖.๐๔
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด       รวมผู้เข้ารับการอบรม  เชิงคุณภาพ
        รวมทัง้สิน้จำานวน ๑๕๔ คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
          ในการบนัทกึข้อมลูทัง้ ๗๗ 
          จังหวัด สามารถบันทึก  
          ข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม
          ฐานข้อมูลทะเบียน
          สมาชิกสภาท้องถิ่น  
          ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ
          และทะเบียนกรรมการ
          การเลือกตั้งประจำาจังหวัด
          ได้อย่างต่อเนื่องและมี  
          ประสิทธิภาพ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖78

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๖ การจ้างเหมาบคุลากรเพือ่ช่วย  จ้างเหมาบคุลากรบนัทกึข้อมลู ๑. สนง.กกต.จว.บันทึก บุคลากรจ้างเหมาบันทึก เชิงปริมาณ
  บนัทกึข้อมลูให้กบัส�านกังาน ๗๗ จังหวัด ๆ ละ ๑ คน  ข้อมูลระบบทะเบียน ข้อมูลทั้ง ๓ ระบบ ดังนี้ ๑. สนง.กกต.จว. 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพือ่บนัทกึข้อมลู ๓ ระบบงาน  สมาชกิสภาท้องถิน่และ ๑. บันทึกข้อมูลทะเบียน  บันทึกข้อมูลระบบ
  ประจ�าจังหวัด     ดังนี ้  ผูบ้รหิารท้องถิน่ครบถ้วน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ทะเบียนสมาชิกสภา
    ๑. ทะเบียนสมาชิกสภา  เป็นปัจจบุนั ร้อยละ ๙๕  และผู้บริหารท้องถิ่น  ท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่
        ท้องถิ่นและผู้บริหาร ๒. สนง.กกต.จว.บันทึก  คิดเป็นร้อยละ ๙๕  ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
        ท้องถิ่น   และปรับปรุงรายชื่อ ๒. รายงานเปลี่ยนแปลง  ร้อยละ ๙๕.๒
    ๒. ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอน  กกต.จว. ครบถ้วนเป็น  และยืนยันความถูกต้อง ๒. สนง.กกต.จว. บันทึก
        สิทธิเลือกตั้ง   ปัจจุบัน ร้อยละ ๑๐๐  ของทะเบยีนผูถ้กูเพกิถอน  และปรับปรุงรายชื่อ
    ๓. ทะเบียนกรรมการ ๓. รายงานการเปลีย่นแปลง  สิทธิเลือกตั้งเป็นปัจจุบัน  กกต.จว. ครบถ้วน
        การเลือกตั้งประจำา  /ยืนยัน ความถูกต้อง ๓. บันทึกและปรับปรุง  เป็นปัจจุบัน
          จังหวัด   ของทะเบยีนรายชือ่ผูถ้กู  รายชื่อในทะเบียน  ร้อยละ ๑๐๐
          เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ใน  กรรมการการเลือกตั้ง ๓. รายงานการเปลีย่นแปลง/
          ระบบฯ ร้อยละ ๑๐๐  ครบถ้วนและเป็น  ยืนยัน ความถูกต้อง
            ปัจจุบัน  ของทะเบียนรายชื่อ
              ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ
              เลือกตั้งในระบบ 
              ร้อยละ ๑๐๐
          เชิงคุณภาพ
          สำานักงานคณะกรรมการ
          การเลอืกตัง้มทีะเบยีนสมาชกิ 
          สภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
          ท้องถิ่น ทะเบียน
          ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
          และทะเบียนกรรมการ
          การเลือกตั้งประจำาจังหวัด  
          เพื่อใช้งานได้อย่างมี  
          ประสิทธิภาพ
 ๗ จ้างเหมาบ�ารงุรกัษา จ้างเหมาปรับปรุงและบำารุง   ๑. สนง.กกต.จว.สามารถ  โปรแกรมฐานข้อมูลทั้ง  เชิงปริมาณ
  โปรแกรมฐานข้อมูลท้องถิ่น รักษาโปรแกรมฐานข้อมูล   บนัทกึและรายงานข้อมลู ๓ ระบบ ได้รับการปรับปรุง สนง.กกต.จว. สามารบนัทกึ
    ๓ ระบบงาน ดังนี ้  อปท. ออนไลน์ผ่านระบบ ให้สำานักงานคณะกรรมการ ข้อมูลและรายงานข้อมูล
    ๑. ทะเบียนสมาชิกสภา  โปรแกรมฐานข้อมูล การเลือกตั้งประจำาจังหวัด รวมทัง้ใช้ประโยชน์จากระบบ
        ท้องถิ่นและผู้บริหาร  ทะเบียนสมาชิกสภา สามารถบันทึกข้อมูลและ ทั้ง 3 ระบบ ร้อยละ ๑๐๐
        ท้องถิ่น   ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร รายงานข้อมูลรวมทั้งใช ้ เชิงคุณภาพ
    ๒. ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอน  ท้องถิ่นทุกเดือน ประโยชน์จากข้อมูลทั้ง สามารถใช้ระบบโปรแกรม
        สิทธิเลือกตั้ง   ร้อยละ ๙๐ ๓ ระบบ ฐานข้อมูลทั้ง ๓ ระบบ
    ๓. ทะเบียนกรรมการ ๒. สนง.กกต.จว.สามารถ   ได้เต็มประสิทธิภาพ
        การเลือกตั้งประจำา  บนัทกึข้อมลูผูถ้กูเพกิถอน   และระบบรองรบัความต้องการ
          จังหวัด   สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน ์   ของผู้ใช้งานมากขึ้น
       ผ่านระบบโปรแกรม
       ฐานข้อมูลทะเบียน
       ผูถ้กูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
          ทุกเดือนร้อยละ ๙๐
      ๓. สนง.กกต.จว.สามารถ
       บนัทกึและปรบัปรงุข้อมลู 
       กกต.จว. เข้าสู่ระบบ
       โปรแกรมฐานข้อมลูทะเบยีน 
       กกต.จว. ร้อยละ ๙๐
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 ๘ สัมมนาเพื่อศึกษาสภาพ ร่างประกาศคณะกรรมการ แก้ไขประกาศ กกต.เกีย่วกบั จัดประชุมสัมมนาเพื่อยก ดำาเนินการต่อเนื่อง
  ปัญหาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา การเลือกตั้ง ๔ ฉบับ ดังนี ้ การจัดทำาบัญชีและ ร่างประกาศคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ 
  ประกาศ กกต. เกีย่วกบัการ ๑. เรื่อง หลักเกณฑ์และ การตรวจสอบค่าใช้จ่าย การเลือกตั้งเกี่ยวกับ พ.ศ. ๒๕๕๗
  จดัท�าบญัชแีละการตรวจสอบ  วิธีการจัดทำาบัญชี ในการเลือกตั้ง ส.ส. และ การจัดทำาบัญชีและ
  รายการค่าใช้จ่ายใน  รายรับรายจ่าย ส.ว. จำานวน ๔ ฉบบั ได้แก่ การตรวจสอบรายการ
  การเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืง  ของสมุห์บัญชีเลือกตั้ง ๑. ประกาศ กกต. เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
  และผู้สมัคร ส.ส. และ ส.ว.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หลักเกณฑ์และวิธีการ ของพรรคการเมืองและ
        พ.ศ. ...  จดัทำาบญัชรีายชือ่รายรบั ผู้สมัครสมาชิกสภา
    ๒. เรื่อง หลักเกณฑ ์  รายจ่ายของสมห์ุบญัช ี ผู้แทนราษฎรและ
        และวิธีการตรวจสอบ  เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. .... สมาชิกวุฒิสภา
        รายการค่าใช้จ่าย ๒. ประกาศ กกต. เรื่อง จำานวน ๔ ฉบับ
        ในการเลือกตั้งของ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
        ผู้สมัครหรือพรรคฯ   ตรวจสอบรายการ
        พ.ศ. ....  ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้
    ๓. เรื่องหลักเกณฑ ์  ของผู้สมัครหรือพรรค
        และวิธีการจัดทำาบัญชี  การเมือง พ.ศ. ....
        รายรับรายจ่ายของ ๓. ประกาศ กกต. เรื่อง
        สมุห์บัญชีเลือกตั้ง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
         สมาชิกวุฒิสภา   จัดทำาบัญชีรายรับ
         พ.ศ. ....  รายจ่ายของสมห์ุบญัชี
    ๔. เรื่องหลักเกณฑ์และ  เลือกตั้ง ส.ว. พ.ศ. ....
        วิธีการตรวจสอบ ๔. ประกาศ กกต. เรื่อง
        รายการค่าใช้จ่ายในการ  หลักเกณฑ์และวิธีการ
        เลือกตั้งของผู้สมัคร  ตรวจสอบรายการ
        รบัเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา  ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้
        พ.ศ. ....  ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
       สมาชิกวุฒิสภา 
       พ.ศ. ....
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 ๑ ฝึกอบรมการใช้งาน 
  เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
  - การฝึกอบรมการใช้งานเครือ่ง ฝึกอบรมพนักงานสำานักงาน ๑. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม จัดฝึกอบรมพนักงาน เชิงปริมาณ
      ลงคะแนนเลือกตั้งโดยม ี คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ๑๘๗ คน สำานักงานคณะกรรมการ ๑. ผู้เข้ารับการอบรม
     สำานักงานคณะกรรมการ ประจำาจังหวัด ๗๗ จังหวัด ๒. ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการ การเลือกตั้งประจำาจังหวัด  จำานวน ๒๔๖ คน
     การเลือกตั้งประจำาจังหวัด จำานวน ๓ รุน่ รวมผูเ้ข้ารบั  อบรมมีความรู้ความ จำานวน ๓ รุน่ ผูเ้ข้ารบัการอบรม ๒. ร้อยละของผู้เข้า
     เข้ารับการอบรม จำานวน  การอบรม จำานวน ๑๘๗ คน  เข้าใจไม่น้อยกว่า จำานวน ๒๔๖ คน เพื่อให ้  รับการอบรมมีความรู้
     ๗๗ จังหวัด    ร้อยละ ๘๐ สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ  ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
      ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี การใช้เครื่องลงคะแนน  ร้อยละ ๘๐
          ความรู้อยู่ในระดับ ๓ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมี
          (คะแนนเต็ม ๕) เครื่องลงคะแนนได้   ความรู้อยู่ในระดับ ๓
          เชิงคุณภาพ
          พนักงานสำานักงาน
          คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
          ประจำาจังหวัดสามารถนำา  
          เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
          ไปรณรงค์เผยแพร่  
          ประชาสัมพันธ์และสาธิต
          การใช้งานได้อย่างมี  
          ประสิทธิภาพ

 ๒ ประชาสัมพันธ์เครื่อง
  ลงคะแนนเลือกตั้งของ
  ส�านักงานคณะกรรมการ
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
  ๑. สำานักงานคณะกรรมการ
      การเลือกตั้งประจำาจังหวัด สำานักงานคณะกรรมการ ๑. สนง.กกต.จว.  สำานักงานคณะกรรมการ เชิงปริมาณ
        ดำาเนินการประชาสัมพันธ ์ การเลือกตั้งประจำาจังหวัด  นำาเครือ่งลงคะแนนไป การเลือกตั้งประจำาจังหวัด ๑. สนง.กกต.จว. 
        และสาธิตการใช้เครื่อง ๗๗ จังหวัด นำาเครื่อง  ประชาสัมพันธ์ให้กับ ๗๗ จังหวัด ดำาเนินการ  นำาเครื่องลงคะแนนไป
      ลงคะแนน ลงคะแนนไปประชาสัมพันธ ์  ประชาชนไม่น้อยกว่า ประชาสัมพันธ์เครื่องลง  ประชาสัมพันธ์ให้กับ
  ๒. สำานักงานคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง  ๑๐ ครั้ง คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ประชาชนไม่น้อยกว่า
      การเลือกตั้งประจำาจังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. การตรวจติดตามการ ๑๐ ครั้ง โดยมีประชาชน  ๑๐ ครั้ง
        ตรวจติดตามการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน  รณรงค์และเผยแพร่ของ นักเรียน นักศึกษา ๒. ตรวจติดตามการ
      ประชาสัมพันธ์เครื่อง    สนง.กกต.จว. ๔ ภาค เข้าร่วมกิจกรรม  รณรงค์และเผยแพร่
      ลงคะแนนของสำานักงาน    ภาคละ ๒ จังหวัด จำานวน ๖๕๓,๐๐๐ คน  ของ สนง.กกต.จว.
      คณะกรรมการการเลอืกตัง้    รวม ๘ จังหวัด    ๔ ภาค ๆ ละ จังหวัด
      ประจำาจังหวัด ๔ ภาค        รวม ๘ จังหวัด
      ภาคละ ๒ จังหวัด รวม         ได้แก่ จงัหวดันครสวรรค์
      ๘ จังหวัด             อุตรดิตถ์ กระบี่ ตรัง 
              ราชบุรี ยโสธร
              สมุทรสงคราม
              และมุกดาหาร

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
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 ๒ ประชาสัมพันธ์เครื่อง       เชิงคุณภาพ
  ลงคะแนนเลือกตั้งของ       ประชาชน นกัเรยีน นกัศกึษา
  ส�านักงานคณะกรรมการ       ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด        การเลอืกตัง้เกดิความเชือ่มัน่
  (ต่อ)        และวางใจในการนำาเครื่อง
           ลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้
           ในการเลือกตั้งมากขึ้น

 ๓ การรณรงค์เผยแพร่
  ประชาสัมพันธ์ 
  เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  
  -  ผลิตสื่อเผยแพร่ 
   ประชาสัมพันธ์
     เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
     ดังนี้
     ๑. ผลิตชุดนิทรรศการ ๑. จัดทำาชุดนิทรรศการ ๑. ชดุนทิรรศการเคลือ่นที ่ ๑. ชุดนิทรรศการเคลื่อนที ่ เชิงปริมาณ
        เคลื่อนที่  เคลื่อนที่ จำานวน ๘๕ ชุด  จำานวน ๘๕ ชุด  จำานวน ๘๕ ชุด ๑. ชดุนทิรรศการเคลือ่นที่
     ๒. ผลิตแผ่นพับ ๒. ผลิตแผ่นพับ ๒. สื่อประชาสัมพันธ ์ ๒. แผ่นพับ จำานวน  จำานวน ๘๕ ชุด
         ประชาสัมพันธ์  จำานวน ๔๐๐,๐๐๐ แผ่น  เครื่องลงคะแนนฯ  ๔๐๐,๐๐๐ แผ่น ๒. สื่อประชาสัมพันธ์
          คือ แผ่นพับ จำานวน     เครื่องลงคะแนนฯ
           ๔๐๐,๐๐๐ แผ่น    คือ แผ่นพับ จำานวน 
               ๔๐๐,๐๐๐ แผ่น
           เชิงคุณภาพ
           สำานักงานคณะกรรมการ
           การเลือกตั้งมีสื่อที่ใช้ใน
           การประชาสมัพนัธ์เครือ่งลง 
           คะแนนเลอืกตัง้ทีเ่หมาะสม 
           และมีประสิทธิภาพ

 ๔ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
  ทางอินเตอร์เน็ต  
  -  ผลิตโปรแกรมจำาลอง จัดทำาโปรแกรมจำาลอง โปรแกรมจำาลองเครื่อง ผลิตโปรแกรมจำาลองเครื่อง เชิงปริมาณ
     เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  ลงคะแนนแบบสามมิติ ลงคะแนนเลือกตั้งทาง โปรแกรมจำาลองเครื่องลง
     จำานวน ๑ โปรแกรม ซึ่งสามารถทดลอง อินเตอร์เน็ต จำานวน ๑ คะแนนเลอืกตัง้แบบสามมติิ
       การลงคะแนนได้เสมอืนจรงิ  โปรแกรม มีลักษณะเป็น ซึ่งสามารถทดลอง
       จำานวน ๑ โปรแกรม ภาพสามมิติ ซึ่งสามารถ ลงคะแนนได้เสมือนจริง
         ทดลองการลงคะแนนได้ จำานวน ๑ โปรแกรม
         เสมือนจริง เชิงคุณภาพ
           สำานักงานคณะกรรมการ
           การเลือกตั้งมีสื่อที่ใช้
           ในการประชาสัมพันธ์
           เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
           ที่เหมาะสมและ
           มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่  ๑.๒ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง  การออกเสียงประชามติให้เป็นมืออาชีพ
แผนงาน พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โครงการที่ ๓ โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ สัมมนาหัวหน้างาน 
  จดัการเลอืกตัง้และพนกังาน
  การเลือกตั้ง 
  -  จัดสัมมนาหัวหน้างาน ผู้เข้าร่วมสัมมนารวม ๑. ผูเ้ข้าสมัมนาได้รบัทราบ ผู้ข้าร่วมการสัมมนา เชิงปริมาณ
     และพนักงานการเลือกตั้ง จำานวน ๒๑๑ คน  นโยบายและแนวทางใน จำานวน ๒๐๓ คน ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวน
     ประจำาจงัหวดั ๗๗ จงัหวดั     การปฏิบัติจาก กกต. จัดสัมมนา ๒ ครั้ง ดังนี ้ ร้อยละ ๙๖.๒๑ มีความรู้
     และพนักงานการเลือกตั้ง    และผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ความเข้าใจข้อกฎหมาย
     สังกัดสำานักบริหาร    และสามารถนำาไปปฏบิตั ิ   ธันวาคม ๒๕๕๕ ระเบียบ ข้อกำาหนด
   การเลือกตั้ง    ภารกิจในความ   ณ โรงแรมโนโวเทล มติ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับ
          รบัผดิชอบตามเป้าหมาย   อิมแพค การเลอืกตัง้ให้มคีวามทนัสมยั
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐   เมืองทองธาน ี และเป็นปัจจบุนัและสามารถ
      ๒. ผู้เข้าสัมมนาจำานวน ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ นำาความรูท้ีไ่ด้ไปปฏบิตังิาน
          ร้อยละ ๘๐ มีความรู ้   สิงหาคม ๒๕๕๖ อย่างมีประสิทธิภาพ
          ความเข้าใจข้อกฎหมาย    ณ โรงแรมเฟลิกซ ์ และประสิทธิผล
          ระเบียบ ข้อกำาหนด    ริเวอร์แควรีสอร์ท เชิงคุณภาพ
       มติ กกต.ที่เกี่ยวข้อง   จงัหวดักาญจนบรุ ี ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบ
       กบัการเลอืกตัง้ให้มคีวาม    นโยบาย แนวทางการปฎบิตั ิ
          ทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั    งานและมคีวามรูค้วามเข้าใจ
          และสามารถนำาความรู ้    เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
       ที่ได้ไปปฏิบัติงาน    ระเบยีบ มตคิณะกรรมการ 
       อย่างมีประสิทธิภาพ    การเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับ
       และประสิทธิผล    การปฎบิตังิานและสามารถ
           นำาความรูไ้ปใช้ในการปฎบิตั ิ
           งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
           และประสิทธิผล

 ๒ ประชุมผู้อ�านวยการ
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
  และท้องถิ่นจังหวัด
  เพือ่เตรยีมการเลอืกตัง้ท้องถิน่ 
  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
  -  จัดประชุมผู้อำานวยการ ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. จำานวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมประชุม เชิงปริมาณ
     การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั  จำานวน ๒๑๖ คน  ประชุมสัมมนาฯ จำานวน ๒๑๖ คน ๑. มีผู้เข้าร่วมการประชุม
     จำานวน  ๗๗ จังหวัด     จำานวนร้อยละ ๘๐     สมัมนา จำานวน ๒๑๖ คน
     ผู้แทนกรมการปกครอง    ของกลุ่มเป้าหมายที ่     คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
   ท้องถิ่นจังหวัด     กำาหนด    ๒. ปัญหาในการจัดการ
   จำานวน ๗๗ จังหวัด    ๒. จำานวนแนวทางในการ     เลอืกตัง้ท้องถิน่ทีก่ำาหนด
      และพนักงานการเลือกตั้ง    แก้ไขปัญหาไม่น้อยกว่า     ไว้ ๘ เรื่อง ผู้เข้าร่วม
      ด้านกิจการบริหารงาน    ร้อยละ ๘๐ ของปัญหา     ประชุมสัมมนาสามารถ
    เลือกตั้ง    ในการจัดการเลือกตั้ง     ร่วมกันกำาหนดแนวทาง
          ท้องถิ่น     ในการแก้ไขปัญหาได้
            ๗ เรื่อง และเพิ่มเติม
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ ประชุมผู้อ�านวยการ   ๓. จำานวนผู้เข้าประชุม    ประเด็นอื่นอีก ๒ เรื่อง
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด    สัมมนาไม่น้อยกว่า    รวมเป็น ๙ เรือ่ง คดิเป็น
  และท้องถิ่นจังหวัดเพื่อ    ร้อยละ ๘๐ มคีวามเข้าใจ    ร้อยละ ๑๑๒.๕๐
  เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น     และยอมรบัแนวทางการ   ๓. ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้
  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ)    ปฏิบัติงานร่วมกัน    ทราบปัญหาอุปสรรค
      ๔. จำานวนผู้เข้าประชุม    ทบทวนแนวทาง
          สัมมนาไม่น้อยกว่า    ปฏิบัติงานเพื่อสะท้อน
          ร้อยละ ๘๐ มีความ    ปัญหาและร่วมกันหา
          พงึพอใจในกระบวนการ    แนวทางการแก้ไข
          จัดประชุมสัมมนา    ปัญหา ทำาให้เกิดความ
              เข้าใจและยอมรับใน
              แนวทางปฏิบัติงาน
              ร่วมกัน ส่งผลให้การ
              ประสานงานในพื้นที่
              และการวางแผนการ
              จัดการเลือกตั้งเป็นไป
              อย่างมีประสิทธิภาพ 
              ซึ่งสามารถนำาไปปรับใช้
              ในการปฏิบัติงาน
              และนำาไปสู่การแก้ไข
              ปัญหาในการจัดการ
              เลือกตั้งถิ่นได้ คิดเป็น
              ร้อยละ ๘๓.๙๐
          ๔. ผู้เข้าประชุมสัมมนา 
              มีความพึงพอใจต่อ
              กระบวนการจัดการ
              ประชุมสัมมนา 
               ซึ่งประกอบด้วยการ
              เชิญวิทยากรจาก
              หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
              มาบรรยายในคราว
              เดียวกัน ทำาให้เกิด
              ความเข้าใจร่วมกัน 
              เป็นการสร้าง สมัพนัธภาพ
                อันดีระหว่างพนักงาน
              และผู้เข้าร่วมประชุม
              และการแบ่งกลุ่มเพื่อ
              ระดมความคิดเห็น
              และนำาเสนอเป็น
              กระบวนการที่ทำาให้
              เกิดการแลกเปลี่ยน
              เรียนรู้รวมทั้งการจัด
              ประชมุมคีวามสอดคล้อง
              เหมาะสมเป็นการจดัสรร
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ ประชุมผู้อ�านวยการ        เวลาที่คุ้มค่า ตลอดจน
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด        ความประทับใจใน
  และท้องถิ่นจังหวัดเพื่อ        ภาพรวมของการจัด
  เตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น         ประชุม คิดเป็นร้อยละ
  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ต่อ)        ๘๑.๑๙
          เชิงคุณภาพ
          ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง  
          ประจำาจังหวัดและท้องถิ่น
          จังหวัด มีความเข้าใจ
          กฎหมายระเบยีบและวธิกีาร 
          ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
          เลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้ง
          การประสานงานระหว่าง
          หน่วยงาน ส่งผลให้ข้อ
          ผิดพลาดในการจัดการ
          เลือกตั้งลดลง

 ๓ ศกึษาขัน้ตอนและพฒันาการ
  ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะอนกุรรมการ
  ประจ�าเขตในการเลอืกตัง้
  สมาชกิวฒุสิภา 
  -  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและ ๑. ศึกษาขั้นตอน ๑. ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ ๑. ดำาเนนิการศกึษาขัน้ตอน เชิงปริมาณ
     สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย  และพัฒนาการปฎิบัติ  เจ้าพนักงานและผู้มี  และการปฏิบัติหน้าที่ สัมภาษณ์เจ้าพนักงาน
   เพื่อศึกษาโครงสร้างของ   หน้าที่ของคณะอน ุ  หน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการ  ของคณะอนุกรรมการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
     อนุกรรมการประจำาเขต  กรรมการประจำา  ปฏิบัติหน้าที่ของ  ประจำาเขตเลอืกตัง้สมาชกิ กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
     เลือกตั้ง ศึกษาปัญหา   เขตเลอืกตัง้ สมาชกิวฒุสิภา  คณะอนกุรรมการประจำา  วุฒิสภา จำานวน ๔ อนุกรรมการประจำาเขต
     อุปสรรคการปฏิบัติงาน   จำานวน ๔ จังหวัด  เขตในการเลือกตั้ง  จังหวัด ได้แก่ ระนอง ในการเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา
     เพื่อนำาปรับปรุงกฎหมาย  ๒. จัดทำารายงาน  สมาชกิวฒุสิภา  นครราชสีมา เชียงราย จำานวน ๔ จังหวัด ได้แก่
     ระเบยีบและคูม่อืการปฏบิตั ิ  ผลการศึกษา  จำานวน ๔ จงัหวดั ๑๒  และนครสวรรค ์ ระนอง นครราชสีมา
     หน้าทีข่องอนกุรรมการเขต  จำานวน ๑ เล่ม  อำาเภอ จงัหวดัเชยีงราย ๒. รายงานผลการศึกษาฯ เชียงราย และนครสวรรค์ 
       นครสวรรค์ นครราชสมีา  จำานวน ๑ เล่ม เชิงคุณภาพ
       และระนอง   ได้รบัทราบปัญหาอปุสรรค
         ๒. รายงานผลการศึกษา   ในการปฎิบัติหน้าที่
          ขัน้ตอนและพฒันาการ   และแนวทางในการปรบัปรงุ
          ปฏิบัติหน้าที่ของ   โครงสร้างการปฎบิตัหิน้าที่
          คณะอนกุรรมการประจำา   ของคณะอนุกรรมการ
       เขตในการเลือกตั้ง   ประจำาเขตในการเลือกตั้ง  
       สมาชกิวฒุสิภา   สมาชิกวุฒิสภาให้มี
          ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ การฝึกอบรมวทิยากรจงัหวดั 
  ๑. จัดอบรมวิทยากรจังหวัด ๑. ฝึกอบรมวิทยากรจังหวัด ๑. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม ๑. ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ 
      จำานวน ๔ รุ่น  จำานวน ๗๗ จังหวัด  จำานวน ๒๘๕ คน  รวมจำานวน ๒๘๖ คน ๑. จำานวนผู้เข้ารับการ 
  ๒. ตรวจติดตามการอบรม  ๔ รุ่น รวมจำานวน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผูเ้ข้ารบั ๒. ตรวจติดตามการอบรม  อบรม ๗๗ จังหวัด  
   วิทยากรท้องถิ่น     ๒๘๕ คน  การอบรมมีความรู ้  วิทยากรท้องถิ่นของ  รวม ๒๘๖ คน
    ๒. ตรวจติดตามการ  ความเข้าใจ  จังหวัดเชียงราย ๒. ร้อยละ ๙๙.๖๕ ของ
        อบรมวิทยากร ท้องถิ่น ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี  นครราชสีมา สิงห์บุร ี  ผู้เข้ารับการอบรมมี
        จำานวน ๔ จังหวัด   ความรู้อยู่ในระดับ ๓   และชุมพร  ความรู้ความเข้าใจ
          (คะแนนเต็ม ๕)   ๓. ผู้เข้ารับการอบรม
              มีความรู้ความเข้าใจ
              อยู่ในระดับ ๓  
          เชิงคุณภาพ
          วิทยากรจังหวัดที่เข้ารับ
          การอบรมเพือ่เป็นวทิยากร 
          ต้นแบบสามารถถ่ายทอด
          ความรูเ้กีย่วกบักระบวนการ  
          จัดการเลือกตั้ง กฎหมาย
          และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          ให้กบัวทิยากรระดบัท้องถิน่  
          โดยมีแนวทางการอบรม
          ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 ๕ การฝึกอบรมวทิยากรท้องถิน่ 
  ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
      จดัทำาคูม่อืหลกัสตูรและสือ่  ๑. จัดทำาคู่มือหลักสูตร ๑. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม ๑. มีคู่มือหลักสูตรและสื่อ เชิงปริมาณ
      จำานวน ๑ ครั้ง  และสื่อ จำานวน ๑ ชุด  ๖,๐๐๐ คน  จำานวน ๑ ชุด ๑. ผู้เข้ารับการอบรม
  ๒. จัดสรรงบประมาณให้ ๒. สำานักงานคณะ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า ๒. สำานักงานคณะกรรมการ  จำานวน ๘,๘๐๒ คน
      สำานักงานคณะกรรมการ  กรรมการการเลือกตั้ง  รับการอบรมมีความรู ้  การเลือกตั้งประจำา ๒. ผู้เข้ารับการอบรม
      การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั  ประจำาจังหวัด  ความเข้าใจ  จังหวัด จำานวน ๗๖  มีความรู้ความเข้าใจ
      จำานวน ๗๖ จังหวัด   จำานวน ๗๖ จังหวัด ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี  จังหวัด จัดอบรม  เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
   (ยกเว้นภูเก็ต) ดำาเนินการ  จัดอบรมวิทยากร  ความรู้อยู่ในระดับ ๓  วิทยากรท้องถิ่น  ร้อยละ ๘๐
   ฝึกอบรมวิทยากรท้องถิ่น    ท้องถิ่น จำานวน   (คะแนนเต็ม ๕)  จำานวน ๘,๘๐๒ คน ๓. ผู้เข้ารับการอบรม
        ๖,๐๐๐ คน       มีความรู้อยู่ในระดับ ๓
          เชิงคุณภาพ
          ๑. มีหลักสูตรคู่มือและสื่อ
              การฝึกอบรมที่เป็น
              มาตรฐาน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๕ การฝึกอบรมวทิยากรท้องถิน่       ๒. วิทยากรท้องถิ่นที่ผ่าน
  (ต่อ)        การอบรมสามารถ
              ถ่ายทอดความรู้
              เกีย่วกบัการปฎบิตัหิน้าที่
              ให้แก่กรรมการ
              ประจำาหน่วย
              เลือกตั้งขององค์กร
              ปกครองส่วนท้องถิ่น
              ให้สามารถปฎิบัติงาน
              ได้อย่างถูกต้อง
              สามารถลดเรื่อง
               ร้องเรียน/ร้องคัดค้าน
               เกี่ยวกับการปฎิบัติ
              หน้าที่ของกรรมการ
              ประจำาหน่วยเลือกตั้ง
              ลงได้

 ๑ การศึกษาดูงาน-ประชุม
  วิชาการระหว่างประเทศ
  ในอาเซียน 
  ๑. สังเกตการณ์และเรียนรู ้ กรรมการการเลือกตั้ง ๑. จำานวนผูไ้ปศกึษาดงูาน ผูศ้กึษาดงูาน จำานวน ๒๑ คน เชิงปริมาณ
      เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ ผู้บริหารและพนักงาน  และประชุมวิชาการ ไปศึกษาดูงาน การอบรม ผู้ไปศึกษาดูงาน
      ประชาชนไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ การเลือกตั้ง จำานวน ๑๘ คน  จำานวน ๑๘ คน และเข้าสังเกตการณ์ และประชุมวิชาการ
      ณ เครือรัฐออสเตรเลีย   ๒. มกีารเสนอแนะแนวทาง การประชุม/การเลือกตั้ง จำานวน ๒๑ คน
  ๒. ศกึษาดงูานเกีย่วกบัรปูแบบ    ของวชิาการในเอกสาร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย เชิงคุณภาพ
      และวิธีพัฒนาการเรียนรู ้    รายงานการปฏบิตังิาน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ สำานักงานคณะกรรมการ
      เกีย่วกบัพลเมอืงศกึษาจาก     สิงหาคม ๒๕๕๖ การเลือกตั้งมีเครือข่าย
      Civie Education Center       ความร่วมมือด้านการ
      ของเครือรัฐออสเตรเลีย       พัฒนาประชาธิปไตย
          และการเลือกตั้งระหว่าง  
          ประเทศและพัฒนาการ
          เมอืงไทยให้มปีระสทิธภิาพ

กลยทุธ์ที ่ ๑.๓ พฒันาเครอืข่าย ขยายความร่วมมอืและสร้างการยอมรบักระบวนการเลอืกตัง้การออกเสยีงประชามติ
แผนงาน พัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
โครงการที่ ๔ โครงการเครือข่ายเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ จดัการศกึษาอบรมเครอืข่าย
  บคุลากรการพฒันาการเมอืง
  และการเลอืกตัง้ระดบัภมูภิาค  
  -  ตัวแทนผู้ผ่านการอบรม
     หลักสูตร “การพัฒนา ๑. ตัวแทนผู้ผ่านการ ๑. ตวัแทนผูผ่้านการอบรม ๑. ตวัแทนผูผ่้านการอบรมฯ เชิงปริมาณ
     การเมืองและการเลือกตั้ง  อบรมหลักสูตร  หลักสูตร “การพัฒนา  รุ่นที่ ๑-๑๐ เข้าร่วม ๑. มีตัวแทนผู้ผ่านการ
     ระดับภูมิภาค” รุ่นที่   “การพัฒนาการเมือง  การเมอืงและการเลอืกตัง้  อบรมจำานวน ๒๘๕ คน  อบรมหลักสูตร
     ๑–๑๐ ประกอบด้วย   และการเลือกตั้ง ระดับ  ระดับภูมิภาค” รุ่นที่ ๒. ผู้เข้าอบรมจัดทำา  “การพัฒนาการเมือง
     นักการเมืองระดับชาติ  ภูมิภาค” รุ่นที่ ๑-๑๐  ๑-๑๐ เข้าร่วมประชุม  โครงการ/กิจกรรม  และการเลือกตั้งระดับ
     หรอืระดบัท้องถิน่ บคุลากร  จำานวน ๒๙๔ คน  ร้อยละ ๘๐  โดยจัดการอบรมให ้  ภูมิภาค” รุ่นที่ ๑-๑๐
     จากหน่วยงานภาครัฐ  ๒. ผู้เข้าอบรมจัดทำา ๒. ผูเ้ข้าร่วมประชมุร้อยละ  ความรู้การส่งเสริมการ  เข้าร่วมประชุมร้อยละ
     ภาคเอกชน สื่อมวลชน   โครงการ/กิจกรรม  ๘๐ จัดทำาโครงการ/  มีส่วนร่วมทางการเมือง  ๑๐๐
     นกัวชิาการ ประชาชนทัว่ไป   เผยแพร่ความรู ้  กจิกรรม เผยแพร่ความรู ้  รวม ๗๗ โครงการ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม
        เกี่ยวกับการปกครอง  ความเข้าใจเกี่ยวกับ  และสามารถดำาเนินงาน  ร้อยละ ๘๐ จัดทำา
        ในระบอบประชาธปิไตยฯ  การเมืองการปกครอง   ตามโครงการภายใต ้  โครงการ/กิจกรรม
          และสามารถดำาเนินงาน  ในระบอบประชาธปิไตย  กรอบระยะเวลาทีก่ำาหนด  เผยแพร่ความรู้ความ
        ตามโครงการภายใต้กรอบ  อันมีพระมหากษัตริย ์  จำานวน ๗๖ โครงการ  เข้าใจเกี่ยวกับ
        ระยะเวลาที่กำาหนดได้  ทรงเป็นประมุข    การเมืองการปกครอง 
      ๓. มีการดำาเนินการตาม    ในระบอบประชาธปิไตยฯ
          โครงการ/กิจกรรม     ทั้งในลักษณะของการ
          ที่ได้รับการสนับสนุน    จัดการศึกษาอบรม
          งบประมาณจาก     บรรยายให้ความรู้การ
       สำานกังานคณะกรรมการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
          การเลือกตั้ง    ทางการเมืองและ
              สนับสนุนในพื้นที่ 
              การจำาลองสถานการณ์
              เป็นต้น รวม ๗๗ โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
          ๓. ในการดำาเนินงานตาม
              โครงการ/กิจกรรม
              สามารถดำาเนินการ
              ภายใต้กรอบ
              ระยะเวลาที่กำาหนด
              รวม ๗๖ โครงการ 
              คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๒ จดัการศกึษาอบรมเครอืข่าย       เชิงคุณภาพ
  บคุลากรการพฒันาการเมอืง       ๑. สำานกังานคณะกรรมการ
  และการเลอืกตัง้ระดบัภมูภิาค          การเลือกตั้งมีเครือข่าย
  (ต่อ)        ในการดำาเนินการ
              เผยแพร่ความรู้ ความ
                เข้าใจเกี่ยวกับการเมือง
              การปกครองในระบอบ
              ประชาธิปไตย
              อันมีพระมหากษัตริย์
              ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
          ๒. สำานกังานคณะกรรมการ
              การเลือกตั้งสามารถนำา
                รายงานผลการดำาเนนิงาน
              ของเครือข่ายไปใช้เป็น
              ฐานข้อมูลในการ
              พัฒนาการดำาเนินงาน
              ต่อไป

 ๑ สัมมนาสื่อมวลชน  
  - จดัสมัมนาสือ่มวลชนประจำา ๑. จัดสัมมนา จำานวน ๑. จำานวน ๒ ครั้งของ ๑. จดัสมัมนา จำานวน ๒ ครัง้ เชิงปริมาณ
      สำานักงานคณะกรรมการ  ๒ ครั้ง ผู้เข้ารับการ  การจัดกิจกรรม  ผู้เข้ารับการสัมมนา ๑. จดัสมัมนา จำานวน ๒ ครัง้
   การเลือกตั้ง เพื่อเพิ่มเติม  สมัมนา จำานวน ๑๐๐ คน ๒. จำานวน ๓๐ เครอืข่าย/  จำานวน ๗๐ คน ๒. จำานวน ๗๐ เครือข่าย/ 
   ความรู้ ความเข้าใจให้กับ ๒. มีสื่อมวลชนให้ความ  กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน ๒. มีสื่อมวลชนให ้  กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน/ 
   สื่อมวลชน  ร่วมมือในการ  /สื่อมวลชนที่ให้ความ  ความร่วมมือในการ  สื่อมวลชนที่ให้
          ประชาสัมพันธ ์  ร่วมมอืในการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ ์  ความร่วมมือในการ
        จำานวน ๓๐ แห่ง   ประชาสัมพันธ ์  จำานวน ๗๐ แห่ง  ประชาสัมพันธ์
      ๓. ระดบัความพงึพอใจของ   ๓. ระดับความพึงพอใจ
          สื่อมวลชนที่มีต่อ    ของสื่อมวลชนที่มีต่อ
          ภาพลักษณ์องค์กร     ภาพลกัษณ์องค์กรอยูใ่น
          อยู่ในระดับ ๓    ระดับ ๓

กลยทุธ์ที ่ ๑.๔ การประชาสมัพนัธ์การเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามตเิชงิรกุและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์องค์กร
แผนงาน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการที่ ๕ โครงการเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
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กลยทุธ์ที ่ ๑.๔ การประชาสมัพนัธ์การเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามตเิชงิรกุและเสรมิสร้างภาพลกัษณ์องค์กร
แผนงาน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการที่ ๕ โครงการเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ สัมมนาสื่อมวลชน         เชิงคุณภาพ
  (ต่อ)       ๑. สื่อมวลชนทุกกลุ่ม
              เป้าหมายให้ความร่วมมอื
              ในการประชาสัมพันธ์
              ภารกิจของสำานักงาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี
          ๒. การประชาสัมพันธ์ของ
              สื่อมวลชนเป็นไปอย่าง
                ถูกต้อง
          ๓. สื่อมวลชนเข้าใจอำานาจ
              หน้าทีข่องคณะกรรมการ
              การเลอืกตัง้และสำานกังาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี

 ๒ จัดซื้อกระเช้าของขวัญ
  ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
  -  จัดซื้อกระเช้าของขวัญ
     เพื่อมอบให้กับสื่อมวลชน ๑. มอบกระเช้าให้ ๑. จำานวน ๒๐ แห่ง ๑. มอบกระเช้าให้ เชิงปริมาณ
     และหน่วยงานต่าง ๆ  สือ่มวลชน จำานวน ๒๐ แห่ง  ของการดำาเนนิกจิกรรม  สื่อมวลชน จำานวน ๑. ดำาเนินกิจกรรม
     ทีเ่กีย่วข้องกบัการเลอืกตัง้ ๒. มสีือ่มวลชนให้ความร่วมมอื ๒. จำานวน ๓๐ เครอืข่าย/  ๓ แห่ง เนื่องในโอกาส  จำานวน ๓ แห่ง
     เนื่องในโอกาสต่าง ๆ  ในการประชาสัมพันธ ์  กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน  ครบรอบวันจัดตั้ง ๒. จำานวน ๕๐ เครือข่าย/
        จำานวน ๓๐ แห่ง  /สื่อมวลชนที่ให้ความ  หนังสือพิมพ์ข่าวสด  กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน/
          ร่วมมอืในการเผยแพร่  สยามรัฐและบ้านเมือง  สื่อมวลชนที่ให้ความ 
       ประชาสัมพันธ์ ๒. สื่อมวลชนให้ความ  ร่วมมือในการ
            ร่วมมอืในการประชาสมัพนัธ์  ประชาสัมพันธ์
              จำานวน ๕๐ แห่ง เชิงคุณภาพ 
          ๑. สื่อมวลชนทุกกลุ่ม
              เป้าหมายให้ความร่วมมอื
              ในการประชาสัมพันธ์
              ภารกิจของสำานักงาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี
          ๒. การประชาสัมพันธ์ของ
              สื่อมวลชนเป็นไปอย่าง
                ถูกต้อง
          ๓. สือ่มวลชนเข้าใจอำานาจ
              หน้าทีข่องคณะกรรมการ
              การเลอืกตัง้และสำานกังาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ จดัซือ้กระเช้าของขวญัในช่วง   
  เทศกาลวันขึ้นปีใหม่  
  -  จดัซือ้กระเช้าของขวญัเพือ่ ๑. มอบกระเช้าให้ ๑. จำานวน ๕๐ แห่งของ ๑. มอบกระเช้าให้ เชิงปริมาณ
     มอบให้กับสื่อมวลชน  สื่อมวลชน  การดำาเนินกิจกรรม  สื่อมวลชน ๑. จำานวน ๕๐ แห่งของ
   และหน่วยงานต่าง ๆ   จำานวน ๕๐ แห่ง ๒. จำานวน ๓๐ เครอืข่าย/  จำานวน ๕๐ แห่ง  การดำาเนินกิจกรรม
   ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ๒. มีสื่อมวลชนให้ความ  กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน ๒. มีสื่อมวลชนให้ความ ๒. จำานวน ๓๐ เครือข่าย/
   เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  ร่วมมือในการ  /สื่อมวลชนที่ให้ความ  ร่วมมอืในการประชาสมัพนัธ์  กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน/
          ประชาสัมพันธ์   ร่วมมอืในการเผยแพร่  จำานวน ๓๐ แห่ง  สื่อมวลชนที่ให้ความ
          จำานวน ๓๐ แห่ง  ประชาสัมพันธ ์    ร่วมมือในการ
              ประชาสัมพันธ์
          เชิงคุณภาพ
          ๑. สื่อมวลชนทุกกลุ่ม
              เป้าหมายให้ความร่วมมอื
              ในการประชาสัมพันธ์
              ภารกิจของสำานักงาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี
          ๒. การประชาสัมพันธ์ของ
              สื่อมวลชนเป็นไปอย่าง
                ถูกต้อง
          ๓. สื่อมวลชนเข้าใจอำานาจ
              หน้าทีข่องคณะกรรมการ
              การเลอืกตัง้และสำานกังาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี

 ๔ กกต. พบสื่อมวลชน
  หรือการแถลงข่าว 
  -  จัดกิจกรรมให้ กกต.  จัดกิจกรรม จำานวน ๑. จำานวน ๓ ครัง้ ของการ จัดกิจกรรม จำานวน ๑ ครั้ง เชิงปริมาณ
   ได้พบปะพูดคุยเกี่ยวกับ ๓ ครั้ง และมีสื่อมวลชนให ้  ดำาเนินกิจกรรม มีสื่อมวลชนให้ความร่วมมือ ๑. จำานวน ๑ ครั้งของการ
   แนวทางการปฏิบัติงาน ความร่วมมือ ๓๐ แห่ง ๒. จำานวน ๓๐ เครอืข่าย/ จำานวน ๕๐ แห่ง  จัดกิจกรรม
   รวมทั้งตอบข้อซักถาม    กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน   ๒. จำานวน ๕๐ เครือข่าย/
   ต่าง ๆ ที่อยู่ในความ    /สื่อมวลชนที่ให้ความ    กลุม่/องค์กร/หน่วยงาน/
     สนใจของสื่อมวลชน    ร่วมมอืในการเผยแพร่    สื่อมวลชนที่ให้ความ
          ประชาสัมพันธ ์    ร่วมมือในการ  
           ประชาสัมพันธ์
          เชิงคุณภาพ
          ๑. สื่อมวลชนทุกกลุ่ม
               เป้าหมายให้ความร่วมมอื
              ในการประชาสัมพันธ์
              ภารกิจของสำานักงาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
               เป็นอย่างดี
          ๒. การประชาสัมพันธ์ของ
              สื่อมวลชนเป็นไปอย่าง
                ถูกต้อง
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ กกต. พบสื่อมวลชน       ๓. สื่อมวลชนเข้าใจอำานาจ
  หรือการแถลงข่าว (ต่อ)        หน้าทีข่องคณะกรรมการ
              การเลอืกตัง้และสำานกังาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี

 ๕ สื่อมวลชนเลือกตั้งสัญจร  
  -  นำาสือ่มวลชนประจำาสำานกังาน
     คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ๑. จดักจิกรรม จำานวน ๓ ครัง้ ๑. จำานวน ๓ ครัง้ ของการ ๑. จัดกิจกรรม เชิงปริมาณ
     ออกสงัเกตการณ์การจดัการ ๒. มีสื่อมวลชนเข้าร่วม  ดำาเนินกิจกรรม  จำานวน ๑ ครั้ง ๑. จัดกิจกรรม จำานวน
     เลอืกตัง้หรอืการจดักจิกรรม  กจิกรรม จำานวน ๓๐ แห่ง ๒. สื่อมวลชน จำานวน ๒. มีสื่อมวลชนเข้าร่วม  ๑ ครั้ง
     ต่าง ๆ ของสำานักงานฯ  ๓. มีสื่อมวลชนให้ความ  ๔๕ แห่ง เข้าร่วมกจิกรรม  กจิกรรม จำานวน ๓๐ แห่ง ๒. สื่อมวลชน จำานวน
     เพือ่นำามาทำาการประชาสมัพนัธ์  ร่วมมือในการ ๓. สื่อมวลชน จำานวน ๓. มีสื่อมวลชนให้ความ  ๓๐ แห่ง เข้าร่วม
        ประสัมพันธ์ จำานวน   ๓๐ แห่ง ให้ความ  ร่วมมอืในการประสมัพนัธ์  กิจกรรม
        ๓๐ แห่ง  ร่วมมือในการ  จำานวน ๔๕ แห่ง ๓. สื่อมวลชน จำานวน
          เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์    ๔๕ แห่ง ให้ความ
              ร่วมมือประชาสัมพันธ์
          เชิงคุณภาพ
          ๑. สื่อมวลชนทุกกลุ่ม
              เป้าหมายให้ความร่วมมอื
              ในการประชาสัมพันธ์
              ภารกิจของสำานักงาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี
          ๒. การประชาสัมพันธ์ของ
              สื่อมวลชนเป็นไปอย่าง
                ถูกต้อง
          ๓. สื่อมวลชนเข้าใจอำานาจ
              หน้าทีข่องคณะกรรมการ
              การเลอืกตัง้และสำานกังาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              เป็นอย่างดี
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ จัดท�ารายการแทรกใน
  รายการประจ�าของ
  สถานีโทรทัศน์   ๑. ออกอากาศทางสถาน ี ๑. จำานวน ๒ ช่องทางการ สถานีวิทยุโทรทัศน ์ เชิงปริมาณ
  -  จดัทำาสกูป๊ข่าว หรอืสารคด ี  โทรทัศน์จำานวน  เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ แห่งประเทศไทย ๑. จำานวน ๔ ช่องทาง
     เกี่ยวกับข้อมูลการจัดการ  ไม่น้อยกว่า ๒ สถาน ี ๒. ร้อยละ ๕๐ ของ ๑. ผลติและเผยแพร่รายงาน  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
   เลือกตั้ง อำานาจหน้าที่  ๒. ออกอากาศรวม  ประชาชนผูช้มรายการ  สกูป๊ข่าว จำานวน ๑๐ ครัง้ ๒. ร้อยละ ๕๐ ของ
   บทบาทภารกิจของ  ไม่น้อยกว่า ๒๐ ครั้ง  มีความรู้ ความเข้าใจ ๒. ออกอากาศสปอต  ประชาชนผู้ชมรายการ
     คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ๓. ออกอากาศสปอต  เกีย่วกบับทบาทภารกจิ  จำานวน ๓๐ ครั้ง  มีความรู้ ความเข้าใจ
     และสำานักงาน  จำานวนรวมไม่น้อยกว่า  ของคณะกรรมการ สถานวีทิยโุทรทศัน์กองทพับก  เกี่ยวกับบทบาท
     คณะกรรมการการเลอืกตัง้   ๒๐ ครั้ง  การเลือกตั้งและ (ททบ.๕)  ภารกจิของคณะกรรมการ
     ความยาวประมาณ      สำานกังานคณะกรรมการ ๑. จัดทำารายการสกู๊ปหรือ  การเลือกตั้งและ
   ๑ - ๒  นาที ออกอากาศ    การเลือกตั้ง  สารคดี จำานวน ๑๐ ครั้ง  สำานกังานคณะกรรมการ
   ทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ    ๓. สือ่มวลชน ๒ แห่ง ทีใ่ห้ ๒. ออกอากาศสปอต  การเลือกตั้ง   
   พร้อมทัง้ออกอากาศสปอต     ความร่วมมือในการ  จำานวน ๒๐ ครั้ง เชิงคุณภาพ
     ความยาว ๓๐ วินาท ี    เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ สถานโีทรทศัน์สกีองทพับก ๑.ประชาชนมีความรู้ 
        ช่อง ๗  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
        จดัทำาสกูป๊ หรอืสารคดอีอก  ภารกจิของคณะกรรมการ
        อากาศในรายการ  การเลือกตั้ง สำานักงาน  
        “หนึ่งสมองสองมือ”  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
        จำานวน ๑๐ ครั้ง  และการปกครองใน
        สถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีช่ีอง ๓  ระบอบประชาธิปไตย
        จัดทำาสกู๊ปหรือสารคดี  อันมีพระมหากษัตริย์
        ในรายการ “ช่วยคดิ ช่วยทำา”  ทรงเป็นประมุข   
        จำานวน ๑๐ ครั้ง ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
              กระบวนการเลือกตั้ง
              สามารถปฎิบัติตาม
              ประกาศ ระเบียบ
              และกฎหมายเลือกตั้ง
              ได้อย่างถูกต้อง 
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
              เหมาะสมกับห้วงเวลา
              และสถานการณ์
          ๔. ประชาชนเข้ามามี
              ส่วนร่วมในกระบวนการ
              เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น

โครงการที่ ๖ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
  หนังสือพิมพ ์
  -  จดัทำาเนือ้หาทีเ่กีย่วข้องกบั ๑. ประชาสัมพันธ์ทาง ๑. จำานวน ๕ ช่องทาง ๑. ประชาสัมพันธ์ทาง เชิงปริมาณ
     การจัดการเลือกตั้ง   หนังสือพิมพ์ จำานวน  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  หนังสือพิมพ์ จำานวน ๑. จำานวน ๑๐ ช่องทาง
     ออกเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  ไม่น้อยกว่า ๕ ฉบับ ๒. ร้อยละ ๕๐ ของ  ๑๐ ฉบับ  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
   ทางหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  ๒. ประชาสัมพันธ ์  ประชาชนผูช้มรายการ ๒. ประชาสมัพนัธ์ ๗๗ ครัง้ ๒. ร้อยละ ๗๐ ของ
     ตามช่วงระยะเวลาที่  ไม่น้อยกว่า ๔๕ ครั้ง  มีความรู้ ความเข้าใจ    ประชาชนผู้ชมรายการ
     เหมาะสม โดยดำาเนินการ      เกีย่วกบับทบาทภารกจิ       มีความรู้ ความเข้าใจ
     ประชาสมัพนัธ์ ขนาด ๑/๔    ของคณะกรรมการ     เกี่ยวกับบทบาท
     หน้า ขาว-ดำา    การเลือกตั้งและ    ภารกจิของคณะกรรมการ
       สำานกังานคณะกรรมการ    การเลือกตั้งและ
          การเลอืกตัง้เพิม่มากขึน้    สำานกังานคณะกรรมการ
         ๓. สื่อมวลชน ๑๐ แห่ง    การเลอืกตัง้เพิม่มากขึน้
          ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการ   ๓. สื่อมวลชน ๑๐ แห่ง
       เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์    ให้ความร่วมมือในการ 
           เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
          เชิงคุณภาพ
          ๑. ประชาชนมีความรู้
              ความเข้าใจเกี่ยวกับ
              ภารกจิของคณะกรรมการ
              การเลือกตั้ง สำานักงาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
                และการปกครองใน
              ระบอบประชาธิปไตย
              อันมีพระมหากษัตริย์
              ทรงเป็นประมุข
          ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
              กระบวนการเลือกตั้ง
              สามารถปฎิบัติตาม
              ประกาศ ระเบียบ
              และกฎหมายเลือกตั้ง
              ได้อย่างถูกต้อง 
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
              เหมาะสมกับห้วงเวลา
              และสถานการณ์
          ๔. ประชาชนเข้ามามี
              ส่วนร่วมในกระบวนการ
              เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ การสนับสนุน
  การประชาสัมพันธ์ทางสื่อ
  สิ่งพิมพ์วิทยุและโทรทัศน ์
  -  จัดทำาเนื้อหาเกี่ยวกับการ มช่ีองทางในการประชาสมัพนัธ์  ๑. จำานวน ๓ ช่องทาง มีช่องทางประชาสัมพันธ ์ เชิงปริมาณ
     จดัการเลอืกตัง้ ออกเผยแพร่ จำานวนไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ จำานวน ๓ ช่องทาง ได้แก ่ ๑. จำานวน ๒ ช่องทาง
     ประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ต่าง ๆ    ๒. ร้อยละ ๗๐ ของ ๑. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
     ตามความเหมาะสม    ประชาชนผูช้มรายการ  สิง่พมิพ์ วทิยแุละโทรทศัน์  ๒. ร้อยละ ๖๕ ของ
          มีความรู้ ความเข้าใจ  เนื่องในโอกาสวัน  ประชาชนผู้ชมรายการ
          เกีย่วกบับทบาทภารกจิ  สถาปนาสำานักงาน  มีความรู้ ความเข้าใจ
          ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการการเลอืกตัง้  เกี่ยวกับบทบาทภารกิจ
          การเลือกตั้งและ  ครบรอบ ๑๕ ป ี  ของคณะกรรมการ
       สำานกังานคณะกรรมการ ๒. รายการ “ช่วยคดิ ช่วยทำา”  การเลือกตั้งและ 
          การเลอืกตัง้ เพิม่มากขึน้  ทางสถานี โทรทัศน์ไทย  สำานกังานคณะกรรมการ
         ๓. สื่อมวลชน ๓ แห่ง  ทีวีสีช่อง ๓  การเลอืกตัง้เพิม่มากขึน้
          ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการ ๓. จดัรายการวทิย ุรายการ ๓. สื่อมวลชน ๔ แห่ง
       เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์   “กกต. พบประชาชน”  ให้ความร่วมมือในการ
            ทกุวนัพฤหสับด ีทางคลืน่  เผยแพรป่ระชาสมัพนัธ ์    
         ๑๐๔.๗๕ MHz ณ สถาน ี เชิงคุณภาพ
            วิทยุกระจายเสียง ๑. ประชาชนมีความรู้
            พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
            และสงัคม วดัชลประทาน  ภารกจิของคณะกรรมการ
            รังสฤษฎ์  การเลือกตั้ง สำานักงาน
               คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              และการปกครองใน
              ระบอบประชาธิปไตย
           อันมีพระมหากษัตริย์
              ทรงเป็นประมุข
          ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
              กระบวนการเลือกตั้ง
              สามารถปฎิบัติตาม
              ประกาศ ระเบียบ
              และกฎหมายเลือกตั้ง
              ได้อย่างถูกต้อง 
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
              เหมาะสมกับห้วงเวลา
              และสถานการณ์
          ๔. ประชาชนเข้ามามี
              ส่วนร่วมในกระบวนการ
              เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ ผลิตวีดีทัศน์แนะน�าภารกิจ
  ขององค์กรพร้อมล่าม
  ภาษามือ  
  -  ผลิตวีดิทัศน์ผลการ ผลิตสื่อวีดิทัศน์  จำานวน ๑. จำานวน ๒ ช่องทาง ผลิตวีดิทัศน์ผลการ เชิงปริมาณ
     ดำาเนินงานของ  ๑ เรื่อง จัดทำาดีวีดี  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ดำาเนนิงานของคณะกรรมการ ๑. จำานวน ๒ ช่องทาง
     คณะกรรมการการเลอืกตัง้ จำานวน ๕๐๐ แผ่น ๒. ระดบัความพงึพอใจของ การเลือกตั้งพร้อมล่าม  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
     ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน    ภาครฐัและภาคพลเมอืง ภาษามอืและมข้ีอความบรรยาย ๒. ระดับความพึงพอใจ
     และส่งให้สำานักงาน    ต่อภาพลักษณ์องค์กร ภาษาอังกฤษความยาว  ของภาครัฐและภาค
     คณะกรรมการการเลอืกตัง้    อยู่ในระดับ ๓ ๑๐ นาที จำานวน ๑ เรื่อง  พลเมืองต่อภาพลักษณ์
     ดำาเนินการเผยแพร ่   ๓. จำานวนสื่อมวลชน ส่งให้สำานกังานคณะกรรมการ  องค์กร อยู่ในระดับ ๓
     ประชาสัมพันธ์    จำานวน ๑๐๐ แห่ง ทีใ่ห้ การเลือกตั้งประจำาจังหวัด ๓. จำานวนสื่อมวลชน
          ความร่วมมือในการ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน  จำานวน ๑๐๐ แห่ง
          เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ท้องถิ่น จำานวน ๑๐๐ แห่ง  ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการ
           เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
          เชิงคุณภาพ
          ๑. ประชาชนมีความรู้
              ความเข้าใจเกี่ยวกับ
              ภารกิจของคณะ
              กรรมการการเลือกตั้ง 
              สำานกังานคณะกรรมการ
                การเลือกตั้งและการ
              ปกครองในระบอบ
              ประชาธิปไตย
              อันมีพระมหากษัตริย์
              ทรงเป็นประมุข
          ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
              กระบวนการเลือกตั้ง
              สามารถปฏิบัติตาม
              ประกาศ ระเบียบ
              และกฎหมายเลือกตั้ง
              ได้อย่างถูกต้อง
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข้อมูลข่าวสารได้
              อย่างเหมาะสมกับ
              ห้วงเวลาและสถานการณ์
          ๔. ประชาชนเข้ามามี
                ส่วนร่วมในกระบวนการ
              เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๕ ผลติวดีทิศัน์ครบรอบ ๑๕ ปี 
  กกต. พร้อมล่ามภาษามือ  
  -  ผลิตวีดิทัศน์ผลการ  ผลิตสื่อวีดิทัศน์ จำานวน ๑. จำานวน ๒ ช่องทาง ผลิตวีดิทัศน์ครบรอบ เชิงปริมาณ
     ดำาเนินงานของ  ๑ เรื่อง จัดทำาดีวีดี  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ วนัสถาปนาของคณะกรรมการ จำานวน ๑ ช่องทาง 
     สำานกังานคณะกรรมการ จำานวน ๕๐๐ แผ่น ๒. ระดบัความพงึพอใจของ การเลอืกตัง้พร้อมล่ามภาษามอื การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
     การเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มต้น    ภาครฐัและภาคพลเมอืง และมีข้อความบรรยาย เชิงคุณภาพ 
     จนถึงปัจจุบัน และส่งให้     ต่อภาพลักษณ์องค์กร ภาษาอังกฤษ ความยาว ๑. ประชาชนมีความรู้  
   สำานกังานคณะกรรมการ    อยู่ในระดับ ๓ ไม่น้อยกว่า ๕ นาท ี  ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
   การเลือกตั้งดำาเนินการ   ๓. จำานวนสื่อมวลชน จำานวน ๑ เรือ่ง ส่งให้สำานกังาน  ภารกิจของคณะ  
   เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์    จำานวน ๑๐๐ แห่ง ทีใ่ห้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง
          ความร่วมมือในการ ประจำาจังหวัดเพื่อเผยแพร ่  สำานกังานคณะกรรมการ
          เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ทางสื่อมวลชนท้องถิ่น  การเลือกตั้งและการ 
        จำานวน ๑๐๐ แห่ง  ปกครองในระบอบ
              ประชาธิปไตย
              อันมีพระมหากษัตริย์
              ทรงเป็นประมุข
          ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
              กระบวนการเลือกตั้ง
              สามารถปฏิบัติตาม
              ประกาศ ระเบียบ
              และกฎหมายเลือกตั้ง
              ได้อย่างถูกต้อง
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข้อมูลข่าวสารได้
              อย่างเหมาะสมกับ
              ห้วงเวลาและ
              สถานการณ์
          ๔. ประชาชนเข้ามามี
                ส่วนร่วมในกระบวนการ
              เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๖ ผลติสปอตโทรทศัน์พร้อมล่าม
  ภาษามือ  
  -  ดำาเนินการผลิตสปอต ผลิตสปอตโทรทัศน์ ๑. จำานวน ๒ ช่องทาง ผลิตสปอตโทรทัศน์ส่งเสริม เชิงปริมาณ
     โทรทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับ จำานวน ๑ เรื่อง พร้อมทั้ง  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ประชาธิปไตยและบทบาท จำานวน ๑ ช่องทาง
     บทบาท อำานาจหน้าที่ จัดทำาของที่ระลึกใช้ในการ ๒. ระดบัความพงึพอใจของ หน้าที่ของคณะกรรมการ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
     ของคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ จำานวน  ภาครฐัและภาคพลเมอืง การเลือกตั้งพร้อมล่าม เชิงคุณภาพ
     การเลือกตั้งและสำานักงาน ๕๐๐ ชิ้น  ต่อภาพลักษณ์องค์กร ภาษามอืความยาว ๓๐ วนิาท ี ๑. ประชาชนมีความรู้
     คณะกรรมการการเลอืกตัง้    อยู่ในระดับ ๓ และ cut down ความยาว  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
     ออกเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์   ๓. จำานวนสื่อมวลชน ๑๕ วินาที จำานวน ๑ เรื่อง  ภารกิจของคณะ
     ทางสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ    จำานวน ๑๐๐ แห่ง ทีใ่ห้ ส่งให้สำานกังานคณะกรรมการ  กรรมการการเลือกตั้ง
          ความร่วมมือในการ การเลือกตั้งประจำาจังหวัด  สำานกังานคณะกรรมการ
          เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน  การเลือกตั้งและการ
        ท้องถิ่น จำานวน ๑๐๐ แห่ง  ปกครองในระบอบ 
           ประชาธิปไตย
              อันมีพระมหากษัตริย์
              ทรงเป็นประมุข
          ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
              กระบวนการเลือกตั้ง
              สามารถปฏิบัติตาม
              ประกาศ ระเบียบ
              และกฎหมายเลือกตั้ง
              ได้อย่างถูกต้อง
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง  
           เหมาะสมกับ
              ห้วงเวลาและสถานการณ์
          ๔. ประชาชนเข้ามามี
                ส่วนร่วมในกระบวนการ
              เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖98

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๗ ผลิตสปอตและสารคดีสั้น
  หรือละครสั้นวิทยุ  
  -  ผลติสปอตและสารคดวีทิย ุ ๑. สปอตวิทยุจำานวน ๑. จำานวน ๒ ช่องทาง ๑. ผลติสปอตวทิยคุวามยาว เชิงปริมาณ
     ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท   ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  ๓๐ วินาทีจำานวน จำานวน ๑ ช่องทาง
     อำานาจหน้าที่ของคณะ ๒. สารคดีสั้นหรือละครสั้น ๒. ระดบัความพงึพอใจของ  ๒ เรือ่ง พดูภาษาท้องถิน่ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
     กรรมการการเลือกตั้ง  จำานวนไม่น้อยกว่า  ภาครฐัและภาคพลเมอืง  ๔ ภาค เชิงคุณภาพ
     และสำานกังานคณะกรรมการ  ๓ เรื่อง  ต่อภาพลักษณ์องค์กร ๒. ผลิตสารคดีสั้นหรือ ๑. ประชาชนมีความรู้
     การเลือกตั้งออกเผยแพร่    อยู่ในระดับ ๓  ละครสัน้ ความยาว ๑ นาท ี  ความเข้าใจเกี่ยวกับ
      ประชาสมัพนัธ์ทางสถานวีทิย ุ   ๓. จำานวนสื่อมวลชน  จำานวน ๓ เรื่อง  ภารกจิของคณะกรรมการ
     ต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง    จำานวน ๑๐๐ แห่ง  และความยาว ๒ นาท ี  การเลือกตั้ง สำานักงาน
     และส่วนภูมิภาค    ทีใ่ห้ความร่วมมอืในการ  จำานวน ๓ เรื่อง รวม  คณะกรรมการการเลอืกตัง้
          เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  ๒,๐๐๐ แผ่น ส่งให ้  และการปกครองใน
              สำานกังานคณะกรรมการ  ระบอบประชาธิปไตย
            การเลือกตั้งประจำา  อันมีพระมหากษัตริย์
            จังหวัดเพื่อเผยแพร่ทาง  ทรงเป็นประมุข
            สื่อมวลชนท้องถิ่น  ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
            จำานวน ๘๐ แห่ง  กระบวนการเลือกตั้ง
              สามารถปฏิบัติตาม
              ประกาศ ระเบียบ
              และกฎหมายเลือกตั้ง
              ได้อย่างถูกต้อง
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข้อมูลข่าวสารได้
              อย่างเหมาะสมกับ
              ห้วงเวลาและสถานการณ์
          ๔. ประชาชนเข้ามามี
                ส่วนร่วมในกระบวนการ
              เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๘ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์  
  -  จัดกิจกรรมรณรงค ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์ ๑. จำานวน ๑ ช่องทาง เดินรณรงค์ จำานวน ๒ ครั้ง เชิงปริมาณ
     ประชาสัมพันธ์ จำานวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง  การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ครัง้ที ่๑ รณรงค์การเลอืกตัง้ จำานวน ๒ ช่องทาง 
     เพื่อเป็นการให้ความรู้   ๒. ร้อยละ ๕๐ ของ   ผู้ว่าราชการ การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
     และกระตุ้นปลูกจิตสำานึก    ประชาชนผูร้บัสือ่ได้รบั   กรุงเทพมหานคร เชิงคุณภาพ   
   ให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง    ความรูแ้ละเข้าใจข้อมลู ครัง้ที ่๒ รณรงค์การเลอืกตัง้ ๑. ประชาชนมีความรู้
   ได้เข้ามามีส่วนร่วม    ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ    สมาชิกสภาผู้แทน  ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
   ทางการเมือง    คณะกรรมการ    ราษฎรกรุงเทพฯ  ภารกิจของคณะ  
       การเลือกตั้งและ   เขต ๑๒  กรรมการการเลือกตั้ง
       สำานกังานคณะกรรมการ     สำานกังานคณะกรรมการ
          การเลือกตั้งเพิ่มขึ้น     การเลือกตั้งและการ
         ๓. จำานวนสื่อมวลชน     ปกครองในระบอบ
          ๓๐ แห่ง ที่ให้ความ     ประชาธิปไตย 
       ร่วมมอืในการ เผยแพร่     อันมีพระมหากษัตริย์
          ประชาสัมพันธ์     ทรงเป็นประมุข
           ๒. ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
               กระบวนการเลือกตั้ง
               สามารถปฏิบัติตาม
               ประกาศ ระเบียบ
               และกฎหมายเลือกตั้ง
               ได้อย่างถูกต้อง
           ๓. ประชาชนรับทราบ
               ข้อมูลข่าวสารได้
               อย่างเหมาะสมกับ
               ห้วงเวลาและ
               สถานการณ์
           ๔. ประชาชนเข้ามามี
                 ส่วนร่วมในกระบวนการ
               เลือกตั้งเพิ่มมากขึ้น
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ พัฒนาเว็บไซต์ประจ�า
  ส�านักงานคณะกรรมการ
  การเลือกตั้ง       
  -  พัฒนาเว็บไซต์สำานักงาน จำานวน ๑ โปรแกรม ๑. จำานวนบคุลากรทีเ่ข้าชม ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุง เชิงปริมาณ
      คณะกรรมการการเลือกตั้ง    เว็ปไซต์ ไม่ตำ่ากว่า เว็บไซต์สำานักงาน จำานวนบุคลากรที่เข้าชม
      ส่วนกลาง ให้เป็นทีน่่าสนใจ       ๑๐๐,๐๐๐ คน   คณะกรรมการการเลือกตั้ง เว็ปไซต์มากกว่า
     และทันสมัย   ๒. ร้อยละ ๕๐ ของ จำานวน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าชม ๑๐๐,๐๐๐ คน
          ประชาชนที่ได้รับสื่อ เว็บไซต์มากกว่า เชิงคุณภาพ
          มีความรู้ความเข้าใจ ๑๐๐,๐๐๐ คน ๑. ประชาชนมีความรู้
          ข้อมูลข่าวสารที ่    ความเข้าใจเกี่ยวกับ
          เกีย่วข้องกบัคณะกรรมการ    ภารกจิของคณะกรรมการ
          การเลือกตั้งและ    การเลือกตั้ง สำานักงาน
       สำานกังานคณะกรรมการ    คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
          การเลือกตั้งเพิ่มขึ้น   ๒. ผูท้ีเ่กีย่วข้องในกระบวนการ 
      ๓. มเีครอืข่ายจำานวน ๑๐    เลือกตั้งสามารถปฎิบัต ิ 
       เครือข่าย ที่ให้ความ    ตามกฎหมายเลือกตั้ง  
          ร่วมมอืในการเผยแพร่    ได้อย่างเหมาะสมกับ  
       ประชาสัมพันธ ์    ห้วงเวลาและสถานการณ์
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข่าวสารได้อย่าง
              เหมาะสมกับห้วงเวลา
                และสถานการณ์

 ๒ พัฒนาเว็บไซต์ส�านักงาน
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ประจ�าจังหวัด      
  -  พัฒนาเว็บไซต์สำานักงาน จำานวน ๗๗ จังหวัด ๑. จำานวนบคุลากรทีเ่ข้าชม ดำาเนินการพัฒนาปรับปรุง เชิงปริมาณ
      คณะกรรมการการเลือกตั้ง    เว็ปไซต์ ไม่ตำ่ากว่า เว็บไซต์สำานักงาน จำานวนบุคลากรที่เข้าชม
   ประจำาจังหวัดให้เป็นที่    ๑๐๐,๐๐๐ คน คณะกรรมการการเลือกตั้ง เว็ปไซต์มากกว่า
   น่าสนใจและทันสมัย   ๒. ร้อยละ ๕๐ ของ ประจำาจังหวัด จำานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
          ประชาชนที่ได้รับสื่อม ี ๑ ครั้ง มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ เชิงคุณภาพ
          ความรู้ความเข้าใจ มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน ๑. ประชาชนมีความรู้
          ข้อมูลข่าวสารที ่    ความเข้าใจเกี่ยวกับ
          เกีย่วข้องกบัคณะกรรมการ     ภารกจิของคณะกรรมการ
          การเลือกตั้งและ    การเลือกตั้ง สำานักงาน
       สำานกังานคณะกรรมการ    คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
          การเลือกตั้งเพิ่มขึ้น   ๒. ผูท้ีเ่กีย่วข้องในกระบวนการ
         ๓. มเีครอืข่ายจำานวน ๑๐    เลือกตั้งสามารถปฎิบัติ
          เครือข่าย ที่ให้ความ    ตามกฎหมายเลือกตั้ง
          ร่วมมอืในการเผยแพร่    ได้อย่างเหมาะสมกับ
          ประชาสัมพันธ ์    ห้วงเวลาและสถานการณ์
          ๓. ประชาชนรับทราบ
              ข่าวสารได้อย่าง
              เหมาะสมกับห้วงเวลา
                และสถานการณ์

โครงการที่ ๗ โครงการจัดระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดีย
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โครงการที่ ๘ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่
  การพฒันางานประชาสมัพนัธ์  
  -  จดัสมัมนาบคุลากรด้านการ จัดสัมมนา จำานวน ๑ ครั้ง ๑. บุคลากรด้านการ  จัดสัมมนา จำานวน ๑ ครั้ง เชิงปริมาณ
      ประชาสมัพนัธ์ ให้มคีวามรู ้ ครั้งละ ๘๐ คน  ประชาสมัพนัธ์ ร้อยละ ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรด้านการ 
      ความสามารถด้านการ    ๕๐ ผ่านการอบรม/ จำานวน ๘๐ คน ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 
     เขยีนข่าวประชาสมัพนัธ์ให้    สัมมนา   ๑๐๐ ผ่านการอบรม/  
   เป็นที่น่าสนใจและทันสมัย    ๒. ผู้เข้ารับการอบรม   สัมมนา   
   กับเหตุการณ์    ร้อยละ ๗๐ มีความรู ้   เชิงคุณภาพ
          ความเข้าใจในงาน   พนักงานของสำานักงาน
          ประชาสัมพันธ์เพิ่ม   คณะกรรมการการเลอืกตัง้
          มากขึ้น   มคีวามรูแ้ละได้รบัการพฒันา
      ๓. ผู้เข้ารับการอบรม   เทคนคิด้านการประชาสมัพนัธ์
          ร้อยละ ๕๐ นำาความรู ้   สามารถนำาความรูไ้ปใช้ให้เกดิ
          ทีไ่ด้รบัไปปรบัใช้กบังาน   ประโยชน์ต่อองค์กร ทำาให้
          ประชาสัมพันธ์   ประชาชนได้รับทราบ  
          ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
          เหมาะสมกับห้วงเวลา
          และสถานการณ์

 ๒ จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่
  เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน
  ของส�านักประชาสัมพันธ ์ 
  - ดำาเนินการจัดสัมมนา
   ผู้บริหาร พนักงานและ จัดสัมมนา จำานวน ๑. บุคลากรด้านการ จัดสัมมนาเพื่อเพิ่ม เชิงปริมาณ
   เจ้าหน้าที่ของสำานัก      ๑ ครั้ง  ผู้เข้ารับการอบรม  ประชาสัมพันธ์ร้อยละ ประสิทธิภาพพนักงาน บุคลากรด้านการ
   ประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ จำานวน ๕๐ คน   ๕๐ ผ่านการอบรม/ ของสำานักประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ
   รวมทั้งรับทราบแนวทาง    สัมมนา จำานวน ๑ ครัง้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา ๑๐๐ ผ่านการอบรม/
   ในการดำาเนินงานด้าน   ๒. ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๓๖ คน สัมมนา
   การประชาสัมพันธ์เชิงรุก     ร้อยละ ๗๐ มีความรู ้   เชิงคุณภาพ
          ความเข้าใจในงาน   พนักงานของสำานักงาน
          ประชาสมัพนัธ์เพิม่มากขึน้   คณะกรรมการการเลอืกตัง้
      ๓. ผู้เข้ารับการอบรม   มคีวามรูแ้ละได้รบัการพฒันา
          ร้อยละ ๕๐ นำาความรู ้   เทคนคิด้านการประชาสมัพนัธ์
          ที่ได้รับไปปรับใช้กับ   สามารถนำาความรูไ้ปใช้ให้เกดิ
       งานประชาสัมพันธ์   ประโยชน์ต่อองค์กร ทำาให้ 
          ประชาชนได้รับทราบ  
          ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
          เหมาะสมกับห้วงเวลา
          และสถานการณ์



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖102 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖102

	 ยุทธศาสตร์ท่ี	๑	พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกต้ังการออกเสียงประชามติ
	 	 	 	 	 ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

นายอภชิาต สขุคัคานนท์ ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ตรวจเยีย่มการเลอืกตัง้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 103

นายประพนัธ์ นยัโกวทิ กรรมการการเลอืกตัง้ และ นายภชุงค์ นตุราวงศ์ เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้   
สังเกตการณ์การรับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 103



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖104 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖104

นายวสิทุธิ ์โพธแิท่น กรรมการการเลอืกตัง้ เป็นประธานในพธิเีปิดการรณรงค์เลอืกตัง้ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 105

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เขตดอนเมือง (แทนตำาแหน่งที่ว่าง)

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 105



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖106 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖106

คณะกรรมการการเลอืกตัง้และเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เข้าร่วมโครงการสมัมนาคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประจำาจังหวัด ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 107รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 107

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง	ประจำาป	ี๒๕๕๖



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖108 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖108

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สาธิตทดลองการใช้เครื่องลงคะแนนต้นแบบ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 109

 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะกำาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เป็นองค์กรหลกัทีร่บัผดิชอบในกระบวนการคดักรองบคุคลเข้าสูอ่ำานาจทางการเมอืงทัง้ด้านบรหิารและด้านนติบิญัญตัิ 

โดยมอีำานาจหน้าทีใ่นการควบคมุและดำาเนนิการจดัหรอืจดัให้มกีารเลอืกตัง้ทกุระดบั รวมทัง้การออกเสยีงประชามติ 

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่อุปสรรคสำาคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

คือ การที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ไม่เห็นความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการเมือง และยังขาดจิตสำานึกในวัฒนธรรมการเมืองที่สอดคล้องกับวิถี

ประชาธิปไตย รวมทั้งความขัดแย้งและแตกแยกทางความคิดในทางการเมืองทำาให้การปฏิบัติงานของสำานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งลำาบากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงได้มีแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ในการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย 

และการมส่ีวนร่วมทางการเลอืกตัง้ของประชาชน เพือ่กำาหนดทศิทางในการส่งเสรมิการให้ความความรูแ้ละการศกึษา

แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก 

เยาวชน และประชาชนทกุกลุม่ โดยม ีกลยทุธ์สำาคญัในการเสรมิสร้างวถิปีระชาธปิไตยและการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

ของประชาชน ดังนี้

 ๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

  ทรงเป็นประมุข 

 ๒. การส่งเสรมิภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสงัคมร่วมพฒันาประชาธปิไตยการเลอืกตัง้และการออกเสยีงประชามติ

 ๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

 แผนปฏิบัติการสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้กำาหนดแนวทาง

การดำาเนินงานเพื่อให้แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้มีการดำาเนินโครงการจำานวน ๘ โครงการ ๔๒ กิจกรรม  

ใช้งบประมาณ จำานวน ๒๕๑,๕๗๗,๔๔๖.๓๑ บาท  ผลสำาเรจ็ของการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม  คดิเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 

ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมบางส่วนที่ต้องดำาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 การดำาเนินโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมทางการเมือง การส่งเสริม

การนำาวิถีประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำาวันควบคู่ไปกับการดำาเนินกิจกรรมในชุมชน และได้สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ โรงเรียน   

วัด  ชุมชน  องค์การเอกชน และสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีจิตสำานึกความเป็น “พลเมือง” 

เพื่อให้เป็นกำาลังสำาคัญในการสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สำาคัญ อาทิเช่น กิจกรรมจัดค่ายเยาวชนเพื่อการ

เรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งทั้ง ๗๗ จังหวัด รวม ๑๕๔ ค่าย  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  

โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตยแก่ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ทั้ง ๗๗ จังหวัด ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นำาคู่มือไปใช้ในการสอนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติจริง 

ยุทธศาสตร์ท่ี	๒		เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
											 	 ของประชาชน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖110

ในชั้นเรียน เป็นต้น  ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำาคัญ เช่น การเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตย

ชมุชน เพือ่มอบหมายภารกจิให้ดเีจนำาความรูไ้ปสอดแทรกระหว่างการจดัรายการวทิยขุองแต่ละสถาน ีซึง่ดเีจสามารถ

นำาความรูไ้ปขยายผลต่อให้ผูฟั้งรายการได้ถงึ ๘๖๔,๙๔๗ คน กิจกรรมพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย มีเครือข่าย

พลเมอืงอาสา จำานวน ๕๕,๔๑๑ คน  กจิกรรมลกูเสอือาสาเพือ่พฒันาประชาธปิไตย และกจิกรรมส่งเสรมิสตรกีบัการมี

ส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น  โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  ดังนี้



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 111

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
กลยุทธ์ที่  ๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แผนงาน การให้การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุข 
โครงการที่ ๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
  ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ 
  โดยองค์การเอกชน  
  -  จัดอบรมให้ความรู้แก่ จดัอบรมจำานวน ๓๐,๘๐๐ คน ๑. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
   ประชาชน โดยองค์การ องค์การเอกชนเสนอโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  จำานวน ๑๘,๔๖๕ คน ๑. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม
   เอกชนเป็นผู้เสนอ ๑๕๔ โครงการ   ของเป้าหมาย องค์การเอกชนเสนอโครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๕ 
      โครงการ   ๒. องค์การเอกชนเสนอ ๑๕๐ โครงการ ๒. องค์การเอกชนเสนอ
          โครงการไม่น้อยกว่า    โครงการ คิดเป็น
          ร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย    ร้อยละ ๙๗.๔๐
      ๓. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม   ๓. ไม่สามารถทำาแบบ
          มีความรู้ ไม่น้อยกว่า    ประเมินผลตัวชี้วัดได้
          ร้อยละ ๘๐    เนื่องจากสำานักงาน
           คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
           ได้มีการจัดทำาตัวชี้วัด
              ช่วงกลาง ปีงบประมาณ 
                พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่โครงการ
              ได้ดำาเนินการตั้งแต่
              ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
           และต้นปี
          เชิงคุณภาพ
          ประชาชนได้รับความรู้
          เกี่ยวกับประชาธิปไตย
          การเลอืกตัง้และการออกเสยีง
          ประชามติ

 ๒ จดัค่ายเยาวชนเพือ่การเรยีนรู้
  ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ 
  ๑. สำานักงานคณะกรรมการ จัดค่ายเยาวชน ๗๗ จังหวัด ๑. จำานวนเยาวชนที่เข้า ๑. จัดค่ายเยาวชน ๗๗ เชิงปริมาณ
      การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั  จังหวัดละ ๒ ค่าย ๆ ละ  อบรมไม่น้อยกว่า  จังหวัด ๆ ละ ๒ ค่าย ๑. จำานวนเยาวชนที่
      ๗๗ จงัหวดั จดัค่ายเยาวชน  ๘๐ คน รวม ๑๒,๓๒๐ คน  ร้อยละ ๘๐  ค่ายละ ๘๐ คน  เข้าอบรม คิดเป็น
      ค่ายละ ๘๐ คน จำานวน  เยาวชนนำาความรูไ้ปขยายผล ๒. เยาวชนมคีวามรูค้วาม  รวม ๑๒,๗๖๒ คน  ร้อยละ ๑๐๓.๕๘
      ๒ รุ่น/จังหวัด  ๑,๖๐๐ คน/จังหวัด  เข้าใจ ไม่น้อยกว่า  เยาวชนนำาความรู้ไป ๒. เยาวชนนำาความรู้ไป
      รวม ๑๕๔ ค่าย รวม ๑๒๓,๒๐๐ คน  ร้อยละ ๘๐  ขยายผลต่อเพื่อน  ขยายต่อเพื่อนและ
         และผู้ปกครองรวม  ผู้ปกครอง  รวม
         ๑๘๖,๑๓๘ คน  ๑๘๖,๑๓๘ คน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖112

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ จดัค่ายเยาวชนเพือ่การเรยีนรู ้   ๓. เยาวชนนำาความรู้ไป ๒. จดัทำาคูม่อื วสัด ุอปุกรณ์ เชิงคุณภาพ
  ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้     ขยายต่อเพื่อนและ  ได้แก่ คู่มือวิทยากร ๑. เยาวชนได้รบัการศกึษา
  (ต่อ)    ผูป้กครอง ๑,๖๐๐ คน  คู่มือเยาวชน สมุดบันทึก  เกี่ยวกับการปกครอง
  ๒. สำานักงานคณะกรรมการ    ต่อจังหวัด  เสือ้และหมวก จดัสรรให้  ระบอบประชาธิปไตย
      การเลือกตั้งจัดทำาคู่มือ       ๗๗ จังหวัด  และเข้าใจบทบาท
      วัสดุอุปกรณ์ เพื่อจัดสรร     ๓. สำานกังานคณะกรรมการ  หน้าที่ของพลเมือง
      ให้สำานกังานคณะกรรมการ      การเลอืกตัง้ตรวจตดิตาม  ดีตามระบอบ
      การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั       การจัดค่ายเยาวชน  ประชาธิปไตย
      ๗๗ จังหวัด      จังหวัดลำาพูน ระยอง ๒. เยาวชนและกลุ่ม 
            ยะลา และนครราชสีมา  แกนนำาเยาวชนได้รับ
              การปลูกฝังให้เรียนรู้
              วิถีชีวิตประชาธิปไตย 
              การมีส่วนร่วม
              ทางการเมือง 
              ชุมชนประชาธิปไตย
              และการเลือกทุกระดับ
              และสามารถนำาไป
              ขยายผลต่อได้

 ๓ ส่งเสริมประชาธิปไตย
  ในสถานศึกษา 
  -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดประชุม จำานวน ๓ รุ่น ๑. จำานวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ จัดประชุม จำานวน ๗๖ เชิงปริมาณ
     ใช้คู่มือการจัดกิจกรรม รุ่นละ ๔๐ คน ต่อจังหวัด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จังหวัด ๆ ละ ๔๐ คน ๑. จำานวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ
     การเรียนรู้ประชาธิปไตย ส่วนกลาง ๔๕๐ คน ๒. ผูเ้ข้าร่วมประชมุมคีวามรู ้ (ยกเว้น กทม.) ผู้ร่วม  คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๖
     แก่ครผููส้อนสาระการเรยีนรู ้    ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า ประชุมรวม ๓,๗๘๘ คน ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมี
     สงัคมศกึษาฯ โรงเรยีนสงักดั    ร้อยละ ๘๐    ความรู้ความเข้าใจ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่     ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมนำา    ร้อยละ ๑๐๐
     ครูผู้สอนโรงเรียนตำารวจ    ความรู้ไปขยายผล   ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมนำา
     ตระเวนชายแดน และโรงเรยีน    จำานวน ๑,๔๐๐ คน    ความรู้ไปขยายผล
      สงักดัสำานกังานคณะกรรมการ        จำานวน ๒,๖๖๐ คน
   การศึกษาขั้นพื้นฐาน       เชิงคุณภาพ
   จำานวน ๓ รุ่น       ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
          สังคมศึกษาฯ สามารถนำา
          คู่มือไปใช้ในการเรียน
          การสอนทำาให้นักเรียน
          ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถ ี  
          ประชาธิปไตยผ่าน
          กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการ
          ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนและ
          นำาความรูไ้ปขยายผลต่อได้



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 113

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ การวจิยัประเมนิผลโครงการ 
  องค์การบรหิารส่วนต�าบลน้อย/
  เทศบาลน้อย 
  (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕) 
  - จ้างคณะวจิยัดำาเนนิการวจิยั รายงานผลการวิจัย จำานวนรายงานผลการวจิยั รายงานผลการวิจัย เชิงปริมาณ
     และประเมินผลโครงการ  และประเมินผลโครงการ และประเมินผลโครงการ และประเมินผลโครงการ รายงานผลการวิจัย 
     องค์การบรหิารส่วนตำาบลน้อย จำานวน ๑๐๐ เล่ม องค์การบรหิารส่วนตำาบลน้อย จำานวน ๑๐๐ เล่ม และประเมินผลโครงการ  
     /เทศบาลน้อย เพื่อศึกษา   /เทศบาลน้อยของผูเ้ชีย่วชาญ   องค์การบรหิารส่วนตำาบลน้อย 
     รูปแบบโครงสร้าง   ฉบับสมบูรณ์   /เทศบาลน้อย ของผูเ้ชีย่วชาญ 
   การบริหารและปัจจัย   จำานวน ๑๐๐ เล่ม   ฉบับสมบูรณ์   
   ความสำาเร็จเพื่อนำาข้อมูล       จำานวน ๑๐๐ เล่ม  
   มาใช้ในภารกจิของศนูย์การ       เชิงคุณภาพ   
   เรียนรู้การเมืองในระบอบ       ศูนย์การเรียนรู้การเมือง   
   ประชาธิปไตย       ระบอบประชาธปิไตย (ศรก.) 
          นำาผลการวิจัยโครงการ 
          องค์การบรหิารส่วนตำาบลน้อย
          /เทศบาลน้อย มาเป็น
          แนวทางในการเผยแพร่  
          วิชาการให้ความรู้และ
          ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
          ทางการเมอืงของประชาชน
          ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

 ๕ เผยแพร่ความรู้การเมือง นักเรียน/เยาวชน ๑. นักเรียน-เยาวชน จัดกิจกรรมโรงเรียน เชิงปริมาณ
  การปกครองในระบอบ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย จัดกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาธิปไตยฯ  ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัด  ๑๒ จังหวัด จำานวน   ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย
  (การเมืองสีขาว)     ๖,๐๐๐ คน   เชิงคุณภาพ
      ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม   เยาวชนได้รับการศึกษา
          กิจกรรมมีความรู้    เกี่ยวกับการปกครอง
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐   ระบอบประชาธิปไตยฯ
          และเข้าใจบทบาทหน้าที่
          ของพลเมืองดีตามระบอบ 
          ประชาธิปไตย
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๖ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
  ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้
  ท้องถิ่น โดย ศรก. ๑-๕  
  ๑. จัดประชุมชี้แจงให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วม ศูนย์การเรียนรู้การเมือง เชิงปริมาณ
      นักเรียน และระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี  กิจกรรมมีความรู ้ ในระบอบประชาธิปไตยที่ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. จดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์ จำานวน ๑๑๒ โรงเรียน   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๑-๕ ดำาเนนิกจิกรรมรณรงค์ ๑๑๒ แห่ง นกัเรยีนเข้าร่วม 
      การเลือกตั้งท้องถิ่น รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๒. โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ให้ความรูใ้ห้กบัโรงเรยีนรวม กิจกรรม ๑๑,๒๐๐ คน
    ๑๑,๒๐๐ คน   ๑๒,๗๐๐ คน ได้แก ่ ๑๑๒ แห่ง นักเรียนเข้าร่วม เชิงคุณภาพ
          ๒.๑ ศรก.๑ จำานวน กจิกรรม ๑๖,๘๙๑ คน ดงันี ้ ประชาชนมีจิตสำานึกวิถี
           ๔๐ แห่ง จำานวน  ศรก.๑ จำานวน ๓๖ โรงเรยีน/ ประชาธิปไตย เข้ามามี
           ผูเ้ข้าร่วม ๔,๐๐๐ คน   ๓,๖๐๐ คน ส่วนร่วมทางการเมือง
          ๒.๒ ศรก.๒ จำานวน ศรก.๒ จำานวน ๑๐ โรงเรยีน/ และการเลือกตั้งในการ
            ๑๐ แห่ง จำานวน   ๑,๐๐๐ คน ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้อย่างอสิระ
           ผูเ้ข้าร่วม ๑,๐๐๐ คน ศรก.๓ จำานวน ๑๐ โรงเรยีน/ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง
          ๒.๓ ศรก.๓ จำานวน   ๓,๐๓๐ คน ส่งผลให้การเลือกตั้ง
           ๑๐ แห่ง จำานวน ศรก.๔ จำานวน ๑๐ โรงเรยีน/ เป็นไปด้วยสุจริต
           ผูเ้ข้าร่วม ๒,๕๐๐ คน   ๕,๓๙๐ คน และเที่ยงธรรม
          ๒.๔ ศรก.๔ จำานวน ศรก.๕ จำานวน ๓๒ โรงเรยีน/
           ๒๐ แห่ง จำานวน   ๓,๘๗๑ คน
        ผูเ้ข้าร่วม ๒,๐๐๐ คน
          ๒.๕ ศรก.๕ จำานวน
           ๓๒ แห่ง จำานวน
        ผูเ้ข้าร่วม ๓,๒๐๐ คน 

 ๗ ค่ายเยาวชนเรียนรู้ จัดค่ายเยาวชน ๑๑ ค่าย ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วม จัดค่ายเยาวชน ๑๑ ค่าย เชิงปริมาณ
  ประชาธิปไตย นักเรียน นักศึกษา  กิจกรรมมีความรู ้ ผู้เข้าร่วม ๕๒๗ คน ดังนี้  จัดค่ายเยาวชน ๑๑ ค่าย
  และอาสาช่วยงาน กกต.  เข้าร่วม ๖๐๐ คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ศรก.๑ จำานวน ๑ ค่าย มีผู้เข้ารับการอบรม
  โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารเมอืง   ๒. จดัค่ายเยาวชน ๑๑ ค่าย   ผูเ้ข้าอบรม ๑๐๒ คน ๕๗๗ คน
  ในระบอบประชาธปิไตย ที ่๑-๕      มีผู้เข้ารับการอบรม ศรก.๒ จำานวน ๒ ค่าย เชิงคุณภาพ
          ๖๐๐ คน ได้แก ่   ผูเ้ข้าอบรม ๑๐๐ คน เยาวชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ
          ๒.๑ ศรก.๑ จำานวน ศรก.๓ จำานวน ๑ ค่าย เกี่ยวกับการเมือง
           ๑ แห่ง จำานวน    ผู้เข้าอบรม ๘๐ คน การปกครองระบอบ
           ผูเ้ข้าร่วม ๑๐๐ คน ศรก.๔ จำานวน ๑ ค่าย ประชาธปิไตยฯ มจีติสำานกึ
          ๒.๒ ศรก.๒ จำานวน   ผู้เข้าอบรม ๔๕ คน วิถีประชาธิปไตย
           ๓ แห่ง จำานวน ศรก.๕ จำานวน ๔ ค่าย  และเข้ามามีส่วนร่วม
           ผูเ้ข้าร่วม ๑๕๐ คน   ผูเ้ข้าอบรม ๒๐๐ คน ทางการเมือง
          ๒.๓ ศรก.๓ จำานวน    และการเลือกตั้ง
           ๑ แห่ง จำานวน 
           ผูเ้ข้าร่วม ๕๐ คน
          ๒.๔ ศรก.๔ จำานวน
           ๑ แห่ง จำานวน 
           ผูเ้ข้าร่วม ๕๐ คน
          ๒.๕ ศรก.๕ จำานวน
           ๕ แห่ง จำานวน 
           ผูเ้ข้าร่วม ๒๕๐ คน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๘ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารพนกังาน ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวนผูเ้ข้าร่วมการสมัมนา ผู้บริหารและพนักงาน เชิงปริมาณ
  ศูนย์การเรียนรู้ฯ ๑-๕  ๘๐ คน ๘๐ คน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ๑-๕ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวน
  โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารเมอืง     เข้าร่วมสมัมนา จำานวน ๘๐ คน ๘๐ คน
  ในระบอบประชาธปิไตยที ่๔     ระหว่าง วันที่ ๓๑ สิงหาคม เชิงคุณภาพ
        ถึง ๒ กันยายน ๒๕๕๖  ศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถ
        จังหวัดหนองคาย สนบัสนนุให้จดัการเลอืกตัง้
          ให้เป็นไปโดยสุจริตและ
          เที่ยงธรรมมีผู้มาใช้สิทธิ
          เลอืกตัง้มากขึน้และการทจุรติ 
          เลือกตั้งลดลง

 ๙ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ จำานวน ๗๗ จังหวัด ๑. รณรงค์เผยแพร่และให้ จัดสรรงบประมาณให้กับ เชิงปริมาณ
  การเลือกตั้งท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ความรู้ในการเลือกตั้ง สำานักงานคณะกรรมการ ๑. รณรงค์เผยแพร่และให้
  โดยส�านกังานคณะกรรมการ จำานวน ๓,๖๗๐ แห่ง  ท้องถิ่น จำานวน  การเลือกตั้งประจำาจังหวัด  ความรู้ในการเลือกตั้ง
     การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด    ๓,๖๗๐ แห่ง ดำาเนนิการ จำานวน ๗๗ จงัหวดั  ท้องถิ่น ๓,๖๗๐ แห่ง
      ๒. จำานวนผู้มาใช้สิทธิ รณรงค์เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ ๒. จำานวนผู้มาใช้สิทธิ
          เลือกตั้งไม่น้อยกว่า  การเลือกตั้งขององค์กร  เลือกตั้ง
          ร้อยละ ๗๐ ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบ  ๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น
        วาระ จำานวน ๓,๖๗๐ แห่ง   คดิเป็นร้อยละ ๗๗.๑๖  
              ๒.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่น  
            คดิเป็นร้อยละ ๗๖.๗๒
          เชิงคุณภาพ
          สามารถรณรงค์เผยแพร่ให้  
          ความรู้ประชาธิปไตยและ
          การเลือกตั้งแก่ประชาชน
          ให้มจีติสำานกึวถิปีระชาธปิไตย 
          และเข้ามามีส่วนร่วมทาง
          การเมือง

 ๑๐ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู ้ ๑. รณรงค์เผยแพร่และให้ ดำาเนินการเผยแพร่ เชิงปริมาณ
  การเลือกตั้งท้องถิ่น  เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  ความรู้ในการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ๑. รณรงค์เผยแพร่และให้
  โดยส�านกังานคณะกรรมการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ท้องถิน่ จำานวน ๔๙ แห่ง ขององค์กรปกครองส่วน  ความรู้ในการเลือกตั้ง
  การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัลพบรุ ี จำานวน ๔๙ แห่ง ๒. จำานวนผู้มาใช้สิทธิ ท้องถิ่น ๔๙ แห่ง โดย  ท้องถิ่น ๔๙ แห่ง
  (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)    เลือกตั้งไม่น้อยกว่า  ๑. สร้างเครือข่ายในสถาน ๒. จำานวนผู้มาใช้สิทธิ
          ร้อยละ ๗๐  ประกอบการและสือ่มวลชน    เลือกตั้ง
        ๒. อบรมเครือข่ายดีเจ  ๒.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น
            ประชาธิปไตย    คดิเป็นร้อยละ ๖๑.๗๐
        ๓. อบรมเครือข่ายคร ู  ๒.๒ สมาชกิสภาท้องถิน่
            ช่วยเหลือปฏิบัติงาน    คดิเป็นร้อยละ ๘๒.๙๑
        ๔. รณรงค์การเลือกตั้ง เชิงคุณภาพ  
            ท้องถิ่นโดยลูกเสืออาสา สามารถรณรงค์เผยแพร่ให้ 
            กกต.  ความรู้ประชาธิปไตยและ 
        ๕. ทบทวนภารกิจพลเมือง การเลอืกตัง้แก่ประชาชนให้ม ี
            อาสา กกต. จติสำานกึวถิปีระชาธปิไตยและ 
        ๖. อบรมเครือข่าย กศน. เข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืง 
            เพื่อการเลือกตั้ง   
        ๗. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
            การเลือกตั้งท้องถิ่น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ พัฒนาการใช้คู่มือการจัด
  กิจกรรมการเรียนรู้
  ประชาธปิไตย (ต่อเนือ่งจาก
  ปี ๒๕๕๕)  
  ๑. จดัประชมุสมัมนาครผููส้อน ๑. จดัประชมุคร ูและผูบ้รหิาร ๑. ผู้เข้ารับการประชุม ๑. จัดประชุมคณะทำางาน เชิงปริมาณ
      ผู้บริหารสถานศึกษา   จำานวน ๑๐๐ คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  เตรียมความพร้อม ผู้เข้าร่วมประชุม
      ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ๒. จัดพิมพ์คู่มือ ๒. จัดพิมพ์คู่มือต้นฉบับ  พัฒนาคู่มือฯ คิดเป็นร้อยละ ๘๑
      และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ  (ต้นฉบับ ๔ เล่ม)  (๔ เล่ม) จำานวน  จำานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ เชิงคุณภาพ
       วเิคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหา  จำานวน ๒๓,๐๐๐ เล่ม  ๒,๓๐๐ เล่ม   ครั้งที่ ๑  ในวันที่ ๑ ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้
      อปุสรรคและข้อเสนอแนะ ๓. จัดทำาซีดี จำานวน ๓. จัดทำาซีดี จำานวน  มิถุนายน ๒๕๕๖ สังคมศึกษาฯ สามารถนำา
      จากการนำาคู่มือไปใช้สอน  ๓,๙๔๐ แผ่น  ๓,๙๔๐ แผ่น  ณ ห้องประชุม ๖๐๑ คู่มือไปใช้ในการเรียน
      ในโรงเรียน      สำานักงานคณะกรรมการ การสอน ทำาให้นักเรียน
  ๒. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒ ิ      การเลือกตั้ง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
      และคณะทำางานเพือ่พฒันา      ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๕ ประชาธิปไตยผ่าน
      เครื่องมือการจัดกิจกรรม      กรกฎาคม ๒๕๕๖ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
      การเรียนรู้ฯ ให้มี      ณ ห้องประชุม ๖๐๑ การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
   ประสิทธิภาพสูงขึ้น      สำานกังานคณะกรรมการ และนำาความรู้ไปขยายผล
  ๓. จดัพมิพ์คูม่อืการจดักจิกรรม      การเลือกตั้ง     ต่อได้
      การเรียนรู้ประชาธิปไตย     ๒. จัดประชุมสัมมนา
            ครผููส้อน ผูบ้รหิาร สถาน
            ศึกษาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
            ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง  
            ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ 
            กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
            ผู้เข้าร่วมประชุม 
            ๘๑ คน
        ๓. จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ  
            คณะทำางานและผูร้บัผดิชอบ
            จัดทำาคู่มือ พร้อมทั้ง
            การจัดพิมพ์คู่มือได้
            ดำาเนินการต่อเนื่อง
            ในปีงบประมาณ 
            พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการที่ ๒ โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 117
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รายละเอียดกิจกรรม
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ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ ผลิตสื่อเพื่อการเลือกตั้ง  ผลิตสื่อ จำานวน ๓ รายการ
  (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕)   ได้แก่       เชิงปริมาณ
     ๑. ผลิตสายคล้องโทรศัพท์  ๑. จำานวนสื่อที่ผลิตสาย ๑. ผลิตสายคล้องโทรศัพท ์ ๑. จำานวนสื่อที่ผลิตสาย
         ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น  คล้องโทรศัพท์  ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น  คล้องโทรศัพท์
     ๒. คูม่อืประชาชนเลอืกตัง้ ส.ส.  ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น  ๒. คู่มือประชาชนเลือกตั้ง  ๑๐๐,๐๐๐ ชิ้น
         ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม ๒. คูม่อืประชาชนเลอืกตัง้  ส.ส. ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม ๒. คูม่อืประชาชนเลอืกตัง้
     ๓. ผลิตแผ่นพับการ  ส.ส. ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม ๓. ผลิตแผ่นพับการ  ส.ส. ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม
         เลือกตั้ง ส.ส.  ๓. แผ่นพบัการเลอืกตัง้ ส.ส.  เลือกตั้ง ส.ส. ๓. แผ่นพับการเลือกตั้ง
         ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น  ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น  ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น  ส.ส. ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
              เชิงคุณภาพ
              สำานักงานคณะกรรมการ
              การเลือกตั้งใช้สื่อรณรงค์ 
              เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
              การเลอืกตัง้ทำาให้ประชาชน
              ได้ทราบขั้นตอนวิธีการ
              ใช้สทิธเิลอืกตัง้อย่างถกูต้อง
              และป้องกนัการเกดิบตัรเสยี

 ๓ ผลิตสื่อเพื่อการเลือกตั้ง
  ทุกระดับและการออกเสียง
  ประชามติ 
  ๑. สือ่รณรงค์เพือ่การเลอืกตัง้ ผลิตสื่อ จำานวน ๕ รายการ 
   (ผู้ว่าฯ) ดังนี ้ ได้แก่       เชิงปริมาณ
      ๑.๑ โปสเตอร ์ ๑.๑ จำานวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น ๑.๑ จำานวนทีผ่ลติโปสเตอร์ ๑.๑ จำานวนที ่๑๐,๐๐๐ แผ่น ๑. จำานวนสื่อที่ผลิตสื่อ
          ๒ แบบ รวม      โปสเตอร์ ๒ แบบรวม
          ๑๐,๐๐๐ แผ่น     ๑๐,๐๐๐ แผ่น/
   ๑.๒ ป้ายไวนิล  ๑.๒ จำานวน ๓๐๐ ผืน ๑.๒ ป้ายไวนลิ ๑x๓ เมตร ๑.๒ จำานวน ๓๐๐ ผืน  ป้ายไวนิล ๑x๓ เมตร
    ขนาด ๑x๓ เมตร      ๓๐๐ ผืน     รวม ๓๐๐ ผนื ป้ายไวนลิ
   ๑.๓ ป้ายไวนิล  ๑.๓ จำานวน ๕๐ ผืน ๑.๓ ป้ายไวนลิ ๑x๕ เมตร ๑.๓ จำานวน ๕๐ ผืน  แผ่นพบั ๒๐,๐๐๐ แผ่น
    ขนาด ๑x๕ เมตร      ๕๐ ผืน    ๒. คู่มือประชาชนเลือกตั้ง
   ๑.๔ แผ่นพับเกี่ยวกับ ๑.๔ จำานวน ๕๐๐,๐๐๐ แผ่น ๑.๔ แผ่นพบั ๒๐,๐๐๐ แผ่น ๑.๔ แผ่นพบั ๕๐๐,๐๐๐ แผ่น  ท้องถิ่น ๔๐,๐๐๐ เล่ม
    การเลือกตั้ง          ๓. คู่มือเกี่ยวกับการ
      ๑.๕ แผ่นปลิวเกี่ยวกับ ๑.๕ จำานวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น ๑.๕ แผ่นปลวิ ๒๐,๐๐๐ แผ่น ๑.๕ แผ่นปลวิ ๒๐,๐๐๐ แผ่น  เลือกตั้ง ๓๐,๐๐๐ เล่ม
    การเลือกตั้ง          ๔. แผ่นพบัเลอืกตัง้ท้องถิน่
  ๒. คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒. จำานวน ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม ๒. คูม่อืเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ ๒. จำานวน ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม  ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น
   ท้องถิ่น     ท้องถิน่ ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม    ๕. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
  ๓. คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๓. จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ แผ่น ๓. คูม่อืประชาชนเลอืกตัง้ ๓. จำานวน ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม  ๘๐๐ อัน
         ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม     ๖. พวงกญุแจ ๒๐,๐๐๐ ชิน้ 
  ๔. แผ่นพับเกี่ยวกับการ ๔. จำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น ๔. แผ่นพบัเลอืกตัง้ท้องถิน่ ๔. จำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น ๗. กระเป๋ารณรงค์ ๒,๐๐๐ ใบ 
   เลือกตั้งท้องถิ่น     ๑,๐๐๐,๐๐๐ แผ่น    ๘. อุปกรณ์เครื่องเขียน
  ๕. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ๕. จำานวน ๘๐๐ อัน ๕. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ๕. จำานวน ๘๐๐ อัน  ๘๐๐ ชุด
         ๘๐๐ อัน     ๙. โปสเตอร์ ๑๐,๐๐๐ แผ่น/
  ๖. พวงกญุแจสนบัสนนุการรณรงค์ ๖. จำานวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น ๖. พวงกญุแจ ๒๐,๐๐๐ ชิน้ ๖. จำานวน ๒๐,๐๐๐ ชิ้น  นิทรรศการ ๑๖๗ ชุด
  ๗. กระเป๋ารณรงค ์ ๗. จำานวน ๒,๐๐๐ ใบ ๗. กระเป๋ารณรงค์ ๒,๐๐๐ ใบ ๗. จำานวน ๒,๐๐๐ ใบ
  ๘. เครื่องเขียน ๘. จำานวน ๘๐๐ ชุด ๘. อุปกรณ์เครื่องเขียน  ๘. จำานวน ๘๐๐ ชุด
            ๘๐๐ ชุด
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ ผลิตสื่อเพื่อการเลือกตั้ง
  ทุกระดับและการออกเสียง
  ประชามติ (ต่อ)
  ๙. สือ่รณรงค์เลอืกตัง้ท้องถิน่
      (เพิ่มเติม)
      ๙.๑ โปสเตอร์เตรยีมพร้อม ๙.๑ จำานวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น ๙.๑ โปสเตอร์ ๓๐,๐๐๐ แผ่น ๙.๑ จำานวน ๓๐,๐๐๐ แผ่น เชิงคุณภาพ
            การเลือกตั้ง          สำานักงานคณะกรรมการ
      ๙.๒ ชุดนิทรรศการ ๙.๒ จำานวน ๑๖๗ ชุด ๙.๒ นทิรรศการ ๑๖๗ ชดุ ๙.๒ จำานวน ๑๖๗ ชุด การเลือกตั้งใช้สื่อรณรงค์
            การเลือกตั้ง          เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์
              การเลอืกตัง้ ทำาให้ประชาชน
              ได้ทราบขั้นตอนวิธีการ
              ใช้สทิธเิลอืกตัง้อย่างถกูต้อง
              และป้องกนัการเกดิบตัรเสยี

 ๔ ผลิตสื่อหนังสือส่งเสริม   
  ประชาธิปไตย  
  ๑. ผลิตหนังสือชุดส่งเสริม ๑. จำานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด ๑. หนงัสอืชดุประชาธปิไตยฯ ๑. จำานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด เชิงปริมาณ
      ประชาธิปไตยและการ  ชุดละ ๓ เรื่อง  จำานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด    ๑. หนงัสอืชดุประชาธปิไตยฯ
      เลือกตั้ง           จำานวน ๑๐,๐๐๐ ชุด
  ๒. จดหมายข่าว กกต. “วารสาร ๒. จำานวน ๖ ฉบับ ๆ ละ ๒. วารสารการเลือกตั้ง ๒. จำานวน ๖ ฉบับ/ป ี ๒. วารสารการเลือกตั้ง
      การเลอืกตัง้” วารสารราย  ๑๕,๐๐๐ เล่ม   จำานวน ๖ ฉบับ ๆ ละ  จำานวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม  ๖ ฉบับ ๑๕,๐๐๐ เล่ม
      ๒ เดอืน จำานวน ๖ ฉบบั/ปี     ๑๕,๐๐๐ เล่ม    เชิงคุณภาพ
              สำานักงานคณะกรรมการ
              การเลือกตั้งใช้สื่อรณรงค์ 
              และประชาสมัพนัธ์การเลอืกตัง้  
              ทำาให้ประชาชนได้ทราบ  
              ขัน้ตอนวธิกีารใช้สทิธเิลอืกตัง้
              อย่างถูกต้อง และป้องกัน
              การเกิดบัตรเสีย ทำาให้  
              ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ  
              เกี่ยวกับหลัการวิถี
              ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้
              ทีส่จุรติ เกดิจติสำานกึตระหนกั
              ในหน้าที่พลเมืองตามวิถี  
              ประชาธิปไตย มีทัศนคติ
              ที่ดีและดำาเนินชีวิตตาม
              วถิปีระชาธปิไตยและหวงแหน 
              อำานาจประชาธปิไตยของตน  
              ลดการซื้อสิทธิขายเสียง
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 ๕ ผลิตสื่อวีดีทัศน์ส่งเสริม  
  ประชาธิปไตย  
  ๑. ผลิตสารคดีส่งเสริม ๑. จำานวน ๕ ตอน ๑. สารคดีส่งเสริม ๑. จำานวน ๕ ตอน เชิงปริมาณ
   ประชาธิปไตย   ๒๐,๐๐๐ ชุด  ประชาธิปไตย  ๒๐,๐๐ ชุด ๑. สารคดส่ีงเสรมิประชาธปิไตย
      ชุด “ชุมชนพลเมืองดี”     ๕ ตอน ๆ ละ ๒ นาท ี     ๕ ตอน ๆ ละ ๒ นาที
         เผยแพร่ทางโทรทัศน์      เผยแพร่ทางโทรทัศน์
         พร้อมสำาเนา ๒๐,๐๐๐ ชดุ      พร้อมสำาเนา ๒๐,๐๐๐ ชดุ
  ๒. ผลิตภาพยนตร์ การ์ตูน ๒. จำานวน ๑๐ ตอน ๒. การ์ตูน ๑๐ ตอน ๒. จำานวน ๑๐ ตอน ๒. การ์ตูน ๑๐ ตอน
   แอนนิเมชั่น ชดุแผง ๓   ๒๐,๐๐๐ ชุด  ตอนละ ๕ นาที พร้อม  ๒๐,๐๐๐ ชุด  ตอนละ ๕ นาที
      โครงการ ๔ ตลาด     สำาเนา ๒๐,๐๐๐ ชุด     เผยแพร่ทางโทรทัศน์
      วิถีประชาธิปไตย           พร้อมสำาเนา ๒๐,๐๐๐ ชดุ
              เชิงคุณภาพ
              สำานักงานคณะกรรมการ
              การเลือกตั้งใช้สื่อในการ   
              รณรงค์ เผยแพร่และ
              ประชาสัมพันธ์การเมือง
              การปกครองในระบอบ  
              ประชาธปิไตยและเลอืกตัง้ 
              ทำาให้ประชาชนมีความรู้
              ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ
              วิถีประชาธิปไตยและ
              การเลือกตั้งที่สุจริตเกิด  
              จติสำานกึตระหนกัในหน้าที่
              พลเมอืงตามวถิปีระชาธปิไตย
              มทีศันคตทิีด่แีละดำาเนนิชวีติ 
              ตามวิถีประชาธิปไตยและ  
              หวงแหนอำานาจประชาธปิไตย 
              ของตน ลดการซื้อสิทธิ
              ขายเสียง

 ๖ ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
  ส่งเสริมประชาธิปไตย  
  ๑. สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑. ผลิตรายการผ่าน ๑. ผลิตรายการวิทยุ
   แห่งประเทศไทย  สวท. ๗ รายการ  เครือข่ายทั่วประเทศ    เชิงปริมาณ
      ๑.๑ สปอตวิทยุส่งเสริม  ๑.๑ จำานวน ๓ ตอน  สปอต ๓๐ วินาท ี ๑.๑ จำานวน ๓ ตอน ๑. ผลิตรายการวิทยุ
    ประชาธิปไตย     เผยแพร่ ๑๒๐ ครั้ง/     เครือข่ายทั่วประเทศ
      ๑.๒ สารคดีส่งเสริมวิถี  ๑.๒ จำานวน ๑๕ ตอน  สารคดีสั้น ๑๕ ตอน ๑.๒ จำานวน ๑๕ ตอน  ได้แก่ สปอต ๓๐ วนิาที
    ประชาธิปไตย     เผยแพร่ ๔๕ ครั้ง/     ๓ ตอน เผยแพร่
      ๑.๓  สารคดช่ีวงข่าวภาคบงัคบั  ๑.๓ จำานวน ๑๐ ตอน  สกู๊ปข่าว ๑๐ ครั้ง ๑.๓ จำานวน ๑๐ ตอน  ๑๓๐ ครั้ง/สารคดีสั้น
      ๑.๔ สารคดีเชิงข่าว  ๑.๔ จำานวน ๔๐ ครั้ง  สารคดเีชงิข่าว ๔๐ ครัง้ ๑.๔ จำานวน ๔๐ ครั้ง  ๑ นาที ๑๕ ตอน
      ๑.๕ รายการสัมภาษณ์  ๑.๕ จำานวน ๒๐ ครั้ง  รายการสมัภาษณ์  ๒๐ ครัง้ ๑.๕ จำานวน ๒๐ ครั้ง  เผยแพร่ ๔๕ ครั้ง/
      ๑.๖ สปอตวิทยุส่งเสริม  ๑.๖ จำานวน ๑๓๐ ครั้ง    ๑.๖ จำานวน ๑๓๐ ครั้ง  รายการสัมภาษณ์
    ประชาธิปไตย           ๒๐ ครั้ง/สกู๊ปข่าว
      ๑.๗ สารคดีส่งเสริมวิถี  ๑.๗ จำานวน ๔๕ ครั้ง    ๑.๗ จำานวน ๔๕ ครั้ง  ๑๐ ครั้ง สารคดีเชิงข่าว
                ประชาธิปไตย               ๔๐ ครั้ง
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  ๒. สถานีวิทยุกระจายเสียง           
   สวพ. ๙๑
      ๒.๑ สปอตวิทยุส่งเสริม ๒.๑ จำานวน  ๒๐๐ ครั้ง ๒. ผลิตรายการวิทยุคลื่น ๑. จำานวน  ๒๐๐ ครั้ง ๒. ผลิตรายการวิทยุ
      ประชาธิปไตย     ข่าวจราจร ได้แก ่     คลื่นข่าวจราจร ได้แก่
      ๒.๒ รายงานข่าวเกาะติด ๒.๒ จำานวน  ๑๐๐ ครั้ง  เผยแพร่ สปอต ๓๐ วนิาท ี ๒. จำานวน  ๑๐๐ ครั้ง  เผยแพร่สปอต ๓๐
                  สถานการณ์ กกต.     ๒๐๐ ครัง้/เผยแพร่ข่าว ๓.  จำานวน ๑๐ ครั้ง  วินาที ๒๐๐ ครั้ง/
      ๒.๓ รายการสัมภาษณ์ ๒.๓ จำานวน ๑๐ ครั้ง  ๑๐๐ ครั้ง     เผยแพร่ข่าว ๑๐๐ ครัง้ 
           รายการสัมภาษณ์     รายการสัมภาษณ์
           ๑๐ ครั้ง     ๑๐ ครั้ง
     ๓. สถานวีทิยคุลืน่ ๓ จงัหวดั    ๓. ผลิตรายการวิทยุคลื่น    ๓. ผลิตรายการวิทยุ
      ชายแดนใต้     ๓ จังหวัดชายแดนใต ้ ๓.๑ จำานวน ๙ เดือน  คลื่น ๓ จังหวัด
   ๓.๑ จดัรายการวทิย ุ๓ จงัหวดั     ผลติสปอตวทิย ุ๑ นาท ี     ชายแดนใต้ ผลิต
   ๓.๒ ผลติสปอตวทิย ุ๑ นาท ี     ๙ ตอน/เผยแพร่ ๙ เดอืน ๓.๒ จำานวน ๙ ตอน  สปอตวิทยุ ๑ นาที
          ๔. ผลติและเผยแพร่รายการ     ๙ ตอน จัดรายการ
           วิทยุโทรทัศน์รูปแบบ     วิทยุ ๙ เดือน
       ๔. สถานวีทิยกุระจายเสยีงรฐัสภา     สารคดีเชิงข่าว ๕ ครั้ง      ๔. ผลิตและเผยแพร่        
      - จัดรายการวิทยุเปิด จำานวน ๓๗ ครั้ง ๕. จัดทำามิวสิควีดีโอเพลง จำานวน ๓๗  ครั้ง  รายการวิทยุ
    ประตูสู่ กกต.      มาร์ช กกต. ๑ เพลง     โทรทัศน์รูปแบบ
          ๖. กิจกรรม กกต.สัญจร     สารคดีเชิงข่าว 5 ครั้ง
           ได้แก่ ชุดนิทรรศการ    เชิงคุณภาพ
  ๕. สถานีวิทยุกระจายเสียง      และสื่อสนับสนุน ๑    สำานักงานคณะกรรมการ
   ส.น.ว.ท.      รายการ/สื่อสนับสนุน    การเลือกตั้งใช้สื่อในการ         
      -  รายงานข่าวและนานา จำานวน ๖๘ ครั้ง  การจัดกิจกรรม ๑ จำานวน ๖๘ ครั้ง รณรงค์ เผยแพร่และ
    สาระจาก กกต.         รายการ    ประชาสัมพันธ์การเมือง
  ๖. สถานีวิทยุโทรทัศน์          การปกครองในระบอบ
   กองทัพบก ช่อง ๕            ประชาธปิไตยและเลอืกตัง้    
      -  สารคดีเชิงข่าวภารกิจ จำานวน ๑ ตอน    จำานวน ๑ ตอน ทำาให้ประชาชนมีความรู้
    ให้ความรู้ กกต.              ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ
  ๗. สถานโีทรทศัน์โมเดร์ินไนท์ทวี ี          วิถีประชาธิปไตยและการ
      -  สารคดีเชิงข่าวการให้ จำานวน ๑ ตอน    จำานวน ๑ ตอน เลอืกตัง้ทีส่จุรติเกดิจติสำานกึ
    ความรู้พลเมือง          ตระหนักในหน้าที่พลเมือง
  ๘. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง          ตามวิถีประชาธิปไตยมี
        ประเทศไทย NBT          ทัศนคติที่ดีและดำาเนิน
      -  สารคดีชุด กกต. กับ จำานวน ๓ ตอน    จำานวน ๓ ตอน ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
    ภารกิจให้การศึกษา          และหวงแหนอำานาจ
  ๙. สถานโีทรทศัน์ไทยโกบอล          ประชาธิปไตยของตน 
        เน็ตเวิร์ค TGN           ลดการซื้อสิทธิขายเสียง       
      -  สารคดีชุดการเลือกตั้ง จำานวน ๕ ตอน    จำานวน ๕ ตอน
    นอกราชอาณาจักร
  ๑๐. สถานีโทรทัศน์ True  
         Vision ๘          
         - สารคดีชุดพระมหา จำานวน ๓ รูปแบบ    จำานวน ๓ รูปแบบ
     กรุณาธิคุณ
  ๑๑. กิจกรรม กกต.สัญจร
         -  ประชมุความร่วมมอืทาง               -    จัดประชุมความร่วมมือ
            วิชาการเพื่อพัฒนาสื่อ       ทางวชิาการ จำานวน ๑ ครัง้
            ส่งเสริมประชาธิปไตย       ณ สาธารณรฐัประชาธปิไตย
             ประชาชนลาว
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๗ ผลิตสื่อ Multimedia  จำานวน ๑ รายการ ผลิตและเผยแพร่สื่อผ่าน ๑. จัดทำา Web page: เชิงปริมาณ
  แอพพิเคชั่น    เวบ็ไซต์ จำานวน ๑ ช่องทาง  สำานกัรณรงค์และเผยแพร่ ผลติและเผยแพร่สือ่ต้นแบบ
           ๒. เผยแพร่ความรู้ทาง ผ่านเว็บไซต์ ๓ ช่องทาง
               Facebook:ectmedia เชิงคุณภาพ
           ๓. เผยแพร่ความรู้ทาง สำานักงานคณะกรรมการ
               You tupe:ectmedia การเลือกตั้งใช้สื่อในการ
              รณรงค์การเลือกตั้งทำาให ้ 
              ประชาชนได้ทราบขัน้ตอน 
              วธิกีารใช้สทิธเิลอืกตัง้อย่าง
              ถกูต้อง และป้องกนัการเกดิ
              บัตรเสีย

 ๘ เยาวชนกับการผลิตสื่อ ๑. นักเรียน นักศึกษา ๑. จำานวนผู้เข้าร่วมการ ๑. ผู้เข้าร่วมการประกวด เชิงปริมาณ
  ส่งเสริมประชาธิปไตย    เข้าร่วมการประกวด  ประกวดภาพถ่ายและ  ภาพถ่ายและการประกวด ๑. ผู้เข้าร่วมการประกวด
         ภาพถ่ายและการ  การประกวดหนังสั้น  หนังสั้น จำานวน  ภาพถ่ายและการ
           ประกวดหนังสั้น   ๑,๒๐๐ คน  ๖,๒๐๒ คน  ประกวดหนังสั้น
         จำานวน ๑,๒๐๐ คน ๒. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม ๒. ผู้เข้ารับการอบรมเชิง  ๖,๒๐๒ คน
     ๒. ผู้เข้ารับการอบรม  เชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ  ปฏิบัติการผลิตสื่อ ๒. ผู้เข้ารับการอบรมเชิง
         เชิงปฏิบัติการ  ๕๐ คน  จำานวน ๖๐ คน  ปฏิบัติการผลิตสื่อ
         ผลิตสื่อ จำานวน ๕๐ คน ๓. ร้อยละของจำานวน     ๖๐ คน
            ผู้เข้าร่วมโครงการม ี    เชิงคุณภาพ
            ความรู้ความเข้าใจ    ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ
            เกี่ยวกับประชาธิปไตย    เกี่ยวกับหลักการวิถี
            และการเลอืกตัง้เพิม่ขึน้    ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ 
            ร้อยละ ๗๐    ทีส่จุรติเกดิจติสำานกึตระหนกั
              ในหน้าที่พลเมืองตามวิถี  
              ประชาธปิไตยมทีศันคตทิีด่ี
              และดำาเนินชีวิตตามวิถี  
              ประชาธปิไตย และหวงแหน 
              อำานาจประชาธปิไตยของตน 
              ลดการซื้อสิทธิขายเสียง

 ๙ การจดัหาสิง่ของเพือ่ใช้เป็น ศรก.๑ จำานวน ๔ รายการ ๑. ศรก. ๑ หมวก ๑,๐๐๐ ใบ/ ศรก.๑ จำานวน ๔ รายการ เชิงปริมาณ
  สื่อประกอบในการรณรงค์ ศรก.๒ จำานวน ๕ รายการ  สมุดโน้ต ๑,๐๐๐ เล่ม/ ศรก.๒ จำานวน ๕ รายการ ๑. ศรก. ๑ หมวก ๑,๐๐๐ 
  ให้ความรู ้โดยศนูย์การเรยีนรู ้ ศรก.๓ จำานวน ๕ รายการ  กระเป๋า ๓,๐๐๐ ใบ/ ศรก.๓ จำานวน ๕ รายการ  ใบ/สมุดโน้ต ๑,๐๐๐ เล่ม/
  การเมืองในระบอบ ศรก.๔ จำานวน ๘ รายการ  สมดุบนัทกึ ๒,๐๐๐ เล่ม ศรก.๔ จำานวน ๘ รายการ  กระเป๋า ๓,๐๐๐ ใบ/
  ประชาธิปไตยที่ ๑-๕   ศรก.๕ จำานวน ๗ รายการ ๒. ศรก. ๒ ชุดเครื่องเขียน ศรก.๕ จำานวน ๗ รายการ   สมดุบนัทกึ ๒,๐๐๐ เล่ม
            ๑,๐๐๐ ชดุ/พดัรณรงค์    ๒. ศรก. ๒ ชุดเครื่องเขียน
            ๑,๐๐๐ อนั/นาฬิกาแขวน      ๑,๐๐๐ ชุด/พัดรณรงค์
            ๑,๐๐๐ เรอืน/หมวกแก๊ป      ๑,๐๐๐ อัน/นาฬิกา
            ๑,๐๐๐ ใบ/เสือ้ยดืคอกลม      แขวน ๑,๐๐๐ เรือน/
            ๑,๐๐๐ ตัว      หมวกแก๊ป ๑,๐๐๐ ใบ/    
               เสือ้ยดืคอกลม ๑,๐๐๐ ตวั
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 ๙ การจดัหาสิง่ของเพือ่ใช้เป็น    ๓. ศรก. ๓ กระติกนำ้า    ๓. ศรก. ๓ กระติกนำ้า
  สื่อประกอบในการรณรงค์     ๒,๐๐๐ ใบ/แฟลชไดร์ฟ     ๒,๐๐๐ ใบ/แฟลชไดร์ฟ
  ให้ความรู ้โดยศนูย์การเรยีนรู ้     ๗๐๐ อัน/สื่อสิ่งพิมพ ์     ๗๐๐ อัน/สื่อสิ่งพิมพ์
  การเมืองในระบอบ     ๔ ชุด/พวงกุญแจ     ๔ ชุด/พวงกุญแจ
  ประชาธิปไตยที่ ๑-๕ (ต่อ)      ๓,๐๐๐ อนั/ชดุเครือ่งเขยีน      ๓,๐๐๐ อนั/ชดุเครือ่งเขยีน
            ๑,๐๐๐ ชุด     ๑,๐๐๐ ชุด
        ๔.  ศรก. ๔ นาฬิกา ๕๐๐ เรอืน/    ๔. ศรก.๔ สมุดบันทึก
            บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง      ๒,๐๐๐ เล่ม/ป้ายไวนิล
            ๕๐๐ เล่ม/สมุดบันทึก      ๑๐๐ ผืน/หมวกแก๊ป
            ๒,๕๐๐ เล่ม/หมวกแก๊ป      ๕๐๐ ใบ/ปากกา
            ๑๑๐ ใบ/ปากกาลกูลืน่      ๒,๐๐๐ ด้าม/แผ่นพับ
            ๒,๐๐๐ ด้าม/แก้วนำ้า      ๓๘,๐๐๐ แผ่น/ร่ม
            ๑,๐๐๐ ใบ/วารสาร ๔      ๓๕๐ คัน/กระเป๋าผ้า
            ไตรมาส/กระเป๋าผ้า      ๔๕๐ ใบ/นาฬิกาปลุก
            ๖๗๐ ใบ     ๒๐๐ เรือน
        ๕. ศรก. ๕ นาฬิกาแขวน     ๕. ศรก.๕ นาฬิกาแขวน
            ๕๐๐ เรือน/ปากกา     ๕๐๐ เรือน/ปากกา
            คล้องคอ ๖,๐๐๐ ด้าม/     คล้องคอ ๖,๐๐๐ ด้าม/
            กระเป๋าผ้า ๒,๐๐๐ ใบ/     กระเป๋าผ้า ๒,๐๐๐ ใบ/
            สมดุโน้ต ๓,๐๐๐ เล่ม/     สมุดโน้ต ๓,๐๐๐ เล่ม
            แก้วนำ้า ๑,๕๐๐ ใบ/     /แก้วนำ้า ๑,๕๐๐ ใบ/
            เสือ้ยดืคอกลม ๕๕๐ ตวั/     เสือ้ยดืคอกลม ๕๕๐ ตวั
            เสือ้ยดืคอปก ๕๐๐ ตวั      /เสื้อยืดคอปก
                  ๕๐๐ ตัว
              เชิงคุณภาพ
              ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ 
              เกี่ยวกับหลักการวิถี
              ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้
              ทีส่จุรติเกดิจติสำานกึตระหนกั
              ในหน้าที่พลเมืองตามวิถี  
              ประชาธปิไตยมทีศันคตทิีด่ี
              และดำาเนินชีวิตตามวิถี  
              ประชาธปิไตย และหวงแหน
              อำานาจประชาธปิไตยของตน 
              ลดการซื้อสิทธิขายเสียง
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 ๑๐ การจัดท�าชุดนิทรรศการ ชดุนทิรรศการ จำานวน ๑๘ ชดุ ชุดนิทรรศการ จำานวน จดัทำาชดุนทิรรศการ จำานวน  เชิงปริมาณ
  การส่งเสรมิความรูป้ระชาธปิไตย    ๑๘ ชุด ๑๘ ชุด เพื่อประชาสัมพันธ ์ ชดุนทิรรศการ จำานวน ๑๘ ชดุ
  และการเลอืกตัง้ โดยศนูย์การ       การเลือกตั้ง อาทิ บอร์ด เชิงคุณภาพ
  เรียนรู้การเมืองในระบอบ       อิเล็คทรอนิกส์ บอร์ดภาพ ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ
  ประชาธิปไตยที่ ๕         บอร์ดข้อมูล ชุดกิจกรรม  เกี่ยวกับหลักการวิถี
           Walk Rally ฯลฯ ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้
              ทีส่จุรติเกดิจติสำานกึตระหนกั 
              ในหน้าที่พลเมืองตามวิถี  
              ประชาธปิไตยมทีศันคตทิีด่ี
              และดำาเนินชีวิตตามวิถี  
              ประชาธปิไตย และหวงแหน
              อำานาจประชาธปิไตยของตน 
              ลดการซื้อสิทธิขายเสียง

 ๑๑ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  และพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
  - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์ ผลิตของที่ระลึกและสื่อ ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลิตของที่ระลึกและสื่อ เชิงปริมาณ
     ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ์ จำานวน  ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๗๐ ประชาสัมพันธ์ จำานวน ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     รปูแบบต่าง ๆ  เช่น สือ่โฆษณา ๒ รายการ  มีความพึงพอใจ ๒ รายการ เพื่อใช้ประชา-  ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๙๐
     สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส ์    ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมม ี สัมพันธ์ศูนย์ศึกษาประชา-  มีความพึงพอใจ
     เป็นต้น     ความรู้ ไม่ตำ่ากว่า ธิปไตยให้มีผู้ใช้บริการ ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            ร้อยละ ๗๐ เพิ่มขึ้น  มีความรู้ไม่ตำ่ากว่า
                  ร้อยละ ๘๐
              เชิงคุณภาพ
              ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
              มสีือ่แนะนำาประชาสมัพนัธ์
              ให้หน่วยงานภาครัฐ   
              ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิน่ สถาบนัการศกึษา  
              ประชาชน ผูใ้ช้บรกิารสามารถ 
              ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและ
              ร่วมกิจกรรมได้อย่างมี  
              ประสิทธิภาพ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ พัฒนาการเมืองและ จัดอบรม ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๑. มผีูผ่้านการอบรม ร้อยละ จดัอบรม ๔ รุน่ ใน ๔ ภมูภิาค เชิงปริมาณ
  การเลือกตั้งระดับภูมิภาค ๘๐ คน รวม ๓๒๐ คน  ๘๐ ของเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๓๑๑ คน ๑. มีผู้ผ่านการอบรม
  รุ่นที่ ๑๐ - ๑๓    ๒. กลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รบัการ     คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๗
          พิจารณาคัดเลือกม ี    ๒. กลุม่เป้าหมายทีไ่ด้รบัการ
       ความรู้ความเข้าใจ     พิจารณาคัดเลือกมี
       เกี่ยวกับการเมือง     ความรู้ความเข้าใจ
       การปกครองในระบอบ     เกี่ยวกับการเมือง
       ประชาธิปไตยฯ      การปกครองในระบอบ
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ประชาธิปไตยฯ
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
           เชิงคุณภาพ
           ผูท้ีผ่่านการอบรมมคีวามรู ้ 
           ความเข้าใจเกีย่วกบัการเมอืง 
           การปกครองในระบอบ  
           ประชาธิปไตยอันมี
           พระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
           ประมุข

 ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ        ดำาเนนิการในปีงบประมาณ
  และการให้บรกิาร ศนูย์ศกึษา        พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประชาธิปไตย
  ๑. พัฒนาระบบสื่อเรียนรู ้ ๑. มีป้าย ศปต. ใหม่ ๑. จำานวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างการดำาเนินการ
      และพื้นที่ ศปต. ๒. มีห้องประชาสัมพันธ์ใหม ่ ๒. จำานวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีกรณีพิเศษมาดำาเนิน
    ๓. มีห้องเอนกประสงค์ใหม ่ ๓. จำานวน ๑ ห้อง การในไตรมาสแรกของปี
    ๔. มีห้องนิทรรศการ ศปต. ๔. จำานวน ๑ ห้อง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
        โดยทำาข้อตกลงร่วมกับ
        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        ดำาเนินการโดยมีระยะเวลา
        หลงัจากลงนามแล้ว ๙๐ วนั  

  ๒. การปรับปรุงและพัฒนา จำานวน ๑ ห้อง จำานวน ๑ ห้อง ๑. อยู่ระหว่างจัดหาผู้
      ระบบห้องภาพยนตร ์      ชำานาญด้านเทคนิค
            และห้องภาพยนตร์มา
            ดำาเนินการและ
            ดำาเนินการด้วยวิธีกรณี
            พิเศษกับหน่วยงาน
            ภาครัฐ มีระยะเวลา
            ในการดำาเนินการ 
            ๑๒๐ วัน
        ๒. ยกมาดำาเนินการต่อใน
            ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๓. พฒันาบคุลากรของ ศปต. จำานวน ๓ โปรแกรม จำานวน ๓ โปรแกรม ไม่ส่งเจ้าหน้าที่อบรม
      โดยส่งเข้าอบรมเรียนรู ้     เนื่องจากอยู่ระหว่าง
      เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี     ปรบัปรงุเทคโนโลยสีารสนเทศ
      กับหน่วยงานภายนอก

โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
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กลยุทธ์ที่  ๒.๒ ส่งเสริมภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมร่วมพัฒนาประชาธิปไตย การเลือกต้ัง
 และการออกเสียงประชามติ
แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียง   
 ประชามติ
โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมพัฒนาประชาธิปไตยการเลือกตั้ง
 และการออกเสียงประชามติ

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
  ในการเลอืกตัง้ ส.ถ. หรอื ผ.ถ.       เชิงปริมาณ  
  ๑. อนุมัติงบประมาณ ๘๒๓ โครงการ ๑. มจีำานวนโครงการทีไ่ด้รบั ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัต ิ ๑. จำานวนโครงการ
      การสนบัสนนุ สนง.กกต.จว.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  อนุมัติไม่น้อยกว่า  ๑,๓๔๐ โครงการ  ที่ได้รับอนุมัติ คิดเป็น
      ดำาเนนิโครงการการเลอืกตัง้ ๘๒,๓๐๐ คน  ร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ ๑๖๒.๘๒
      เชงิสมานฉนัท์ในการเลอืกตัง้    ๒. จำานวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ  ๒๒๐,๒๖๑ คน ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ
      ส.ถ./ผ.ถ. ของ สนง.กกต.จว.    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    คดิเป็นร้อยละ ๒๗๑.๑๔
      และ กทม. (โดย กกต.ที่
      กำากับดูแล ดสร.) 

  ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูเ้ข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร ๑. จำานวนพนักงาน ๑. ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. พนง. สนง.กกต.จว.
      เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ ๑๕๔ คน  การเลือกตั้งของ  เชิงปฏิบัติการฯ  เข้าร่วมประชุม
      ดำาเนนิโครงการการเลอืกตัง้    สนง.กกต.จว. เข้าร่วม  ๑๒๓ คน  เชงิปฏบิตักิารฯ คดิเป็น
      เชงิสมานฉนัท์ สนง.กกต.จว.    ประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ    ร้อยละ ๗๙.๘๗
       ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
      ๒. จำานวนผูเ้ข้าร่วมประชมุ ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม
          เชงิปฏบิตักิารฯ มคีวามรู ้  เชิงปฏิบัติการฯ  เชงิปฏบิตักิารฯ มคีวามรู้
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  มีความรู้ ๑๐๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๒ 

  ๓. ตรวจติดตามการดำาเนิน ๘ ครั้ง จำานวนครั้งของการตรวจ การตรวจติดตาม ๘ ครั้ง การตรวจติดตาม
      โครงการการเลือกตั้งเชิง   ตดิตามการดำาเนนิโครงการ   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
      สมานฉนัท์ในการเลอืกตัง้       เชิงคุณภาพ  
   ส.ถ./ผ.ถ.       การร้องเรียน/ร้องคัดค้าน
          การเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ 
          ผ.ถ. ลดลงและการทุจริต
          เกี่ยวกับการเลือกตั้งลดลง

 ๒ เครอืข่ายช่วยเหลอืตรวจสอบ
  การเลอืกตัง้ ส.ถ. หรอื ผ.ถ.       เชิงปริมาณ  
  ๑. อนมุตังิบประมาณสนบัสนนุ ๑. องค์การเอกชน ๑. มจีำานวนองค์การเอกชน ๑. องค์การเอกชนที่ได้รับ ๑. องค์การเอกชนที่ได้รับ
      องค์การเอกชน   จำานวน ๓๒ องค์การเอกชน  ที่ได้รับอนุมัติโครงการ  อนุมัติโครงการ  อนุมัติ คิดเป็นร้อยละ
      ดำาเนินโครงการ ๒. โครงการที่ได้รับ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ๓๐ องค์การเอกชน  ๙๓.๗๕  
      การช่วยเหลือตรวจสอบ  อนุมัติ ๓๐๖ โครงการ ๒. จำานวนโครงการ ๒. โครงการที่ได้รับการ ๒. โครงการทีอ่งค์การเอกชน
   การเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.    ทีอ่งค์การเอกชนยืน่เสนอ  อนุมัติ ๔๒๑ โครงการ  ยืน่เสนอ คดิเป็นร้อยละ
      (โดยกกต. ทีก่ำากบัดแูล ดสร.)    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕    ๑๓๗.๕๘
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ เครอืข่ายช่วยเหลอืตรวจสอบ
  การเลอืกตัง้ ส.ถ. หรอื ผ.ถ. (ต่อ)
  ๒. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร ๔ รุน่ พนักงานการเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม พนักงานการเลือกตั้ง
      เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ รวม ๓๐๑ คน สนง.กกต.จว. ผู้แทน เชิงปฏิบัติการฯ สนง.กกต.จว. ผูแ้ทนองค์การ
      การปฏบิตังิานขององค์การเอกชน    องค์การเอกชน และ กศน. จำานวน ๓๕๔ คน เอกชน และ กศน.
      ประกอบด้วยพนกังานการ    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    เข้าร่วมการประชุม
      เลือกตั้ง สนง.กกต.จว.           เชิงปฏิบัติการฯ คิดเป็น
      ผู้แทนองค์การเอกชน          ร้อยละ ๑๑๗.๖๑
      และผู้แทน กศน. 
  ๓. ตรวจติดตามการดำาเนิน จำานวน ๘ ครั้ง จำานวนครั้งของการตรวจ การตรวจติดตาม การตรวจติดตาม
      โครงการการช่วยเหลือ    ตดิตามการดำาเนนิโครงการ จำานวน ๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐
      ตรวจสอบการเลือกตั้ง        เชิงคุณภาพ
      ผ.ถ./ส.ถ.          การร้องเรียน/ร้องคัดค้าน
              ลดลงและการทจุรติเกีย่วกบั 
              การเลือกตั้งลดลง

 ๓ การประกวดสุนทรพจน์
  รณรงค์การเลือกตั้ง  
  ๑. จัดประกวดสุนทรพจน ์ ๑. จัดกิจกรรมการประกวด ๑. นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ๑. มีนักเรียนระดับ เชิงปริมาณ
       รณรงค์การเลือกตั้ง  สุนทรพจน์รณรงค ์  ตอนปลายเข้าร่วม  มัธยมศึกษาเข้าร่วม ๑. นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
         การเลือกตั้งระดับ  ประกวดกิจกรรม  การประกวดสุนทรพจน์  ตอนปลายเข้าร่วม
         จังหวัด ระดับภาค  ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  จำานวน ๕๐๐ คน  ประกวด ๕๐๐ คน
         และระดับประเทศ  ๒. มีสถานศึกษาเข้าร่วม ๒. มีสถานศึกษาเข้าร่วม ๒. สถานศึกษาเข้าร่วม
         ๗๗ จังหวัด คัดเลือก  กิจกรรมไม่น้อยกว่า  จำานวน ๕๐๐ แห่ง  กิจกรรม ๕๐๐ แห่ง
        ตัวแทนมาอย่างน้อย  ๗๗ แห่ง    เชิงคุณภาพ
           จังหวัดละ ๑ คน        นกัเรยีน นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วม 
              ประกวดมีส่วนร่วมในการ
              ส่งเสริมประชาธิปไตย
              และการเลือกตั้งเป็น
              การเฉลิมพระเกียรติฯ 
              และสำานกังานฯ มสีนุทรพจน์
              ไว้เผยแพร่ในสื่อประเภท
              ต่าง ๆ ของสำานักงานฯ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ การประกวดค�าขวัญ มีผู้เข้าร่วมประกวด มีผู้เข้าร่วมประกวดคำาขวัญ มีผู้เข้าร่วมประกวดคำาขวัญ เชิงปริมาณ
  รณรงค์การเลือกตั้ง   คำาขวัญ ๕๐๐ คำาขวัญ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คำาขวัญ ๒,๒๗๐ คำาขวัญ มีผู้เข้าร่วมประกวด
              คำาขวัญ ๒,๒๗๐ คำาขวัญ
              เชิงคุณภาพ
              นกัเรยีน นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วม 
              ประกวดมีส่วนร่วมในการ
              ส่งเสริมประชาธิปไตย
              และการเลือกตั้งเป็น
              การเฉลิมพระเกียรติฯ 
              และสำานกังานคณะกรรมการ
              การเลอืกตัง้มคีำาขวญัไว้เผยแพร่
              ในสื่อประเภทต่าง ๆ 
              ของสำานักงานฯ

 ๕ การแข่งขันตอบปัญหา มีสถานศึกษาเข้าร่วม มีสถานศึกษาเข้าร่วม มีสถานศึกษาเข้าร่วม เชิงปริมาณ
  ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ การแข่งขัน ๒๐๐ แห่ง การแข่งขันไม่น้อยกว่า การแข่งขัน ๔๒๓ แห่ง มีสถานศึกษาเข้าร่วม
  ชิงแชมป์ โดย ศรก. ๑-๕       ๒๐๐ แห่ง    การแข่งขัน ๔๒๓ แห่ง
              เชิงคุณภาพ
              นกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วม 
              กจิกรรมได้รบัความรูเ้กีย่วกบั  
              ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ 
              และเป็นเครือข่ายเผยแพร่ 
              ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
              การปกครองระบอบ  
              ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ 
              ของสำานกังานคณะกรรมการ 
              การเลือกตั้ง

 ๖ การสร้างวิทยากรแกนน�า โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑. โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ
  ประชาธปิไตยในสถานศกึษา  ๒๓๕ แห่ง มีผู้เข้าร่วม  ๒๓๕ แห่ง ๑๕๗ แห่ง ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ๑. โรงเรียนเข้าร่วม
  โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารเมอืง กิจกรรม ๗๔๕ คน ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๑๒ คน ประกอบด้วย  กิจกรรม ๑๕๗ แห่ง
  ในระบอบประชาธปิไตยที ่๑-๕       ๖๙๗ คน ได้แก ่ ศรก.๑ จำานวน ๒๕ แห่ง ๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            ๒.๑ ศรก. ๑ จำานวน   /๗๕ คน ๔๖๗ คน ได้แก่
             ๒๓ แห่ง จำานวน ศรก.๒  จำานวน ๔๙ แห่ง  ๒.๑ ศรก. ๑ จำานวน
             ผู้เข้าร่วม ๖๙ คน   /๑๔๗ คน   ๒๓ แห่ง จำานวน
            ๒.๒ ศรก. ๒ จำานวน ศรก.๓ จำานวน ๑๖ แห่ง   ผู้เข้าร่วม ๖๙ คน
             ๙๒ แห่ง จำานวน   /๕๐ คน   ๒.๒ ศรก. ๒ จำานวน
             ผูเ้ข้าร่วม ๒๗๖ คน ศรก.๔ จำานวน ๓๙ แห่ง   ๔๙ แห่ง จำานวน
            ๒.๓ ศรก. ๓ จำานวน   /๑๕๖ คน   ผูเ้ข้าร่วม ๑๔๗ คน
             ๓๐ แห่ง จำานวน ศรก.๕ จำานวน ๒๘ แห่ง  ๒.๓ ศรก. ๓ จำานวน
             ผู้เข้าร่วม ๙๐ คน   /๘๔ คน   ๑๖ แห่ง จำานวน
            ๒.๔ ศรก. ๔ จำานวน      ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
             ๓๙ แห่ง จำานวน      ๒.๔ ศรก. ๔ จำานวน
             ผูเ้ข้าร่วม ๑๑๗ คน      ๓๙ แห่ง จำานวน
            ๒.๕ ศรก. ๕ จำานวน      ผูเ้ข้าร่วม ๑๑๗ คน
             ๔๘ แห่ง จำานวน     ๒.๕ ศรก. ๕ จำานวน 
             ผูเ้ข้าร่วม ๑๔๕ คน      ๒๕ แห่ง จำานวน   
                ผู้เข้าร่วม ๘๔ คน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๖ การสร้างวิทยากรแกนน�า        เชิงคุณภาพ
  ประชาธปิไตยในสถานศกึษา        นกัเรยีนนกัศกึษาทีเ่ข้าร่วม
  โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารเมอืง       กจิกรรมได้รบัความรูเ้กีย่วกบั
  ในระบอบประชาธปิไตยที ่๑-๕       ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้
  (ต่อ)         และเป็นเครอืข่ายเผยแพร่  
          ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
          การปกครองระบอบ  
          ประชาธิปไตยและการ
          เลือกตั้งของสำานักงาน
          คณะกรรมการการเลอืกตัง้

 ๑ สร้างเครอืข่ายชมุชนสมัพนัธ์ 
  - จดัประชมุคณะอนศุาสนาจารย์ จัดประชุม ๒ รุ่น ๑. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม จัดประชุมจำานวน ๒ รุ่น เชิงปริมาณ
     กองทัพบก กองทัพเรือ  รุ่นละ ๑๕๐ คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รุ่นละ ๑๔๕ คน ๑. จำานวนผู้เข้ารับการ 
     กองทพัอากาศ กรมราชทณัฑ์     ของเป้าหมาย รวม ๒๙๐ คน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๓   
   สำานักงานตำารวจแห่งชาติ     ๒. ผู้เข้าอบรมมีความรู ้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐-๒๒ ๒. การจัดเวทีขยายผล  
   จำานวน ๒ รุ่น      ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า   สิงหาคม ๒๕๕๖  ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
            ร้อยละ ๘๐   ณ โรงแรมมิราเคิล  ในหน่วยงานทีเ่ข้ารบัการ
        ๓. ผู้เข้าอบรมนำาความรู ้   แกรนด์  อบรมแล้ว จำานวน
            ไปขยายเพิม่ ๖๐,๐๐๐ คน   กรุงเทพมหานคร   ๕ เวที โดยขอดำาเนิน
           รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๑-๑๓    โครงการต่อ 
             กันยายน ๒๕๕๖  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
             ณ โรงแรม  เชิงคุณภาพ
             เจ้าพระยาปาร์ค สำานักงานคณะกรรมการ
             กรุงเทพมหานคร การเลอืกตัง้มเีครอืข่ายชมุชน 
              สมัพนัธ์ในการส่งเสรมิการ  
              ปกครองระบอบประชาธปิไตย 
              ที่มีคุณภาพและเป็นการ
              ประสานความร่วมมือกับ
              หน่วยงาน/องค์กร/เครอืข่าย 
              ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
              ในการเผยแพร่ประชาธปิไตย 
              อย่างต่อเนือง

กลยุทธ์ที่  ๒.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
แผนงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
โครงการที่ ๕ โครงการชุมชนประชาธิปไตย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 129

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ การเสริมสร้างดีเจ
  ประชาธิปไตยชุมชน 
  ๑. จดัสมัมนาดเีจประชาธปิไตย ๑. จัดสัมนาดีเจ  ๑. ผู้เข้ารับการอบรม ๑. จัดสัมมนาดีเจส่วนกลาง เชิงปริมาณ
      ในส่วนกลาง จำานวน ๒ รุน่  ส่วนกลาง จำานวน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ๒ รุ่น ๒๙๘ คน ๑. ผู้เข้ารับการอบรม 
  ๒. จดัประชมุดเีจประชาธปิไตย  ๒ รุ่น จำานวน ๓๐๘ คน  ของเป้าหมาย  รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘-๑๐  คดิเป็น ร้อยละ ๗๖.๗๖ 
   เพือ่มอบหมายภารกจิให้ดเีจ ๒. จดัสมัมนาดเีจ ๗๗ จงัหวดั ๒. ผู้เข้ารับการอบรม  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒. ประชาชนได้รับการ  
   ประชาธิปไตยชุมชนนำา  จังหวัดละ ๒๐ คน  มีความรู้ไม่น้อยกว่า  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒,  ส่งเสริมประชาธิปไตย 
      ความรูไ้ปสอดแทรกในการ  จำานวน ๑,๕๔๐ คน  ร้อยละ ๗๕  ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖  การเลือกตั้งและการ  
   จดัรายการของแต่ละสถาน ี     ๓. ประชาชนได้รับการ ๒. จดัสมัมนาดเีจส่วนภมูภิาค  ออกเสียงประชามติ
            ส่งเสริมประชาธิปไตย  ๗๗ จังหวัด  ๘๖๔,๙๔๗ คน
            การเลือกตั้งและการ  ผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น เชิงคุณภาพ
            ออกเสียงประชามติ   ๑,๗๗๙ คน สำานักงานคณะกรรมการ
            ๕๐๐,๐๐๐ คน ๓. ประชาชนได้รับการ การเลือกตั้ง มีเครือข่าย
        ตัวชี้วัดจังหวัด  ส่งเสริมประชาธิปไตยฯ ๗๗ จงัหวดั ในการส่งเสรมิ
        ๑. ผู้เข้ารับการอบรม  จำานวน ๘๖๔,๙๔๗ คน การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ให้แก่ประชาชนทีม่คีณุภาพ
            ของเป้าหมาย    และเป็นการประสานความ
        ๒. ผู้เข้ารับการอบรม    ร่วมมือกับ “สื่อบุคคล”
            มีความรู้ไม่น้อยกว่า    ในการเผยแพร่ประชาธปิไตย
            ร้อยละ ๗๕    อย่างต่อเนื่อง
        ๓. ประชาชนได้รับการ
            ส่งเสริมประชาธิปไตย
            การเลือกตั้งและการ
            ออกเสียงประชามติ 
            ๖,๕๐๐ คน 

 ๓ ประชมุเชงิปฏบิตักิารเครอืข่าย
  สื่อมวลชนท้องถิ่น  
  -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ๑. จำานวนสือ่มวลชนท้องถิน่ จัดประชุม จำานวน ๒ ครั้ง เชิงปริมาณ
     สื่อมวลชนท้องถิ่น  จำานวน ๓๐๘ คน  เข้าร่วมกจิกรรมประชมุ มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุม สื่อมวลชนท้องถิ่น
     จำานวน ๒ ครั้ง     เชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง  ๗๗ จังหวัด รวม ๓๑๐ คน เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร
            ๗๗ จงัหวดั ๆ ละ ๔ คน    ๒ ครั้ง ๗๗ จังหวัด
            รวม ๓๐๘ คน    รวมทั้งสิ้น ๓๑๐ คน
        ๒. ร้อยละของสื่อมวลชน    เชิงคุณภาพ
            มีความรู้เพิ่มขึ้น    สำานักงานคณะกรรมการ
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐    การเลือกตั้งมีเครือข่าย
              ในการส่งเสรมิประชาธปิไตย
              ที่มีคุณภาพโดยประสาน
              ความร่วมมอืกบัสือ่มวลชน 
              ในการเผยแพร่ประชาธปิไตย  
              อย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ โรงเรียนประชาธิปไตย 
  ๑. ประกวดโรงเรียนส่งเสริม โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำานวนโรงเรียน/นักเรียน โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ
      ประชาธปิไตย (ศรก.๑,๓) จำานวน ๒๐๗ แห่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน ๑๖๖ แห่ง จำานวนโรงเรียน/นักเรียน 
  ๒. จดัตัง้ห้องเรยีนรู ้(ชดุสาธติ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑. ศรก. ๑ โรงเรียนระดับ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
      และจำาลองหน่วยเลอืกตัง้) จำานวน ๒๐,๗๐๐ คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน ๑๕,๔๐๐ คน ศรก.๑ ๑๘ แห่ง/๑,๗๐๐ คน 
   (ศรก.๒)     ในพืน้ทีร่บัผดิชอบของ ศรก. ๑ ศรก.๑ โรงเรียนที่เข้าร่วม ศรก.๒ ๕๖แห่ง/๕,๖๐๐ คน 
  ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ     จำานวน ๓๐ แห่ง เข้าร่วม     ประกวด จำานวน ๑๘ แห่ง ศรก.๓ ๒๓แห่ง/๒,๓๐๐ คน 
   ผู้บริหารสถานศึกษา     ประกวดห้องเรียนรู้ ศรก.๒ ๕๖แห่ง/๕,๖๐๐ คน ศรก.๔ ๑๐แห่ง/๔,๐๐๐ คน 
   (ศรก.๔,๕)     ประชาธิปไตยหรือมุม ศรก.๓ ๒๓แห่ง/๒,๓๐๐ คน ศรก.๕ ๒๘แห่ง/๑,๘๐๐ คน 
  ๔. ผลิตสื่อ (ศรก.๑-๕)     เรียนรู้ประชาธิปไตย ศรก.๔ ๔๐แห่ง/๔,๐๐๐ คน เชิงคุณภาพ
             ในโรงเรียน ศรก.๕ ๒๙แห่ง/๑,๘๐๐ คน สำานักงานคณะกรรมการ
        ๒. ศรก. ๒ จำานวน ๗๕ แห่ง     การเลือกตั้งมีเครือข่าย
            จำานวนผูเ้ข้าร่วม ๗,๕๐๐ คน     ในการส่งเสรมิประชาธปิไตย
        ๓. ศรก. ๓ จำานวน ๓๐ แห่ง     ที่มีคุณภาพโดยประสาน
            จำานวนผูเ้ข้าร่วม ๓,๐๐๐ คน     ความร่วมมอืกบัสถานศกึษา
        ๔. ศรก. ๔ จำานวน ๔๐ แห่ง     เครอืข่ายของศนูย์การเรยีนรู้
            จำานวนผูเ้ข้าร่วม ๔,๐๐๐ คน     การเมืองในระบอบ
        ๕. ศรก. ๕ จำานวน ๓๒ แห่ง     ประชาธปิไตยอย่างต่อเนือ่ง
            จำานวนผูเ้ข้าร่วม ๓,๒๐๐ คน 

 ๕ ชุมชนประชาธิปไตย
  โดย ศรก. ๓ 
  - จัดอบรมแกนนำาชุมชนใน ผู้เข้าร่วมอบรม จำานวนผู้เข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน เชิงปริมาณ
   พื้นที่ภาคใต้ ๓ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน   ๓ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน ผู้เข้าร่วมอบรม ๓ รุ่น
     จำานวน ๓๐๐ คน รวม ๓๐๐ คน     รวมทัง้สิน้ จำานวน ๒๗๐ คน
               เชิงคุณภาพ
               สำานักงานคณะกรรมการ
               การเลือกตั้งมีเครือข่าย
               ในการส่งเสรมิประชาธปิไตย
               ทีม่คีณุภาพ ชมุชนมคีวามรู ้ 
               ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ
               วิถีประชาธิปไตยและ
               การเลือกตั้ง

 ๖ วิทยากรชุมชนชนเผ่า
  เพือ่ส่งเสรมิวถิปีระชาธปิไตย
  และการเลือกตั้ง 
  โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารเมอืง
  ในระบอบประชาธปิไตยที ่๕  
  -  จดัอบรมแกนนำาชมุชนเผ่า ผู้เข้าร่วมอบรม ๑๘ รุ่น ๑. จำานวนผู้เข้าร่วมอบรม สำานักงานคณะกรรมการ เชิงปริมาณ
     ในชมุชนไทยภเูขา ภาคเหนอื รุ่นละ ๓๕ คน   ๕๒๘ คน การเลือกตั้งประจำาจังหวัด จัดสรรงบประมาณให้
     รวม ๖๓๐ คน ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม จำานวน ๗ จังหวัด สนง.กกต.จว. ๗ จังหวัด
            กิจกรรมมีความรู ้ ภาคเหนอื ดำาเนนิการอบรม ภาคเหนือ จัดการอบรม
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จำานวน ๖๓๐ คน จำานวน ๑๘ รุ่น ผู้เข้าร่วม
               อบรม รวมทั้งสิ้น 
               จำานวน ๕๒๘ คน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๖ วิทยากรชุมชนชนเผ่า          เชิงคุณภาพ
  เพือ่ส่งเสรมิวถิปีระชาธปิไตย          สำานักงานคณะกรรมการ
  และการเลือกตั้ง           การเลือกตั้งมีเครือข่าย
  โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารเมอืง          ในการส่งเสรมิประชาธปิไตย
  ในระบอบประชาธปิไตยที ่๕            ทีม่คีณุภาพ ชมุชนมคีวามรู้
  (ต่อ)           ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ
              วิถีประชาธิปไตยและ
              การเลือกตั้ง

 ๗ การส่งเสริมกิจกรรมสภา
  นกัเรยีนในโรงเรยีนเครอืข่าย 
  โดยศนูย์การเรยีนรูก้ารเมอืง
  ในระบอบประชาธปิไตยที ่๕
  -  จดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๑. จำานวนสถานศึกษา โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ
   สภานกัเรยีน ในสถานศกึษา จำานวน ๒๖ โรงเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน ๒๖ โรงเรียน จำานวนสถานศึกษา
     เครือข่าย ศรก.๕     จำานวน ๒๖ แห่ง    ที่เข้าร่วมกิจกรรม
        ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วม    จำานวน ๒๖ แห่ง
            กิจกรรมมีความรู้     เชิงคุณภาพ
         ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐    สำานักงานคณะกรรมการ
              การเลือกตั้งมีเครือข่าย
              ในการส่งเสรมิประชาธปิไตย
              ทีม่คีณุภาพ ชมุชนมคีวามรู ้ 
              ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการ
              วิถีประชาธิปไตยและ
              การเลอืกตัง้ ร้อยละ ๘๗.๔๑

 ๑ พลเมืองอาสาพัฒนา อบรมพลเมืองอาสาพัฒนา อบรมพลเมืองอาสาฯ ๑. จดัประชมุชีแ้จงแนวทาง เชิงปริมาณ
  ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย ๑๓๘ รุ่น  ๑๓๘ รุ่น  การดำาเนินโครงการให้ อบรมพลเมอืงอาสาฯ ๑๔๗ รุน่
    จำานวน ๒๐,๔๒๔ คน จำานวน ๒๐,๔๒๔ คน  สำานกังานคณะกรรมการ จำานวน ๑๙,๓๙๑ คน
            การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั เชิงคุณภาพ
            ๗๗ จังหวัด สำานักงานคณะกรรมการ
            เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ การเลือกตั้งมีเครือข่าย 
            มกราคม ๒๕๕๖ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
        ๒. สำานกังานคณะกรรมการ และเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบั
            การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั หลักการวิถีประชาธิปไตย
               ดำาเนินการจัดอบรม
               พลเมอืงอาสาฯ ๑๔๗ รุน่  
               จำานวน ๑๙,๓๗๖ คน

โครงการที่  ๖ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ ลูกเสืออาสา กกต. 
  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  
  ๑. จดักจิกรรมฝึกอบรมลกูเสอื ๑. ฝึกอบรมลูกเสืออาสา ๑. ฝึกอบรมลูกเสืออาสา ๑. ฝึกอบรมลูกเสืออาสา เชิงปริมาณ
      อาสา กกต. เพื่อพัฒนา  กกต. ๗๗ จังหวัด  กกต. ปี ๒๕๕๖  กกต. ๗๗ จังหวัด ๑. ฝึกอบรมลูกเสืออาสา
      ประชาธิปไตย ปี ๒๕๕๖  จำานวน ๓,๑๒๐ คน   จำานวน ๓,๑๒๐ คน  จำานวน ๑๔,๕๘๐ คน  กกต.ปี ๒๕๕๖
                 จำานวน ๑๔,๕๘๐ คน
  ๒. จัดกิจกรรมในวันสำาคัญ ๒. จัดกิจกรรม ๒. กองลูกเสืออาสา กกต. ๒. กองลูกเสืออาสา กกต. ๒. กองลูกเสืออาสา กกต.
      ทางลูกเสือ  จำานวน ๒ ครั้ง   ๔๒ คน เข้าร่วมพิธ ี  ๔๒ คน เข้าร่วมพิธ ี  ๔๒ คน เข้าร่วมพิธี
          วนัสำาคญัทางลกูเสอื ๒ ครัง้  วนัสำาคญัทางลกูเสอื ๒ ครัง้  วนัสำาคญัทางลกูเสอื ๒ ครัง้
  ๓. จดัซือ้วสัดอุปุกรณ์และสร้าง ๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ ๓. วัสดุอุปกรณ์และสื่อ ๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์ ๓. ดำาเนินการจัดซื้อวัสดุ
      สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้  และสื่อประชาสัมพันธ ์  ประชาสัมพันธ์ ได้แก่  และสื่อประชาสัมพันธ์  อุปกรณ์และสร้างสื่อ
      ในการจดักจิกรรมลกูเสอือาสา   จำานวน ๑๒ รายการ  ป้ายลูกเสือ ๑ ป้าย/  ได้แก่ ป้ายลูกเสือ  ประชาสัมพันธ์เพื่อใช้
      กกต.      ขันนำ้าสีทอง ๒ ใบ/กล่อง  ธงหน่วยลูกเสือ  ในการจัดกิจกรรม
             นำา้พลาสตกิอเนกประสงค์   ๑๐๐ ชุด  ลูกเสือฯ ๕ รายการ
             ๖ ใบ/ธงหน่วยลูกเสือ      ๔. ปลอกแขนลูกเสือ
             ๑๐๐ ชุด/แฟ้ม      และเครือ่งหมายลกูเสอื
             อเนกประสงค์ ๒๐ แฟ้ม/      ๒๕,๕๕๕  ชิ้น
             แผ่นพับ (ภาษาไทย)      ๕. สนง.กกต.กทม. 
             ๓๐,๐๐๐ แผ่น/       ได้ดำาเนินการฝึกอบรม
             แผ่นพับ (ภาษาอังกฤษ)        ลูกเสืออาสา จำานวน
             ๒๐,๐๐๐ แผ่น/       ๓๘ โรงเรียน
             คูม่อืลกูเสอืฯ ๒๐,๐๐๐ เล่ม     ๖. สนง.กกต.จว. ทกุจงัหวดั
              สมุดบันทึกภารกิจ      ดำาเนินการ 
          ๓๐,๐๐๐ เล่ม
  ๔. กจิกรรมจดัทำาปลอกแขน ๔.๑ ปลอกแขนลูกเสือ ๔. ปลอกแขนลูกเสือ ๔.๑ ปลอกแขนลูกเสือ  รณรงค์เผยแพร่
      และเครือ่งหมายลกูเสอือาสา    ๒๐,๐๐๐ ชิ้น  ๒๐,๐๐๐ ชิ้น   ๒๕,๕๕๕ ชิ้น  และช่วยเหลือการ
      กกต. เพื่อพัฒนา ๔.๒ เครื่องหมายลูกเสือ  และ เครื่องหมาย ๔.๒ เครื่องหมายลูกเสือ  เลือกตั้งท้องถิ่น ๗๗
   ประชาธิปไตย   ๒๐,๐๐๐ ชิ้น  ลูกเสือ ๒๐,๐๐๐ ชิ้น   ๒๕,๕๕๕ ชิ้น  จังหวัด
  ๕. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ ๕.  ฝึกอบรมลูกเสือ ๕. ฝึกอบรมลูกเสืออาสา ๕. ฝึกอบรมลูกเสืออาสา ๗. สำานกังานคณะกรรมการ
      อาสา กกต. เพื่อพัฒนา  อาสา กกต. กทม.  กกต.กทม. จำานวน  กกต. กทม. จำานวน  การเลือกตั้ง  
      ประชาธิปไตยปี ๒๕๕๖   จำานวน ๑,๔๔๐ คน  ๑,๔๔๐ คน  ๓๘ โรงเรียน  ประจำาจังหวัดเลย  
   ของสำานกังานคณะกรรมการ             และจงัหวดัปทมุธานไีด้  
   การเลอืกตัง้ประจำากรงุเทพฯ             ดำาเนินการจัด  
  ๖. จดักจิกรรมลกูเสอือาสา กกต. ๖. จดักจิกรรม ๗๗ จงัหวดั ๖. ลูกเสืออาสารณรงค์ ๖. สำานกังานคณะกรรมการ  ฝึกอบรมลูกเสืออาสา  
   รณรงค์เผยแพร่และช่วยเหลอื  รณรงค์การเลือกตั้ง  การเลือกตั้งท้องถิ่น  การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั  กกต. เพื่อพัฒนา  
   การเลือกตั้งท้องถิ่น  ท้องถิ่น ๓,๕๙๔ แห่ง  จำานวน ๓,๕๙๔ แห่ง  ๗๗ จังหวัด ดำาเนินการ  ประชาธิปไตย 
             รณรงค์ประชาสัมพันธ์   จำานวน ๘ โรงเรียน  
             และช่วยเหลือเลือกตั้ง ๘. สนง.กกต.กทม. ได้  
             ท้องถิ่นขององค์กร  ดำาเนินการฝึกอบรม  
             ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
             ที่ครบวาระ  อาสา กกต. จำานวน 
  ๗. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ ๗. จัดอบรมลูกเสืออาสาฯ ๗. อบรมลูกเสือ จ. เลย ๗. สำานกังานคณะกรรมการ  ๔ รุ่น รวม ๔๔๐ คน  
   อาสา กกต. เพื่อพัฒนา  ๒ จังหวัด ดังนี้  ๑๖๐ คน/อบรมลูกเสือ  การเลือกตั้ง ๙. เปลี่ยนแปลงกิจกรรม  
   ประชาธิปไตยของ  ๗.๑ จังหวัดเลย  จ.ปทุมธานี ๕๐ คน  ประจำาจังหวัดปทุมธาน ี  เป็นการฝึกอบรม  
   สำานักงานคณะกรรมการ    จำานวน ๑๖๐ คน     และเลยจัดฝึกอบรม  ลูกเสือฯจำานวน 
   การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั  ๗.๒ จังหวัดปทุมธานี     ลูกเสืออาสา กกต.  ๑๕๕ โรงเรียน  
    ปทุมธานีและเลย    จำานวน ๕๐ คน     เพือ่พฒันาประชาธปิไตย ๑๐. อบรมลูกเสือ
             จำานวน ๘ โรงเรียน  ร.ร.จิตลดา ๙๖ คน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ ลกูเสอือาสา กกต. เพือ่พฒันา           
  ประชาธิปไตย (ต่อ)            
  ๘. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ๘.  ฝึกอบรมบังคับบัญชา ๘. อบรมผู้บังคับบัญชา ๘. สำานกังานคณะกรรมการ ๑๑. สอบสัมภาษณ์
      ผู้บังคับบัญชา  ลูกเสือ จำานวน  ลูกเสือ ปี ๒๕๕๖  การเลือกตั้งประจำา   บังคับบัญชาลูกเสือ
      ลกูเสอือาสากกต.เพือ่พฒันา  ๔ รุน่ ๆ รุน่ละ ๑๑๐ คน  จำานวน ๔๔๐ คน  กรุงเทพมหานคร   ปี ๒๕๕๕ จำานวน
      ประชาธปิไตยระดบัผูน้ำาขัน้  รวม ๔๔๐ คน     จดัฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา   ๔ รุ่น รวม ๔๔๐ คน
      ความรูช้ัน้สงูประจำาปี ๒๕๕๖        ลกูเสอืจำานวน ๔ รุน่ ๆ ละ ๑๒. สนง.กกต.กทม.
             ๑๑๐ คน รวม ๔๔๐ คน   ฝึกอบรมผู้บังคับ
  ๙. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ ๙. อบรมลูกเสือ ๙. อบรมลูกเสือ ๙. ฝึกอบรมลกูเสอืของโรงเรยีน   บัญชาลูกเสืออาสา  
   อาสา กกต. เพื่อพัฒนา  โรงเรียนจิตรลดา   โรงเรียนจิตรลดา  จิตรลดา จำานวน ๙๖ คน   กกต.ฯ เพื่อเตรียม  
   ประชาธิปไตยโรงเรียน  ๑๒๐ คน  ๑๒๐ คน  ณ ค่ายวชิราวุธ อำาเภอ   ความพร้อมในการ
   จิตรลดากรุงเทพมหานคร        ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี   รณรงค์การเลือกตั้ง  
   (กองพิเศษ)             ผู้ว่า กทม. จำานวน  
  ๑๐. จดักจิกรรมสอบสมัภาษณ์ ๑๐. สอบสัมภาษณ์ ๑๐. สอบสมัภาษณ์ผูบ้งัคบั ๑๐. สอบสัมภาษณ์   ๗๖ คน   
         แทนการตรวจขั้นที่ ๕   ผู้บังคับบัญชา   บญัชาลกูเสอื ปี ๒๕๕๖   แทนการตรวจ ขัน้ที ่๕ เชิงคุณภาพ   
         ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   ลูกเสือ ปี ๒๕๕๕   จำานวน ๔๔๐ คน   ให้กับผู้บังคับ ๑. สำานกังานคณะกรรมการ 
         อาสา กกต. (ต่อเนือ่งจาก   จำานวน ๔ รุ่น ๆ ละ      บญัชาลกูเสอื ปี ๒๕๕๕  การเลอืกตัง้มผีูบ้งัคบับญัชา
    ปี ๒๕๕๕)   ๑๑๐ คน รวม      จำานวน ๔ รุ่น ๆ ละ  ลูกเสืออาสา กกต.  
        ๔๔๐ คน      ๑๑๐ คน รวม ๔๔๐ คน  ทำาหน้าทีฝึ่กอบรมลกูเสอื 
  ๑๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ๑๑. อบรมผู้บังคับ ๑๑. อบรมผู้บังคับบัญชา ๑๑. สำานกังานคณะกรรมการ  ให้เกิดกระบวนการ  
    ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอือาสา   บัญชาลูกเสือ   ลูกเสือ กกต.กทม.   การเลือกตั้งประจำา  เรียนรู้ตระหนักถึง  
    กกต. ผู้บังคับบัญชา   กกต. กทม.   จำานวน ๗๖ คน   กรุงเทพมหานคร  ความสำาคัญของการ
    ลูกเสืออาสา กกต.   จำานวน ๗๖ คน      ฝึกอบรมผูบ้งัคบับญัชา  เลอืกตัง้และการปกครอง 
    เพือ่พฒันาประชาธปิไตย         ลูกเสืออาสา กกต.  ในระบอบประชาธิปไตย 
    ปี ๒๕๕๖ ของสำานกังาน         เพื่อเตรียมความพร้อม  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
    คณะกรรมการการเลอืกตัง้         ในการรณรงค์การเลอืกตัง้  และสามารถถ่ายทอด  
    ประจำากรุงเทพฯ         ผูว่้า กทม. จำานวน ๓๘ เขต  ความรู้ให้ผู้อื่นได ้  
              เขตละ ๑ โรงเรยีน ๆ ละ ๒. สำานกังานคณะกรรมการ 
              ๒ คน รวม ๗๖ คน  การเลือกตั้งมีลูกเสือ  
  ๑๒. กจิกรรมงานชมุนมุทบทวน ๑๒.  จัดงานชุมนุม ๑๒. งานชุมนุมทบทวน ๑๒. ได้ดำาเนนิการปรบัเปลีย่น  อาสา กกต. เพื่อพัฒนา 
         ภารกิจผู้บังคับบัญชา    ทบทวนภารกิจ   ภารกิจ จำานวน   กิจกรรม ดังนี ้  ประชาธิปไตยเป็น  
    ลูกเสืออาสา กกต.   จำานวน ๒,๓๐๐ คน   ๒,๓๐๐ คน   ๑๒.๑ จัดตั้งกองลูกเสือ  เครอืข่ายในการเผยแพร่  
   เพือ่พฒันาประชาธปิไตย          อาสา ๗๗ จงัหวดั  ประชาธิปไตยและการ   
               รวม ๑๕๕ โรงเรยีน  เลือกตั้งในทุกจังหวัด  
              ๑๒.๒ จัดกิจกรรม ๓. ประชาชนทั่วไปทราบ  
               ฝึกอบรมผู้บังคับ  และเข้าใจบทบาท 
                      บญัชาลกูเสอือาสา  ภารกิจของสำานักงาน 
               กกต. ชั้นความรู ้  คณะกรรมการการเลอืกตัง้
               ขัน้สงู ปี พ.ศ.๒๕๕๖   ผ่านลูกเสืออาสา กกต.  
               (ต่อเนื่อง)  เพือ่พฒันาประชาธปิไตย  
              ๑๒.๓ จัดประชุมร่วม
                      หลกัสตูรวชิาพเิศษ
               ลกูเสอืสามัญ  
              ๑๒. ๔  โอนเงนิงบประมาณ
                      ให้ สนง.กกต.จว.
               อดุรธาน ีเป็นค่าใช้
               จ่ายในการฝึกอบรม
               ลกูเสอือาสา กกต.
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๑ สตรีกับการมีส่วนร่วม
  ทางการเมือง 
  - จดัอบรมให้ผูน้ำาสตรเีพือ่ให้ม ี ๑.  จัดอบรม ๗๗ จังหวัด ๑. จำานวนสตรีเข้าร่วม ๑. จัดอบรมให้กับผู้นำา เชิงปริมาณ
     ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั  ๔,๐๐๐ คน  กิจกรรมไม่น้อยกว่า  กลุ่มสตรี ๗๗ จังหวัด ๑. สตรีเข้าร่วมกิจกรรม
     การเมอืงเกีย่วกบัการปกครอง ๒.  สตรีผู้ถูกคุมขัง  ๔,๐๐๐ คน  ผู้เข้ารับการอบรม  ๓,๒๙๓ คน
     ประชาธิปไตย ๗๗ จังหวัด   จำานวน ๑๕๐ คน ๒. จำานวนสตรใีนทณัฑสถาน  รวม ๓,๒๙๓ คน ๒. สตรีผู้ถูกคุมขังเข้าร่วม
          หญิงชลบุรีที่เข้าร่วม ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก ่  กิจกรรม ๑๗๐ คน
          รับการอบรมให้ความรู ้  สตรีในทัณฑสถานหญิง เชิงคุณภาพ
          จำานวน ๑๕๐ คน  ชลบรุ ีจำานวน ๑๗๐ คน ส่งเสริมให้สตรีได้มี
           ส่วนร่วมทางการเมือง
           และได้ฐานข้อมลูกลุม่สตรี
           ผ่านกระบวนการเวทีสตรี
           กับการมีส่วนร่วม

 ๑ เครือข่ายเยาวชนกับการมี
  ส่วนร่วมทางการเมือง  
  - จัดอบรมให้ความรู้ จัดอบรมแกนนำาเยาวชน ๑. เด็กเยาวชนเข้ารับการ ๑. จัดอบรมให้ความรู้แก ่ เชิงปริมาณ
     เกี่ยวกับประชาธิปไตย ๗๗ จังหวัด  อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  แกนนำาเยาวชน เมือ่วนัที ่ ๑. เด็กเยาวชนเข้ารับ
     และการเลอืกตัง้แก่แกนนำา รวม ๔,๑๕๘ คน  ๘๐ (เป้าหมาย ๔,๑๕๘ คน)  ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  การอบรม คิดเป็น
   สภาเด็กและเยาวชน   ๒. ผู้เข้ารับการอบรม  ณ โรงแรมเซ็นทรา  ร้อยละ ๑๐๑.๕๖
          มีความรู้ไม่น้อยกว่า  ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะฯ ๒. ผู้เข้ารับการอบรม
          ร้อยละ ๘๐ ๒. โอนงบประมาณให้  มีความรู้เพิ่มขึ้น
      ๓. มีกิจกรรมส่งเสริมการ  สนง.กกต.จว. ๗๗ จงัหวดั  ร้อยละ ๑๐๐
          มีส่วนร่วมทางการเมือง  จัดกิจกรรม ๓. มีกิจกรรมส่งเสริม
          หรอืส่งเสรมิประชาธปิไตย   ส่งเสริมและพัฒนา  การมีส่วนร่วมทาง
          ไม่น้อยกว่า ๗๗ กิจกรรม  เครือข่ายสภาเด็ก  การเมืองหรือส่งเสริม
      ตัวชี้วัดจังหวัด ๓. เยาวชนเข้าร่วมกจิกรรม  ประชาธิปไตย
      ๑. เด็กเยาวชนเข้ารับ  จำานวน ๔,๒๒๓ คน  ๑๒๖ กิจกรรม
          การอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔. มกีจิกรรมส่งเสรมิการม ี เชิงคุณภาพ
          ๘๐ (เป้าหมาย ๕๐ คน)  ส่วนร่วมทางการเมือง สำานักงานคณะกรรมการ
      ๒. ผู้เข้ารับการอบรม  ๑๒๖ กิจกรรม การเลือกตั้งมีเครือข่าย
          มีความรู้ไม่น้อยกว่า ๕. สำานกังานคณะกรรมการ สภาเดก็และเยาวชนส่งเสรมิ
          ร้อยละ ๘๐  การเลอืกตัง้ตรวจตดิตาม ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้
      ๓. มีกิจกรรมส่งเสริม  การดำาเนินงานของ และเยาวชนได้เข้ามามี
          การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง  สำานกังานคณะกรรมการ บทบาททางการเมือง
          หรอืส่งเสรมิประชาธปิไตย   การเลือกตั้งประจำา อย่างสร้างสรรค์
          ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม  จงัหวดัระยอง ปราจนีบรุี
         และอุบลราชธานี

โครงการที่  ๗ โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง

โครงการที่  ๘ โครงการส่งเสริมเยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ การส่งเสริมเยาวชน        
  มีส่วนร่วมทางการเมือง  
  -  ประสานงานกับสถาบัน เยาวชนเข้าร่วม ๑. จำานวนเยาวชนผูม้สีทิธ ิ เยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เชิงปริมาณ
     อดุมศกึษาจดัอบรมให้ความรู ้ จำานวน ๑๔๐ คน  เลือกตั้งครั้งแรก ครั้งแรกในสถาบัน จำานวนเยาวชนผู้มีสิทธิ
     ในการพฒันาประชาธปิไตย    ในสถาบันอุดมศึกษา อุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เลอืกตัง้ครัง้แรกในสถาบนั
     และการเลือกตั้งพร้อม    จำานวน ๑๔๐ คน จำานวน ๗๖ คน อดุมศกึษา จำานวน ๗๖ คน
     ทั้งเปิดเวทีรับฟังปัญหา   ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับ   เชิงคุณภาพ
     อุปสรรคของ การเผยแพร ่    การอบรมมีความรู ้   สำานักงานคณะกรรมการ
     ประชาธปิไตยของสถานศกึษา    ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐   การเลือกตั้งมีฐานข้อมูล
     ก่อนการเลอืกตัง้ผูว่้าราชการ       กลุม่เยาวชนทีม่สีทิธเิลอืกตัง้
     กรุงเทพมหานคร       ครัง้แรกและเยาวชนสามารถ 
          นำาความรูท้ีไ่ด้รบัไปเผยแพร่ 
          ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม 
          ประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ 
          ในสถาบันศึกษาของตน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖136 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖136

นายวิสุทธิ์ โพธิแท่น กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานขององค์การเอกชน ประจำาปี ๒๕๕๖ รุน่ที ่๓ ภาคกลางและภาคตะวนัออก 
วันที่  ๒๖ – ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที	่๒	เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน																			



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 137รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 137

โครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖138 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖138

โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 139รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 139

โครงการลูกเสืออาสา	กกต.	เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖140 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖140

โครงการส่งเสริมสตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 141รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 141

โครงการดีเจประชาธิปไตยชุมชน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖142 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖142

โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการเพื่อส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 143รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 143

การประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง

การประกวดคำาขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง

นางสาวมยุรี  สิงหะ
โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล
“หนึ่งคนที่คิด หนึ่งสิทธิ์ที่กา ช่วยพัฒนาท้องถิ่น”



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖144 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖144

การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ประชาธิปไตยแก่ครูผู้สอน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 145รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 145

คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตยสำาหรับครูผู้สอน ดำาเนินการโดยสำานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖146 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖146

คู่มือโครงการถวายความรู้พระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

คู่มือโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
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 ภารกจิสำาคญัอกีประการหนึง่ของสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ นอกเหนอืจากการควบคมุและดำาเนนิ

การจัดให้มีการเลือกตั้งคือ การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของพรรคการเมือง เช่น การออกระเบียบเกี่ยวกับ

การดำาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมืองและกำาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง  

การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง การควบคุมการจ่ายเงิน

หรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง การจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง และการพัฒนา

พรรคการเมือง แต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำานึกในวัฒนธรรมการเมืองที่สอดคล้อง

กับวิถีประชาธิปไตย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเมืองในระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาติในสังคมไทย มีการซื้อสิทธิ

ขายเสียงกันเป็นจำานวนมากโดยนักการเมืองและพรรคการเมืองบางส่วนที่ยังขาดคุณธรรม และจริยธรรม มุ่งหวัง

ชยัชนะและผลประโยชน์ทางการเมอืงโดยไม่เคารพกฎหมาย เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ 

ส่วนรวม ประกอบกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ผูส้นบัสนนุ พรรคการเมอืงและผูม้สีทิธเิลอืกตัง้บางส่วนยงัไม่เข้าใจกฎหมาย

และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการแตกแยกทางความคิดของคน 

ในสงัคม จงึได้กำาหนดแนวทางในยทุธศาสตร์ที ่๓ ในการส่งเสรมิ สนบัสนนุพรรคการเมอืงให้เป็นสถาบนัทางการเมอืง

ที่เข็มแข็งและยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ที่สำาคัญ ดังนี้

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถานบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพรรคการเมืองให้ดำาเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย

 ๓. การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง

 ๔. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย ๕ โครงการ ๖ กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดำา เนินการทั้งสิ้น  

จำานวน ๑๘,๔๒๒๔๒๓.๖๓ บาท ผลสำาเรจ็ของการดำาเนนิโครงการ/กจิกรรม คดิเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓  โดยมกีารดำาเนนิ

โครงการทีส่ำาคญั เช่น การพฒันาพรรคการเมอืงสูก่ารเป็นสถาบนัทางการเมอืง  จดัโครงการธรรมาภบิาลพรรคการเมอืง  

โดยการจดัสมัมนาให้ความรูแ้ก่กรรมการบรหิารพรรคการเมอืง กรรมการสาขาพรรคการเมอืง สมาชกิพรรคการเมอืง

และประชาชนทัว่ไป เพือ่ให้พรรคการเมอืงมกีารบรหิารจดัการเป็นไปตามทีก่ฎหมายกำาหนด  โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรของพรรคการเมอืง ได้จดัสมัมนาเกีย่วกบัการใช้งานระบบบรหิารฐานข้อมลูพรรคการเมอืงให้แก่นายทะเบยีน

และเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่

ความรูเ้กีย่วกบัพรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้ รวมถงึการจดัค่ายเยาวชนเพือ่พฒันาพรรคการเมอืง เพือ่ให้ประชาชน

ทั่วไปและเยาวชนได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นสถาบันของพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียด 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี	๓	 ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง
															ท่ีเข้มแข็งและย่ังยืน
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่  ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน
แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
โครงการที่ ๑  พัฒนาพรรคการเมืองสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ พฒันาพรรคการเมอืงสูค่วาม
  เป็นสถาบันทางการเมือง
  ๑. จ้างเหมานิติกร  ๑. จ้างเหมาบุคคล (นิติกร) ๑. จำานวนเรื่องโทษปรับ ๑. จ้างเหมาบคุคล (นติกิร) เชิงปริมาณ
   จำานวน ๑๐ คน  เพือ่ปฏบิตังิานตามภารกจิ  ทางปกครองทีด่ำาเนนิงาน  จำานวน ๑๐ คน ๑. ดำาเนินการออกคำาสั่ง
     ของด้านกจิการพรรคการเมอืงฯ  การแล้วเสร็จ (เฉพาะ  ระยะเวลาจ้าง ๗ เดือน  ทางปกครอง ๕๗ เรื่อง
     จำานวน ๑๐ คน  ในส่วนที่อยู่ในความ  ดำาเนินออกคำาสั่งทาง  และเสนอให้ยุติการ
       รับผิดชอบดำาเนินการ  ปกครอง ๕๗ เรื่อง  พิจารณาทางปกครอง
       ของ ดพก.) ลดลง  และเสนอให้ยุติการ  ๖ เรือ่ง รวมดำาเนนิการแล้ว
       ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๖๐  พิจารณาทางปกครอง  ๖๓ เรื่อง จาก  
         ๖ เรื่อง รวม ๖๓ เรื่อง  ๑๘๒ เรื่อง คิดเป็น
              ร้อยละ ๗๖.๘๒
  ๒. อบรมให้ความรู้นิติกร ๒. จัดอบรมบุคลากรตาม ๒. ผู้เข้ารับการอบรมม ี ๒. ผู้เข้ารับการอบรม ๒. ผู้เข้ารับการอบรม 
   จ้างเหมาและพนกังานของ  สัญญาจ้างและพนักงาน  ความรู้ความเข้าใจ  จำานวน ๕๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
   ด้านกจิการพรรคการเมอืง  ด้านกจิการพรรคการเมอืงฯ  เกีย่วกบัพรรคการเมอืง  (ดำาเนินการต่อเนื่อง  มีความรู้ความเข้าใจ
   และการออกเสียง  จำานวน ๕๐ คน  ในระดับไม่ตำ่ากว่า  ในปีงบประมาณ  ร้อยละ ๙๕
      ประชามต ิจำานวน ๕๐ คน    ร้อยละ ๗๐  พ.ศ. ๒๕๕๗) เชิงคุณภาพ
      ๓. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ   มบีคุลากรทีม่คีวามชำานาญ
          การอบรมไม่ตำ่ากว่า   ด้านกฎหมายช่วยในการ
          ร้อยละ ๗๐   ปฏิบัติงานส่งผลให้
          ๑. การบังคับใช้กฎหมาย  
           พรรคการเมือง
           มปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้
          ๒.ปรมิาณงานด้านการดำาเนนิ 
           การเกีย่วกบัคำาร้องต่าง ๆ  
           ของด้านกิจการพรรค
           การเมอืงฯ มจีำานวนลดลง
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำานักงานคณะกรรมการ ร้อยละของพรรคการเมอืง สำานักงานคณะกรรมการ เชิงปริมาณ
  พรรคการเมืองและสาขา การเลือกตั้งประจำาจังหวัด ที่ดำาเนินกิจกรรมถูกต้อง การเลือกตั้งประจำาจังหวัด ๑. ดำาเนินงานเสร็จ
  พรรคการเมือง  จำานวน ๓๕ จังหวัด  ตามที่กฎหมายกำาหนด ๓๕ จังหวัด ดำาเนินการจัด  ครบถ้วน ๓๕ จังหวัด
     ดำาเนนิการจดัสมันากรรมการ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ สัมมนาให้กลุ่มเป้าหมาย  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
     บริหารพรรคการเมือง     ครบถ้วนมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา ๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา
     กรรมการสาขาพรรคการเมอืง     รวมทั้งสิ้น ๓,๒๐๐ คน  ๓,๒๐๐ คน คิดเป็น
     สมาชิกพรรคการเมือง         ร้อยละ ๙๘.๒๑
     ประชาชนทั่วไป        เชิงคุณภาพ
              ๑. พรรคการเมอืงทีด่ำาเนนิ
                    กิจกรรมทางการเมือง
                    ไม่เป็นไปตามทีก่ฎหมาย
                    กำาหนดลดลง
              ๒. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
                    พรรคการเมือง
                    และประชาชนทั่วไป
                    มีความรู้เกี่ยวกับพรรค
                    การเมอืงและมส่ีวนร่วม
                    ในการดำาเนินกิจกรรม
               ของพรรคการเมือง

 ๑ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารการใช้
  ระบบบริหารฐานข้อมูล
  พรรคการเมือง
  -  จัดอบรมให้ความรู้แก่ นายทะเบียนของพรรค ๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนา พรรคการเมืองเข้าร่วม เชิงปริมาณ
   นายทะเบียนของ การเมืองและเจ้าหน้าที่  มีความรู้ความเข้าใจ สัมมนา ๕๔ พรรค ๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
   พรรคการเมือง พรรคการเมือง จำานวน  เกี่ยวกับระบบบริหาร ผูเ้ข้ารบัการอบรม รวมทัง้สิน้  มีความรู้ความเข้าใจ
     และเจ้าหน้าทีพ่รรคการเมอืง ๑๔๐ คน  ฐานข้อมลูพรรคการเมอืง จำานวน ๑๐๑ คน  เกี่ยวกับระบบบริหาร
     ในการใช้ระบบบริหาร     ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๘๕     พรรคการเมือง
   ฐานข้อมูลพรรคการเมือง    ๒. ผู้เข้ารับการสัมมนา     ร้อยละ ๙๐
            มคีวามพงึพอใจในระบบ    ๒. ผู้เข้ารับการสัมมนา
            บริหารฐานข้อมูล     มคีวามพงึพอใจในระบบ
            พรรคการเมือง      บริหารฐานข้อมูล
            ไม่ตำ่ากว่าระดับ ๓     พรรคการเมือง  
                  ระดับ ๔

กลยุทธ์ที่  ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพรรคการเมืองให้ด�าเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย
แผนงาน การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาระบบพรรคการเมือง
โครงการที่ ๒  โครงการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง

โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของพรรคการเมือง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖150

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
  พรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้ 
  - อบรมเผยแพร่ความรู้ สำานักงานคณะกรรมการ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
   เกี่ยวกับพรรคการเมือง การเลือกตั้งประจำาจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสิ้น จำานวน มีผู้เข้ารับการอบรม  
   และการเลือกตั้ง  ทุกจังหวัดและกรุงเทพฯ เกี่ยวกับพรรคการเมือง ๑๔,๐๔๙ คน มีความรู้ความเข้าใจ 
     สำานักงานคณะกรรมการ ๗๗ จังหวัด จัดอบรม อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า    ร้อยละ ๙๕ 
   การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั จังหวัดละ ๑๕๐ คน ร้อยละ ๗๐    เชิงคุณภาพ 
   ทุกจังหวัดและ  รวม ๑๑,๕๕๐ คน       เยาวชนที่เป็นเครือข่าย 
   กรุงเทพมหานคร                 มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั  
  ๗๗ จังหวัด          พรรคการเมืองและเข้ามา  
              มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
              กจิกรรมของพรรคการเมอืง 
              เพิ่มขึ้น

 ๒ ค่ายเยาวชน กกต. พัฒนา
  การเมือง 
  -  จัดค่ายเยาวชนให้กับ จัดอบรมนักเรียน จำานวน ๑. ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
   นักเรียนระดับชั้นประถม ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๖๐ คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จำานวน ๒ รุ่น ๑. ผู้เข้ารับการอบรม
   ศึกษาปีที่ ๕-๖  รวมจำานวน ๓๒๐ คน ๒. ผู้เข้ารับการอบรมม ี รุ่นที่ ๑ จำานวน ๑๖๘ คน  ร้อยละ ๑๐๒.๕๐
     จำานวน ๒ รุน่ ๆ  ละ ๑๖๐ คน     ความรู้ความเข้าใจ รุ่นที่ ๒ จำานวน ๑๖๐ คน ๒. ผู้เข้ารับการอบรม
     รวม ๓๒๐ คน     เกีย่วกบัพรรคการเมอืง  รวมทั้งสิ้น จำานวน  มีความรู้ความเข้าใจ
            อยู่ในระดับไม่ตำ่ากว่า  ๓๒๘ คน  เกี่ยวกับพรรคการเมือง
            ร้อยละ ๗๐      ร้อยละ ๙๕

กลยุทธ์ที่  ๓.๓ สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง
แผนงาน การพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง
โครงการที่ ๔     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารการใช้       เชิงปริมาณ
  ระบบบริหารฐานข้อมูล       สำานักงานคณะกรรมการ
  พรรคการเมือง (ต่อ)       การเลือกตั้งมีระบบฐาน
          ข้อมูลพรรคการเมืองที่มี
          ความถกูต้องเชือ่ถอืได้และ
          เป็นปัจจบุนัและพรรคการเมอืง  
          มคีวามรูค้วามเข้าใจในระบบ 
          บริหารฐานข้อมูล
          พรรคการเมืองมากขึ้น



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 151

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารส�ารอง ศูนย์ปฎิบัติการสำารองระบบ ๑. มีการพัฒนาระบบ แบ่งการดำาเนินการออกเป็น ๓ ระยะ คือ
  ระบบบริหารฐานข้อมูล บริหารฐานข้อมูลพรรคฯ  ฐานข้อมูลตามแผน ระยะที่ ๑ สำารวจและศึกษาความเป็นไปได้ของ
  พรรคการเมือง  จำานวน ๑ ระบบ  แม่บทเทคโนโลย ี  สถานทีใ่ช้เป็นศนูย์ปฎบิตักิารสำารองระบบฯ
            สารสนเทศ ๑ แผน  ระยะที่ ๒ พิจารณาเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์
        ๒. ระดับความเชื่อมั่น  ปฏิบัติการระบบฯ
            ของหน่วยงานภาครัฐ ระยะที่ ๓ จัดตั้งบศูนย์ปฏิบัตการสำารองระบบฯ
            และเอกชนที่ขอให้  อยู่ระหว่างดำาเนินการระยะที่ ๒
            สำานกังานคณะกรรมการ  ดำาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
             การเลือกตั้งตรวจสอบ  พ.ศ. ๒๕๕๗
            ความเป็นสมาชิก
            พรรคจากระบบ ฐานข้อมลู 
            อยู่ในระดับ ๕
        ๓. ร้อยละของพรรคการเมอืง
            ที่สามารถแจ้งจำานวน
            สมาชิกเพิ่มขึ้นหรือ
            ลดลงได้ตามระยะเวลา
            ที่กฎหมายกำาหนด 
            ร้อยละ ๙๐
        ๔. ร้อยละของประชาชน
            ทีเ่ข้าถงึระบบฐานข้อมลู
            พรรคการเมืองเพิ่มขึ้น 
            ร้อยละ ๑๐

กลยุทธ์ที่  ๓.๔ การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ
 ของสังคม
แผนงาน การพัฒนาฐานข้อมูลพรรคการเมือง
โครงการที่ ๕      โครงการรักษาความปลอดภัยระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ ค่ายเยาวชน กกต.        เชิงคุณภาพ
  พัฒนาการเมือง        เยาวชนที่เป็นเครือข่าย
  (ต่อ)       มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั  
          พรรคการเมืองและเข้ามา
          มีส่วนร่วมในการส่งเสริม  
          กจิกรรมของพรรคการเมอืง
          เพิ่มขึ้น



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖152 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖152

ดร. สดศรี  สัตยธรรม  กรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาพรรคการเมืองสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ  โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

	 	 ยุทธศาสตร์ที	่๓	ส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็น
	 	 	 	 	 สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการพัฒนาพรรคการเมืองสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 153รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 153

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖154 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖154

โครงการธรรมาภิบาลพรรคการเมือง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 155รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 155

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖156

 ภารกิจในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นหัวใจสำาคัญอีกเรื่องหนึ่งของสำานักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้  ซึง่การทำาหน้าทีส่บืสวนสอบสวนทีผ่่านมามทีัง้ชดุสบืสวนสอบสวน ชดุเคลือ่นทีเ่รว็ เพือ่ตอบสนองภารกจิ

อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ในขณะทีง่านวนิจิฉยัเป็นภารกจิทีส่บืเนือ่งจากการสบืสวนสอบสวน  ตามรฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๙  ที่บัญญัติให้การวินิจฉัยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด และเห็นว่าควรให้มีการ 

เลือกตั้งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหลังการประกาศผลให้ยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยแล้ว

แต่กรณี  ทำาให้ภารกิจในการดำาเนินคดีในศาลเป็นภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากงานสืบสวนสอบสวน  แต่จะทำาอย่างไรให้การ

ดำาเนนิคดใีนศาลมปีระสทิธภิาพ มคีวามน่าเชือ่ถอื และเป็นทีย่อมรบัจากประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมากทีส่ดุ  

โดยทกุภาคส่วนของสงัคมยงัต้องการนกัการเมอืงทีซ่ือ่สตัย์สจุรติ  โดยกฎหมายบญัญตัใิห้หน่วยงานรฐัและเอกชนให้

ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งกระแสการตื่นตัวและการเรียกร้องของ

ประชาชนในการปฏิรูปการเมืองไปสู่สังคมประชาธิปไตย ตลอดจนความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ล้วนเป็นโอกาสที่สำาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงศักยภาพ 

ในการดำาเนนิการเกีย่วกบัการสบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยัทีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  สร้างความน่าเชือ่ถอื

และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของคนและ

การบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็ง  จึงได้กำาหนดแนวทางในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในการพัฒนาระบบและกระบวนการ

สืบสวนสอบสวน วินิจฉัย การดำาเนินคดีในศาลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ  โดยมีกลยุทธ์ที่สำาคัญ ดังนี้

 ๑.  การสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและการดำาเนินคดีในศาลเป็นระบบ ถูกต้องตามกฎหมาย

 ๒.  พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยและผู้ดำาเนินคดีในศาล

 ๓.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการสืบสวนสอบสวนและการข่าว

 แผนปฏิบัติการสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำาหนดแนวทาง 

การดำาเนนิงานเพือ่ให้แผนกลยทุธ์ไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยได้มกีารดำาเนนิโครงการ ประกอบด้วย  ๔ โครงการ ๑๐ กจิกรรม 

ใช้งบประมาณ จำานวน ๘,๒๓๓,๐๒๓.๗๑ บาท  ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ซึ่งมี

โครงการ/กจิกรรมบางส่วนทีต้่องดำาเนนิการต่อเนือ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมรีายละเอยีดผลการปฏบิตังิาน

ตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี	๔		พัฒนาระบบและกระบวนการสืบสวนสอบสวน	วินิจฉัย
	 	 การดำาเนินคดีในศาลให้มีความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ
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ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาระบบและกระบวนการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัย การด�าเนินคดีในศาลให้มี
 ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
กลยุทธ์ที่  ๔.๑ การสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและการด�าเนินคดีในศาลเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมาย
แผนงาน การพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยและการด�าเนินคดีในศาล
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและการด�าเนินคดีในศาล

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ พัฒนาระบบโปรแกรม โปรแกรมตรวจสอบติดตาม ๑. มีระบบฐานข้อมูล โปรแกรมตรวจสอบติดตาม เชิงปริมาณ
  คอมพิวเตอร์งานด้านการ เร่งรัดสำานวนการสืบสวน  และระบบการกำากับ เร่งรัดสำานวนการสืบสวน มรีะบบโปรแกรมตรวจสอบ
  ตรวจสอบติดตามเร่งรัด สอบสวน ๑ ระบบ  งานสืบสวนสอบสวน สอบสวน ๑ ระบบ ติดตามเร่งรัดสำานวน
  ส�านวนการสบืสวนสอบสวน     และวินิจฉัย   การสืบสวนสอบสวน 
      ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ   จำานวน ๑ ระบบ
          สำานวนที่นำามาเสนอ    เชิงคุณภาพ
          คณะกรรมการ    สำานักงานคณะกรรมการ
          การเลือกตั้งวินิจฉัย   การเลอืกตัง้มรีะบบฐานข้อมลู  
       เสร็จตามกรอบ   และระบบกำากบังานสบืสวน 
       ระยะเวลาที่กำาหนด   สอบสวน วนิจิฉยัการดำาเนนิการ 
          ด้านการสืบสวนสอบสวน
          มีประสิทธิภาพและเป็นไป
          ตามระยะเวลาที่กำาหนด

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
  -  พนักงานระดับบริหารของ   ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๑. ผู้บริหารสามารถนำา ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
   ด้านกจิการสบืสวนสอบสวน ๓๐ คน    ทักษะการคิดแบบ จำานวน ๒๕ คน จัดอบรม ผู้เข้าอบรม จำานวน
     วินิจฉัย     ต่าง ๆ และเทคโนโลย ี ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ
           สมัยใหม่มาปรับใช้ ตุลาคม ๒๕๕๕ ๘๓.๓๔ และจำานวน
            ในการแก้ไขและตดัสนิใจ ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ ผู้เข้ารับการอบรม
            และทำาให้การปฏบิตังิาน รีสอร์ทแอนด์สปา ๒๕ คน คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐
            มีประสิทธิผลดีขึ้น จังหวัดเพชรบุร ี ยอมรับผลการประเมิน
        ๒. จำานวนผู้เข้ารับการ    ศกัยภาพผูน้ำาและมคีวามคดิ
              อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ      ปรับปรุงตัวเอง
            ๘๐ ของเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่  ๔.๒ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและผู้ด�าเนินคดีในศาล
แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวน
โครงการที่ ๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและการด�าเนินคดีในศาล
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ สร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง      ๓. จำานวนผู้เข้ารับการ    เชิงคุณภาพ
  (ต่อ)      อบรมไม่น้อยกว่า    พนกังานระดบับรหิารของ
            ร้อยละ ๙๐ ยอมรับ    ด้านกจิการสบืสวนสอบสวน
            ผลการประเมิน    และวินิจฉัยสามารถปรับ
            ศักยภาพผู้นำาและม ี    ขบวนการทางความคดิและ
            ความคิดในการ    ประสานการทำางานร่วมกนั
            ปรับปรุงตัวเอง    ได้อย่างเป็นระบบคณุภาพ

 ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�า 
  ค�าร้องและด�าเนินคดีใน
  ศาลเลือกตั้ง 
  -  อบรมหัวหน้างานสืบสวน ผู้เข้ารับการอบรม ๑. จำานวนร้อยละ ๘๐ ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
   สอบสวนและพนักงาน จำานวน ๑๖๐ คน  ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๑๕๓ คน อบรม มผีูเ้ข้ารบัการอบรม ๑๕๓ คน
   สืบสวนสอบสวน    ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๓
     ของสำานกังานคณะกรรมการ     การอบรมมีความรู ้ มิถุนายน ๒๕๕๖ มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ร้อยละ ๙๔.๗๗
     การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดัทกุ     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ณ โรงแรมเซนทรา และมีความรู้ระดับ ๔.๓๑
     จงัหวดั จำานวน ๗๗ จงัหวดั    ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมี  ศูนย์ราชการฯ  เชิงคุณภาพ
      และนติกิรของสำานกัวนิจิฉยั     ความรู้อยู่ในระดับ ๓ กรุงเทพมหานคร หัวหน้างานและพนักงาน
   และคดี     (คะแนนเต็ม ๕)    สืบสวนสอบสวนของ 
              สำานักงานคณะกรรมการ
              การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั
              มีความรู้ ความเข้าใจ 
              ในการดำาเนินคดีเลือกตั้ง  
              ในศาลและสามารถจัดทำา
              คำาร้องและดำาเนินคดี
              เลือกตั้งในศาลได้อย่างมี  
              ประสิทธิภาพ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ ประชุมสัมมนาประสาน
  การปฏิบัติงานส่วนกลาง
  และส่วนจังหวัด 
  - จดัประชมุสมัมนาพนกังาน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของจำานวน ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เชิงปริมาณ
      ด้านกจิการสบืสวนสอบสวน จำานวน ๓๔๐ คน  สำานวนการสบืสวนสอบสวน จำานวน ๓๖๖ คน โดยแบ่ง ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
   และวนิจิฉยัและผูเ้กีย่วข้อง     ที่ด้านกิจการสืบสวน  การดำาเนินงานออกเป็น  จำานวนสำานวน
   ส่วนกลางและส่วนจังหวัด      สอบสวน และวินิจฉัย ๒ ครั้ง คือ  สืบสวนสอบสวน
   จำานวน ๒ ครั้ง     ดำาเนินการเสร็จตาม ครัง้ที ่๑ สสว. ๑, ๒ และ ๔  และวินิจฉัยที่
            ระยะเวลาที่กำาหนด  ดำาเนนิการเมือ่วนัที ่  ด้านกจิการสบืสวนสอบสวน 
         ๒. จำานวนผูเ้ข้ารบัการอบรม  ๒๗-๒๙ มิถุนายน  และวินิจฉัย  
              ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ๒๕๕๖ ณ โรงแรม  ดำาเนินการเสร็จตาม 
          ของเป้าหมายที่กำาหนด  แคนทรีย์เบย์  ระยะเวลาที่กำาหนด  
             จังหวัดระยอง ๒. ผู้เข้ารับการอบรม  
            ครั้งที่ ๒ สสว. ๓  จำานวน ๓๖๖ คน 
             ดำาเนนิการเมือ่วนัที ่  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๖๕ 
             ๑๔-๑๗ สิงหาคม เชิงคุณภาพ 
             ๒๕๕๖ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  
             ณ โรงแรม ไอบิส  เพิ่มขึ้น ทราบถึงปัญหาและ
             จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี อปุสรรค ทำาให้การปฏบิตังิาน
              ด้านกจิการสบืสวนสอบสวน  
              และวินิจฉัย มคีวามคล่องตวั  
              รวดเรว็เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
              และสำานวนที่ด้านกิจการ
              สบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยั 
              ดำาเนนิการเสรจ็ตามระยะเวลา
              ที่กฎหมายกำาหนด

 ๔ ประชมุสมัมนาคณะกรรมการ
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
  เกีย่วกบัการปฏบิตติามระเบยีบ 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ว่าด้วยการสืบสวน
  สอบสวนและการวินิจฉัย
  - สำานักสืบสวนสอบสวน ผูเ้ข้าร่วมประชมุ จำานวน ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน เชิงปริมาณ
   และวนิจิฉยั ๑-๕ ด้านกจิการ ๔๕๕ คน  จำานวนสำานวนสืบสวน ๕๑๕ คน ดำาเนินการ ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
   สบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยั      สอบสวนและวินิจฉัยที่ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐  จำานวนสำานวนสืบสวน
   ร่วมกับด้านกิจการบริหาร     ด้านกจิการสบืสวนสอบสวน กรกฎาคม ๒๕๕๖  และวินิจฉัยที่
   งานเลือกตั้ง ดำาเนินการ     และวนิจิฉยั ดำาเนนิการเสรจ็ ณ โรงแรมลองบชี การ์เดนท์  ด้านกจิการสบืสวนสอบสวน
     จดัประชมุสมัมนากรรมการ     ตามระยะเวลาที่กำาหนด โฮเตลแอนด์สปา  และวินิจฉัย ดำาเนินการ
     การเลือกตั้งประจำาจังหวัด    ๒. จำานวนผู้เข้ารับการ จังหวัดชลบุรี  เสร็จตามระยะเวลา
     และผู้เกี่ยวข้อง     อบรมไม่น้อยกว่า    ที่กำาหนด
             ร้อยละ ๘๐ ของ   ๒. มีผู้เข้ารับการอบรม
          เป้าหมายที่กำาหนด    ๕๑๕ คิดเป็นร้อยละ
               ๑๑๓.๑๙
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ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖160

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ ประชมุสมัมนาคณะกรรมการ           เชิงคุณภาพ
  การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด           การปฏบิตังิานด้านกจิการ
  เกีย่วกบัการปฏบิตัติามระเบยีบ          สบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยั
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง          มีความคล่องตัว รวดเร็ว
  ว่าด้วยการสบืสวนสอบสวน          เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  และการวินิจฉัย (ต่อ)          และสำานวนที่ด้านกิจการ  
              สบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยั  
              ดำาเนินการเสร็จตาม
              ระยะเวลาทีก่ฎหมายกำาหนด

 ๕ อบรมหลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐาน
  การสบืสวนสอบสวน (รุน่ที ่๓) 
  -  จดัอบรมให้พนกังานสบืสวน ผู้เข้ารับการอบรม ๑. จำานวนผู้เข้ารับการ ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน เชิงปริมาณ
   สอบสวน จำานวน ๑๔ วัน จำานวน ๘๐ คน  อบรมตามเป้าหมาย ๗๑ คน มผีูเ้ข้ารบัการอบรม ๗๑ คน 
        ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับ    คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕
            การอบรมมีความรู ้    มคีวามรูเ้พิม่ขึน้ร้อยละ ๙๔.๗๗
            เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า    และมีความรู้ระดับ ๔.๓๒
            ร้อยละ ๘๐    เชิงคุณภาพ
        ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี    การปฏบิตังิานด้านกจิการ
            ความรู้อยู่ในระดับ ๓     สบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยั
            (คะแนนเต็ม ๕)    มีความคล่องตัว รวดเร็ว 
              เป็นมาตรฐานเดียวกัน
              และสำานวนที่ด้านกิจการ  
              สบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยั  
              ดำาเนินการเสร็จตาม
              ระยะเวลาทีก่ฎหมายกำาหนด



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 161

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๖ วจิยัและพฒันางานสบืสวน
  สอบสวน (โครงการต่อเนือ่ง)  
  -  ศกึษาวเิคราะห์การปฏบิตังิาน งานวิจัย จำานวน ๑ เรื่อง ศกึษาและวเิคราะห์ในเรือ่ง งานวิจัย จำานวน ๑ เรื่อง เชิงปริมาณ
   ของผู้บริหารและพนักงาน    ปฏิบัติงานของผู้บริหาร    งานวิจัย จำานวน 1 เรื่อง
   ที่กำากับงานสืบสวน    และพนกังานทีป่ฏบิตังิาน    เชิงคุณภาพ
   สอบสวนและวินิจฉัย     เกีย่วกบังานสบืสวนสอบสวน    นำาผลจากการวิจัยมา
   เพื่อนำาข้อมูลมาพัฒนา    และวินิจฉัย เพื่อนำาข้อมูล    ปรับปรุงและพัฒนางาน
     ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวชิาการ     ทีไ่ด้มาพฒันาในด้านต่าง ๆ    ในด้านสืบสวนสอบสวน
     ด้านเทคโนโลย ีด้านกฎหมาย     ได้แก่ ด้านวิชาการ    และวินิจฉัย
     และจรรยาบรรณ วชิาชพีฯ    ด้านบริการ ด้านอุปกรณ์
         เครื่องมือเทคโนโลยี 
         ด้านกฎหมายและ
         จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         ด้านคณุสมบตัขิองพนกังาน
         สบืสวนสอบสวน ด้านทกัษะ 
         ประสบการณ์ในการทำางาน 
         ความเชีย่วชาญในด้านวชิาชพี 
         นำามารวบรวมจดัทำารายงาน 
         ๑ เล่ม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ ประชมุสมัมนางานการข่าว
  และศนูย์ป้องปรามในระดบั
  จังหวัด  
  -  จดัประชมุผูบ้รหิารส่วนกลาง  ผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน ๑. จำานวนผู้เข้ารับการ ผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน เชิงปริมาณ
     ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง ๑๗๘ คน  อบรมไม่น้อยกว่า ๑๔๓ คน มีผู้เข้ารับการอบรม
   ประจำาจงัหวดั หวัหน้างาน     ร้อยละ ๘๐ ของ    ๑๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ
   สบืสวนสอบสวน ๗๗ จงัหวดั      เป้าหมายที่กำาหนด    ๘๐.๓๔ มีความรู้เพิ่มขึ้น
        ๒. ผู้เข้ารับการอบรมม ี    ร้อยละ ๘๔.๖๒  
         ความรู้ไม่น้อยกว่า     และมีความรู้ระดับ ๔.๓๒
            ร้อยละ ๘๐    เชิงคุณภาพ
        ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี    มีเครือข่ายการมีส่วนร่วม
            ความรู้อยู่ในระดับ ๓    การปฎิบัติงานด้าน    
         (คะแนนเต็ม ๕)    การสืบสวนสอบสวน
              และการข่าว

กลยุทธ์ที่  ๔.๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการสืบสวนสอบสวนและการข่าว
แผนงาน การพัฒนาเครือข่ายการสืบสวนสอบสวน
โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบการข่าว



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖162 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖162

นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะผู้ติดตามเข้าพบผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 
ณ สำานักงานกระทรวงมหาดไทย ประเทศอิตาลี เพื่อศึกษาดูงานระบบการเลือกตั้งและกระบวนการ
สืบสวนสอบสวน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่	๔	 พัฒนาระบบและกระบวนการสืบสวนสอบสวน
	 	 	 	 	 วินิจฉัยและการดำาเนินคดีในศาลให้มีความน่าเชื่อถือ
	 	 	 	 	 และเป็นที่ยอมรับ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 163รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 163

นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือก ตั้งพร้อมคณะผู้ติดตามเข้าพบผู้อำานวยการกองการเลือกตั้ง
ประจำาเทศบาลเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖164 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖164

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำาคำาวินิจฉัยและดำาเนินคดีเลือกต้ังในศาล

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำาคำาร้องและดำาเนินคดีเลือกตั้งในศาล



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 165รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 165

โครงการพัฒนาระบบด้านการข่าว



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖166 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖166

โครงการพัฒนาระบบข่าวเชิงลึก



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 167รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 167

โครงการสร้างเครือข่ายการสืบสวนสอบสวน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖168

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม บัญญัติให้สำานักงาน 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นอสิระในการบรหิารงานบคุคล การงบประมาณและการดำาเนนิการอืน่  

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงสามารถกำาหนดระเบียบหลักเกณฑ์ ในการบริหารจัดการองค์กรได้ภายใต้

ข้อบังคับของกฎหมาย  ทำาให้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก สำาหรับในเรื่องโครงสร้างองค์กรและอัตราบุคลากรที่

ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจ ความไม่ชัดเจนในโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ไม่เป็นระบบและต่อเนือ่ง รวมไปถงึการขาดเทคโนโลยสีารสนเทศทีจ่ะนำามาใช้สนบัสนนุการปฏบิตังิาน ประกอบกบั 

มีภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบกับการทำางานหลายด้าน เช่น กฎหมายและระเบียบเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

ทีม่ข้ีอบงัคบัแตกต่างกนัทำาให้ผูป้ฏบิตัแิละประชาชนเกดิความสบัสน รวมทัง้การบงัคบัใช้กฎหมายของบางหน่วยงาน 

เกี่ยวกับการเลือกตั้งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพและมีการเลือกปฏิบัติ จึงได้กำาหนดแนวทางใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์ที่สำาคัญ ดังนี้

 ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 ๒. พฒันาและส่งเสรมิบคุลากรให้มคีวามรู ้มสีมรรถนะและเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กรให้บคุลากรมคีณุธรรม   

  จริยธรรม

 ๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร

 ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการข้อมูลข่าวสาร

 ๕.  ส่งเสริมการวิจัย  พัฒนาและบริการวิชาการ

 ๖.  พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการดำาเนินคดีในศาล

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ประกอบด้วย ๑๕ โครงการ ๓๔ กิจกรรม ใช้งบประมาณในการดำาเนินการทั้งสิ้น จำานวน 

๗๙,๕๕๔,๕๔๒.๗๕ บาท ผลสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๖ โดยมีรายละเอียด 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ท่ี	๕	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 169

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่  ๕.๒ พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ มีสมรรถนะและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
แผนงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การพัฒนาพนักงานตาม
  ต�าแหน่งของพนกังานทกุระดบั  
  ๑. หลักสูตรการบริหารงาน จัดอบรม จำานวน ๒ รุ่น   ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย ๑. จัดอบรมสัมมนา เชิงปริมาณ
      สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ จำานวน ๓๖ คน  ๑ หลักสูตร  จำานวน ๑ รุ่น จัดอบรม ๑ รุ่น ผู้เข้า
    รุ่นที่ ๒ จำานวน ๔๔ คน ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม  ระหว่างวันที่ รับการอบรม ๓๖ คน
    รวมทั้งสิ้น จำานวน ๘๐ คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ๒๖–๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๖ เชิงคุณภาพ
       ของผู้เข้ารับการอบรม  ผู้เข้าร่วมการอบรม ผูเ้ข้ารบัการอบรมสามารถ
      ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี  สัมมนารวมทั้งสิ้น พฒันาศกัยภาพด้านความรู้
          ความรู้ หลังการอบรม  จำานวน ๓๖ คน ทกัษะและมโีอกาสแลกเปลีย่น
          ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ศึกษาดูงานระหว่างวันที่  ประสบการณ์ในการบรหิาร
            ๑๑-๑๓ กนัยายน ๒๕๕๖  จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์
            ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ์ และสามารถปรับเปลี่ยน
        ๓. รุน่ที ่๒ ดำาเนนิการต่อเนือ่ง  วธิคีดิและแนวทางการบรหิารงาน
            ในปีงบประมาณ ให้เหมาะสมกับ
            พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาพแวดล้อมในองค์กร
           ก่อให้เกดิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
           และประสิทธิผลสูงสุด

  ๒. หลกัสตูรพนกังานปฏบิตังิาน
      ระดับกลาง
      ๒.๑ กจิกรรมการบรรยายวชิาการ พนักงานการเลือกตั้งระดับ ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย จัดอบรมสัมมนา รุ่นที ่ เชิงปริมาณ
      ๒.๒ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์ ปฏิบัติงานระดับกลาง  ๑ หลักสูตร ๑๐-๑๕ จำานวน ๕๙๑ คน ๑. มีหลักสูตร ๑ หลักสูตร
      ๒.๓ กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ที่มีอัตราเงินเดือน ๒๐,๕๔๐ ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม ดังนี้  ๒. มีผู้ผ่านการอบรม  
   ๒.๔ กิจกรรมกลุ่มสนใจ - ๑๓,๙๑๐ บาท ทัง้ส่วนกลาง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวนัที ่๑๘-๒๔  ร้อยละ ๙๘.๕ 
    และส่วนจังหวัด จำานวน   ของผูเ้ข้ารบัการอบรม   กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ ๓. ผู้เข้ารับการอบรม  
    ๖๐๐ คน ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี   ณ โรงแรมรอยลั เจมส์  มคีวามรูห้ลงัการอบรม 
          ความรู ้หลงัการอบรม   จังหวัดนครปฐม  ร้อยละ ๙๘.๕  
       ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐      เชิงคุณภาพ
           พนกังานทีเ่ข้ารบัการอบรม 
           ทำาความรู้ไประยุกต์ใช้กับ
           การปฏิบัติงานได้อย่างมี  
           ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
           เกิดทักษะความชำานาญ  
           และเกิดความสัมพันธ์
           อันดีต่อกัน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การพัฒนาพนักงานตาม       รุ่นที่ ๑๑ ระหว่างวนัที ่๑๘-๒๔
  ต�าแหน่งของพนกังานทกุระดบั          มีนาคม ๒๕๕๖
  (ต่อ)          ณ โรงแรมรอยลั เจมส์
            จังหวัดนครปฐม
           รุ่นที่ ๑๒ ระหว่างวนัที ่๒๒-๒๘
            เมษายน ๒๕๕๖ 
            ณ โรงแรม
            คลาสสิคคามิโอ
            จังหวัดพระนคร
            ศรีอยุธยา
           รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ 
            ๒๗ พฤษภาคม 
            - ๒ มถินุายน ๒๕๕๖ 
            ณ โรงแรม
            คลาสสิคคามิโอ
            จังหวัดพระนคร
            ศรีอยุธยา
           รุ่นที่ ๑๔ ระหว่างวนัที ่๑๗-๒๓
            มิถุนายน ๒๕๕๖ 
            ณ โรงแรม
            คลาสสิคคามิโอ
            จังหวัดพระนคร
            ศรีอยุธยา
           รุ่นที่ ๑๕ ระหว่างวนัที ่๘-๑๔
            กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
            ณ โรงแรม
            คลาสสิคคามิโอ
            จังหวัดพระนคร
            ศรีอยุธยา 

  ๓. สัมมนาเตรียมตัวเกษียณ  
      ๓.๑ กจิกรรมเพือ่สขุภาพ เช่น  ผู้บริหารและพนักงาน ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย จัดสัมมนา ระหว่างวันที ่ เชิงปริมาณ
            การบำาบัดสมดุลกาย ที่เตรียมตัวเกษียณ จำานวน  ๑ หลักสูตร ๒-๕ กันยายน ๒๕๕๖ ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย
    และใจเพื่อชีวิตที่ดี ๓๐ คน ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม ณ โรงแรมแคนทารีเบย์  ๑ หลักสูตร
      ๓.๒ กิจกรรมวารีบำาบัด      ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วม ๒. มีผู้ผ่านการอบรม
            การเต้นแอโรบคิในนำา้     ของผู้เข้ารับการอบรม การสมัมนา รวมทัง้สิน้จำานวน  คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗
            เทคนคิการสปา นวดตวั     ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี ๓๐ คน  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมี
            อบสมุนไพร     ความรู ้หลงัการอบรม    ความรู้หลังการอบรม
      ๓.๓ กิจกรรมการ     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    ร้อยละ ๘๕.๗
       บรรยายธรรม         เชิงคุณภาพ
   ๓.๔ พิธีเชิดชูเกียรต ิ         พนักงานที่จะเกษียณ
    และมอบโล่เกยีรตคิณุ         อายุได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
             แนวทางปฏิบัติตนหลัง
             เกษียณอายุ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ การพัฒนาพนักงานที่มี
  ต�าแหน่งสูงขึ้น 
  ๑. หลกัสตูรเตรยีมความพร้อม ผู้บริหารระดับสูง ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย จดัอบรมสมัมนา ระหว่างวนัที ่ ผู้บริหารระดับสูง
      ผู้บริหารระดับสูง จำานวน ๑๒ คน  ๑ หลักสูตร ๑๑-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์
      ๑.๑ การบรรยายภาควชิาการ    ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม ณ โรงแรมโนโวเทล แบงค์คอ็ก มีสมรรถนะและขีดความ
      ๑.๒ การศึกษาดูงาน     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  อิมแพ็ค กรุงเทพมหานคร สามารถและมคีวามพร้อมด้าน
             ของผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา การบรหิารจดัการรวมทัง้เป็น
         ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี รวมทั้งสิ้น จำานวน ๑๒ คน ตัวอย่างที่ดีของพนักงาน
             ความรู้ หลังการอบรม
             ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  ๒. หลกัสตูรเตรยีมความพร้อม ผู้บริหารระดับกลาง ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย จัดอบรมสัมมนา ระหว่าง เชิงปริมาณ
      ผู้บริหารระดับกลาง จำานวน ๖๐ คน  ๑ หลักสูตร วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีหลักสูตร ๑ หลักสูตร 
      ๒.๑ การบรรยายภาควชิาการ    ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ผ่านกิจกรรม ๖๐ คน
      ๒.๒ กรณศีกึษาและจดัทำา     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ณ โรงแรมโนโวเทล แบงค์คอ็ก เชิงคุณภาพ
             รายงานกลุ่ม     ของผู้เข้ารับการอบรม อิมแพ็ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา
      ๒.๓ การศึกษาดูงาน    ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา มีความพร้อมที่จะเป็น
      ๒.๔ การปฏิบัติธรรม     ความรู้ หลังการอบรม รวมทั้งสิ้น จำานวน ๖๐ คน ผูบ้รหิารระดบักลางสามารถ
      ๒.๕ การทดสอบความรู้     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐    ปฎิบัติงานได้อย่างมี
             และประเมนิผลโครงการ               ประสิทธิภาพ

 ๓ การพัฒนาทักษะอันจ�าเป็น
  แก่พนักงาน
  ๑. หลักสูตรภาษาอังกฤษ  พนักงานการเลือกตั้ง  ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย  จัดอบรมสัมมนา ระหว่าง เชิงปริมาณ
      ๑.๑ การอบรมในห้องเรยีน  จำานวน ๔๓ คน  ๑ หลักสูตร วันที่ ๒๒ เมษายน –  ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย
             แบ่งออกเป็น ๔ ระดบั      ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ๑ หลักสูตร
     ดังนี้     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ณ สำานกังานคณะกรรมการ ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม
             ๑) Basic     ของผู้เข้ารับการอบรม การเลือกตั้ง ผู้เข้ารับการ  ร้อยละ ๖๖.๖
             ๒) Elementary    ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี อบรมสัมมนา รวมทั้งสิ้น ๓. ผู้เข้ารับการอบรม
             ๓) Pre-Intermediate     ความรู้ หลังการอบรม จำานวน ๔๓ คน  มีความรู้คิดเป็น
             ๔) Intermediate     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ร้อยละ ๖๖.๖
      ๑.๒ การเข้าค่ายอบรม          เชิงคุณภาพ
             ภาษาอังกฤษ           พนักงานมีทักษะความรู้
             โดยวทิยากรจากสถาบนั          ความชำานาญในการสือ่สาร
             สยามคอมพิวเตอร ์          ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
             และภาษา          ความพร้อมในการต้อนรับ
               ร่วมประชุมสัมมนากับ
               องค์กรต่างประเทศ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ การพัฒนาทักษะอันจ�าเป็น
  แก่พนักงาน (ต่อ)
  ๒. อบรมหลกัสตูรการพฒันา ๑. พนักงานการเลือกตั้ง ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
      ทักษะคอมพิวเตอร ์  ส่วนกลาง จำานวน   ๑ หลักสูตร รวมทั้งสิ้น จำานวน ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย
      - การอบรมการใช้โปรแกรม  ๒๒๓ คน ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม ๘๒๐ คน  ๑ หลักสูตร
         Microsoft Office ๒๐๐๗/  ๒. พนักงานการเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม
         Illustrator/photoshop  ส่วนภูมิภาค จำานวน  ของผู้เข้ารับการอบรม      ร้อยละ ๑๐๐
         /Acces โดยวทิยากรจาก  ๖๖๖ คน ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี     ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมี
         สถาบนั Bits (Thailand)     ความรู้ หลังการอบรม      ความรู้คิดเป็น
         ประเทศไทย     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐      ร้อยละ ๑๐๐
               เชิงคุณภาพ
               ผูเ้ข้ารบัการอบรมมทีกัษะ  
               ความชำานาญในระบบ
               สารสนเทศและสามารถนำาไป 
               ประยกุต์ใช้ในการปฏบิตังิาน
               ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓. อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย ผู้เข้ารับการอบรบ เชิงปริมาณ
      ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการ ๒,๓๙๘ คน  ๑ หลักสูตร ๑. ส่วนกลางจัดอบรม ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย
      เลือกตั้ง    ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม  ๑๒ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน  ๑ หลักสูตร
      - จดัอบรมผูบ้รหิาร พนกังาน       ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. ส่วนภูมิภาคจัดอบรม ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม
         เจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้างประจำา     ของผู้เข้ารับการอบรม  แต่ละจังหวัด  ร้อยละ ๑๐๐
         ส่วนกลาง ๑๒ รุน่ ๆ ละ     ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี  รวม ๑,๔๙๘ คน ๓. ผู้เข้ารับการอบรม
         ๘๐ คน และส่วนภมูภิาค       ความรู้ หลังการอบรม      มีความรู้คิดเป็น
         จำานวน ๗๗ จังหวัด     ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐       ร้อยละ ๑๐๐
               เชิงคุณภาพ
               ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรู ้ 
               ความเข้าใจในการปฏิบัติ
               หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
               ผู้ดำาเนินการเลือกตั้ง
               ตามกฎหมายระเบียบ
               และข้อกำาหนดที่เกี่ยวกับ
               การเลือกตั้งท้องถิ่น



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 173

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ การพัฒนาทักษะอันจ�าเป็น
  แก่พนักงาน (ต่อ)
  ๔. การเสรมิสร้างประสทิธภิาพ ผู้บริหารและพนักงาน ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย ผู้บริหารและพนักงาน เชิงปริมาณ
      การปฎบิตังิานและพฒันา ส่วนกลาง ๙๐๐ คน  ๑ หลักสูตร เข้าร่วมโครงการคิดเป็น ๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย
      คุณภาพชีวิต ส่วนภูมิภาค ๑,๙๘๐  ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม ร้อยละ ๙๐  ๑ หลักสูตร
      รวม ๒,๔๘๐ คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ๒. มีผู้ผ่านกิจกรรม
             ของผู้เข้ารับการอบรม     ร้อยละ ๑๐๐
         ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี    ๓. ผู้เข้ารับการอบรมมี
             ความรู้ หลังการอบรม     ความรู้คิดเป็น
             ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ร้อยละ ๑๐๐
               เชิงคุณภาพ
               ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรู ้ 
               ความเข้าใจในการปฎบิตังิาน 
               เกดิความรกั ความสามคัคี 
               ร่วมมือร่วมใจกันทำางาน
               เป็นหมู่คณะ

  ๕. อบรมหลกัสตูรการเตรยีมตวั ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๑. จำานวนผู้เข้ารับการ จัดอบรม ๒ รุ่น ๆ ละ เชิงปริมาณ
      เข้าประชมุระหว่างประเทศ ๘๐ คน  อบรมในแต่ละรุ่น ๔๐ คน ผู้เข้ารับการอบรม ๑. ผู้เข้ารับการอบรม
      เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ     เข้ารับการอบรมได ้ รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน  เข้ารับการอบรมได้
      ปฏิบัติงาน     ร้อยละ ๘๐ ของ     ร้อยละ ๘๐ ของ
             ชั่วโมงการฝึกอบรม     ชั่วโมงการอบรม
         ๒. ร้อยละของผู้เข้า    ๒. ผู้เข้ารับการอบรม
             รับการอบรมมีความรู ้     มีความรู้อยู่ในระดับ
             ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ร้อยละ ๘๓
         ๓. ผู้เข้ารับการอบรมม ี    ๓. ผู้เข้ารับการอบรม
             ความรู้อยู่ในระดับ ๔      มีความรู้อยู่ในระดับ ๔
             (คะแนนเต็ม ๕)     เชิงคุณภาพ
               ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรู ้ 
               ความเข้าใจและเตรยีมพร้อม 
               สำาหรบัการประชมุระหว่าง  
               ประเทศ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๔ สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเสรมิสร้าง 
  ประสิทธิภาพในการ 
  ปฏิบัติงานกฎหมายและคด ี 
  -  สัมมนาผู้บริหารนิติกร  ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวน ๑. ผู้บริหาร นิติกร ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวน เชิงปริมาณ
     ผูป้ฏบิตังิานกฎหมายและคด ี ๖๐ คน  ผู้ปฏิบัติงานกฎหมาย ๕๙ คน ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๕๙ คน
            และคด ีเข้าร่วมสมัมนา     คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐      เชิงคุณภาพ
            ของเป้าหมาย     ผูเ้ข้ารบัการสมัมนามทีกัษะ
        ๒. ผู้บริหาร นิติกร      ในการปฏิบัติงานร่วมกับ
             ผู้ปฏิบัติงานกฎหมาย     ผูอ้ืน่มกีารประสานงานทีด่มีี
            และคดี ไม่น้อยกว่า     ความสอดคล้องเชือ่มโยงกนั
            ร้อยละ ๘๐ มีความ     อย่างเป็นเอกภาพเกิด
            พึงพอใจ     ประสิทธิภาพ
        ๓. ระดับความพึงพอใจ
            ของผู้บริหาร นิติกร 
            ผู้ปฏิบัติงานสำานัก
            กฎหมายและคดอียูใ่น
            ระดับ ๓

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร 
  ๑. กฐินพระราชทาน จำานวน ๑ ครั้ง พนักงาน ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ จัดกฐินพระราชทาน เชิงปริมาณ
    และเจ้าหน้าที่ ทั้งส่วนกลาง ๘๐ มคีวามพงึพอใจภายใน ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    และปริมณฑลเข้าร่วม องค์กรอยู่ในระดับ ๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ ๙๐ มคีวามพงึพอใจ
    กิจกรรม จำานวน ๓๐๐ คน    วนัที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ระดับ ๔ (มาก)
        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง เชิงคุณภาพ
        ส่วนกลางและปริมณฑล  สำานักงานคณะกรรมการ
        จำานวน ๒๗๐ คน  การเลือกตั้งได้บำาเพ็ญ  
           ประโยชน์เพือ่สาธารณชน
           เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
           ภาพลักษณ์ขององค์กร

โครงการที่ ๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วินัย จริยธรรมแก่บุคลากร
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร
  (ต่อ)
  ๒. การจดังานสถาปนาสำานกังาน พนักงานจากส่วนกลาง จำานวนร้อยละ ๗๐ ของ ๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ
      คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ส่วนภมูภิาค และหน่วยงานอืน่ ๆ  ผูเ้ข้าร่วมงานสถาปนาจาก  ร้อยละ ๘๙.๕๐ จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
      และสำานกังานคณะกรรมการ เช่น องค์กรอสิระ คณะทตู นสิติ หน่วยงานองค์กรอิสระ ๒. จัดพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ ์ ร้อยละ ๘๙.๕๐
      การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไป มีความพึงพอใจและ  จัดแถลงผลงานของ ระดับความพึงพอใจ
        ภาคภูมิใจในภาพลักษณ์  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ระดับ ๕ (มากที่สุด)
        การสืบสานธรรมเนียม  และสำานกังานคณะกรรม เชิงคุณภาพ
        ปฏิบัติขององค์กรทั้ง  การการเลอืกตัง้การสมัมนา ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
        ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค  เชิงวิชาการจัดกิจกรรม องค์กรและเป็นการเผยแพร่
        อยู่ในระดับ ๓  สาธารณกุศล พร้อมทั้ง ประชาสมัพนัธ์ผลการปฏบิตังิาน
            ให้สำานกังานคณะกรรมการ ตามอำานาจหน้าที่ของ
            การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั คณะกรรมการการเลอืกตัง้
                จัดนิทรรศการ และสำานกังานคณะกรรมการ
               เผยแพร่ผลงานใน การเลือกตั้งทั้งในและ
                รอบปีที่ผ่านมา ต่างประเทศ

  ๓. กฬีาภายในสำานกังานคณะ พนักงานสำานักงาน ร้อยละ ๘๐ ของพนกังาน พนักงานสำานักงาน เกิดความสมัครสมาน
      กรรมการการเลอืกตัง้ประจำา คณะกรรมการการเลือกตั้ง สำานักงานคณะกรรมการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามัคคีของพนักงาน
      จังหวัด ประจำาจังหวัดทุกจังหวัด การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั ประจำาจังหวัดทุกจังหวัด สำานักงานคณะกรรมการ
     และกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมกิจกรรม มีความ และกรุงเทพมหานคร การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั
     จำานวน ๗๗ จังหวัด  พึงพอใจการจัดกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม ก่อให้เกิดจิตสำานึกและ  
              ประสานงานการทำางานร่วมกนั

 ๒ การเสริมสร้างคุณธรรมแก่
  บุคลากร 
  - การปฏบิตัธิรรมเพือ่ถวาย พนักงานและลูกจ้างจาก ๑. ผู้เข้ารับการอบรมม ี พนักงานและลูกจ้างจาก เชิงปริมาณ
   เป็นพระราชกุศลฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   ความพึงพอใจ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๑. มีผู้ผ่านการอบรมมี
     จำานวน ๒๔๕  คน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  จำานวน ๒๔๕ คน  ความพึงพอใจร้อยละ
            ของผู้ร่วมกิจกรรม     ๑๐๐
        ๒. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม    ๒. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ คน     ๓๐๐ คน
              เชิงคุณภาพ
              บุคลากรสำานักงาน
              คณะกรรมการการเลอืกตัง้
              ได้รับการพัฒนาคุณธรรม  
              จรยิธรรมและนำาไปปรบัใช้
              ในการปฏิบัติงานและ
              การดำาเนินชีวิต
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ การเสริมสร้างวินัยและ
  จริยธรรมแก่บุคลากร  
  - อบรมหลกัสตูรความรูเ้กีย่วกบั พนักงานและลูกจ้างจาก ร้อยละ ๗๐ ของพนักงาน พนักงานและลูกจ้าง เชิงปริมาณ
     วนิยัและจรยิธรรมแก่พนกังาน ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค และลูกจ้างทุกส่วนงาน จากส่วนกลางและส่วนภมูภิาค พนกังานจากส่วนกลางและ
     และลูกจ้าง จำานวน ๑๓๐ คน ของคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น ส่วนภมูภิาคเข้าร่วมกจิกรรม
        การเลอืกตัง้ มคีวามรูค้วามเข้าใจ จำานวน ๑๓๐ คน จำานวน ๑๓๐ คน และ
        การรักษาวินัย โดยยึดหลัก     มคีวามรูค้วามเข้าใจโดยแบบ
        คุณธรรม จริยธรรม      ทดสอบความรูไ้ด้ในระดบั
        ซื่อสัตย์สุจริต     ร้อยละ ๙๑.๙๔ และมรีะดบั
               ความพึงพอใจในภาพรวม  
               ระดับ ๔ (มาก)
               เชิงคุณภาพ
               บุคลากรของสำานักงาน
               คณะกรรมการการเลอืกตัง้
               มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั  
               การรักษาวินัย คุณธรรม
               และจรยิธรรมและสามารถ
               นำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
               ให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน พนักงานการเลือกตั้ง ๑. ร้อยละ ๘๐ ของระบบ ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน เชิงปริมาณ
  การคลังให้แก่พนักงานฯ  ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค  งานต่าง ๆ ได้มกีารพฒันา ๒๖๗ คน โดยนำาลกัษณะงาน ๑. ได้มีการนำาลักษณะ
  ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวน ๓๑๒ คน  และนำามาปรับใช้ ที่อบรมไปใช้ในการกำาหนด  ของระบบงานที่อบรม
            ในการทำางาน TOR  ในระบบงาน ERP  ไปใช้กำาหนด TOR
        ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับ     ในระบบ ERP
            การอบรมมีความรู ้    ๒. จำานวนผู้เข้ารับการ
            ความเข้าใจ โดยผ่าน      อบรม ๒๖๗ คน
            การทดสอบไม่น้อยกว่า     คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๘
              ร้อยละ ๘๐    ๓. ผู้เข้ารับการอบรม
        ๓. ความพึงพอใจของ     มีความรู้ความเข้าใจ
            ผู้เข้ารับการอบรม     โดยผ่านแบบทดสอบ
            ต่อด้านต่าง ๆ อยู่ใน     ร้อยละ ๑๐๐
            ระดับดี

กลยุทธ์ที่  ๕.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
แผนงาน เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร
โครงการที่ ๓ โครงการพัฒนาระบบการบริหารงาน ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

              ๔. ผู้เข้ารับการอบรมมี
                  ความพึงพอใจต่อ
                  ด้านต่าง ๆ ในระดับดี
              เชิงคุณภาพ
              พนักงานผู้รับผิดชอบด้าน
              การเงิน บัญชีและพัสดุ  
              สามารถนำาระบบทีไ่ด้อบรม
              ไปปรบัใช้ในการปฏบิตังิาน
              และใช้เป็นความรู้พื้นฐาน
              ใน การปฏิบัติงานในระบบ 
              ERP ต่อไป

 ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง ผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน เชิงปริมาณ
  ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์  เชิงปฏิบัติการ จำานวน ปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๕๓๙ คน มคีวามรูค้วามเข้าใจ ผู้เข้าร่วมประชุม จำานวน
  ส�านักงานคณะกรรมการ  ๖๐๐ คน ร้อยละ ๘๐ มีความรู ้ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร ์ ๕๓๙ คน มคีวามรูค้วามเข้าใจ
  การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)    ความเข้าใจเกี่ยวกับ สำานักงานคณะกรรมการ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์
  พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐    รายละเอียดของแผน การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) สำานักงานคณะกรรมการ
        ยุทธศาสตร์สำานักงาน    การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)ฯ  
        คณะกรรมการการเลือกตั้ง    เชิงคุณภาพ    
        (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐    ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้  
        และสามารถจัดทำาแผน    ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
        ปฏิบัติการประจำาปี    แผนยทุธศาสตร์ สำานกังาน  
        พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ้    คณะกรรมการการเลอืกตัง้  
              (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
              และสามารถจัดทำา
              แผนปฏิบัติการ ประจำาปี   
              พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การจดัประชมุตรวจตดิตาม ผู้อำานวยการการเลือกตั้ง ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิง จัดประชุมเพื่อตรวจติดตาม เชิงปริมาณ
  และประเมนิผลการปฏบิตังิาน  ประจำาจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑. โครงการที่ดำาเนินการ
  ตามแผนปฏิบัติการ และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๘๐ มีความรู ้ ตามแผนปฏบิตักิารประจำาปี  เสร็จสิ้น ๓๖ โครงการ
  ประจ�าปีงบประมาณ  หวัหน้างาน พนกังานการเลอืกตัง้ ความเข้าใจเกีย่วกบัรายละเอยีด พ.ศ. ๒๕๕๖ จำานวน ๔ ครัง้  และกิจกรรมที่
  พ.ศ. ๒๕๕๖  จำานวน ๙๐๐ คน ของแผนยุทธศาสตร ์ ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น  ดำาเนินการเสร็จสิ้น
        สำานักงานคณะกรรมการ จำานวน ๘๘๘ คน ดังนี ้  ๑๐๕ กิจกรรม
        การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒)  ๑. ภาคเหนอืและภาคตะวนัออก  คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๔
        พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐   เฉยีงเหนอื จำานวน ๒ ครัง้ ๒. รายงานการออก
        และสามารถจัดทำาแผน  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙  ตรวจติดตามและ
        ปฏิบัติการ ประจำาปี     พฤษภาคม–  ประเมินผลการ
        พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ้    ๑ มถินุายน ๒๕๕๖  ปฏิบัติงาน จำานวน
                 ณ วรญัญารสีอร์ท  ๔ ฉบับ
                 จังหวัดเลย ๓. รายงานการ
               ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒-๒๕  ประเมินผลการ
                 สงิหาคม ๒๕๕๖  ปฏิบัติงานตามแผน
                 ณ โรงแรมเทวราช  ยุทธศาสตร์ ๑ ฉบับ
              จังหวัดน่าน เชิงคุณภาพ
              ๒. ภาคกลางและภาคใต้ สำานักงานคณะกรรมการ
                จำานวน ๒ ครั้ง  การเลือกตั้งได้ทราบผล
               ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘-๑๑ การปฏิบัติงานประจำาปี
                 พฤษภาคม ๒๕๕๖  ปัญหาอุปสรรคในการ
                 ณ โรงแรมลองบชี ดำาเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร
                 ชะอำา เพื่อนำาไปกำาหนดแนวทาง
                 จังหวัดเพชรบุรี ในการปรับปรุงการจัดทำา
               ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕-๗ แผนงานโครงการให้มี
                 กนัยายน ๒๕๕๖  ประสิทธิภาพมากขึ้น
              ณ ห้วยป่าปก
              รีสอร์ท 
              จงัหวดัอทุยัธานี 

 ๒ อบรมเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบั หัวหน้างานและพนักงาน ๑. จำานวนพนักงานที่เข้า ผู้เข้ารับการอบรม เชิงปริมาณ
  การปฏิบัติงานด้านการเงิน การเลือกตั้ง ที่เกี่ยวข้องของ  รบัการอบรมไม่น้อยกว่า รวมทัง้สิน้ จำานวน ๓๙๖ คน ๑. จำานวนพนักงานที่เข้า
  การคลังและการพัสดุฯ   สำานักงานคณะกรรมการ  ร้อยละ ๙๕ ผ่านการ      รบัการอบรม ๓๙๖ คน
     การเลือกตั้งประจำาจังหวัด  อบรมตามหลักสูตร      คดิเป็นร้อยละ ๑๑๐.๙๒
     ทกุจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร ๒. จำานวนพนักงานที่เข้า     ๒. จำานวนพนักงานที่เข้า
     ศูนย์การเรียนรู้การเมือง  รับการอบรมไม่      รับการอบรม มีความรู้
     ในระบอบประชาธิปไตยที่  น้อยกว่าร้อยละ ๙๐      ความเข้าใจในการ
     ๑-๕ และสำานักงาน  ความรู้ความเข้าใจใน      ปฏิบัติงานด้าน
     คณะกรรมการการเลือกตั้ง  การปฏิบัติงานด้าน      การเงินการคลัง
     จำานวน ๓๕๗ คน  การเงิน การคลัง      และการพัสดุ
         และการพัสด ุ       ร้อยละ ๑๐๐

โครงการที ่๔ โครงการตรวจตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ อบรมเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบั    ๓. จำานวนผู้เข้ารับการ     ๓. จำานวนผู้เข้ารับการ
  การปฏิบัติงานด้านการเงิน     อบรมร้อยละ ๘๐      อบรมร้อยละ ๙๔.๓๐
  การคลงัและการพสัดฯุ (ต่อ)     มีความพึงพอใจ      มีความพึงพอใจ
            ภาพรวมเนื้อหา      ภาพรวมเนื้อหา
            วิทยากรการบริหาร      วิทยากรการบริหาร
            โครงการ อยูใ่นระดบัด ี      โครงการ อยู่ในระดับ
            ถึงดีมาก (สูงกว่า      ดีถึงดีมาก
            ระดับ ๓)     เชิงคุณภาพ  
                   พนักงานผู้รับผิดชอบ
               ด้านการเงิน การคลังและ
               การพสัด ุปฏบิตังิานได้ถกูต้อง
               ตามระเบียบฯ และลดข้อ
               ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน
               ด้านการเงิน การคลัง
               และการพัสดุ

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การพัฒนาระบบสารบัญ ระบบสารบัญ ๑. มีระบบสารบรรณ ทำาสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
  อิเล็กทรอนิกส ์  อิเล็กทรอนิกส์ ๑ ระบบ  อิเล็กทรอกนิกส์  อยู่ระหว่างดำาเนินการในงวดงานที่ ๑ ดำาเนินการ
            ๑ ระบบ ต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
        ๒. มีคณะทำางานพัฒนา   
            ระบบฯ
        ๓. มีหนังสือราชการ
            และหนงัสอืเวยีนทีร่บั
            ส่งผ่านระบบ
            ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
        ๔. มรีะดบัความพงึพอใจ
            ในการสืบค้นข้อมูลใน
            ระบบสารบรรณ
         อเิลก็ทรอนกิส์ ระดบั ๓

กลยุทธ์ที่  ๕.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ การพัฒนาระบบวางแผน ระบบวางแผนบริหาร ๑. มรีะบบวางแผนบรหิาร ทำาสญัญาจ้างพฒันาระบบวางแผนบรหิารทรพัยากรองค์กร
  บริหารทรัพยากรองค์กร ทรัพยากรองค์กร ๑ ระบบ  ทรัพยากรองค์กร อยูร่ะหว่างดำาเนนิการในงวดงานที ่๑ ดำาเนนิการต่อเนือ่ง
            ๑ ระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
        ๒. มีคณะทำางานพัฒนา   
            ระบบฯ
        ๓. มีการประมวลข้อมูล
            ของพนักงานในระบบ
            คิดเป็นร้อยละ ๕
            ของจำานวนพนักงาน
            ทั้งหมด   

 ๓ การพัฒนาระบบ ระบบรายงานผลการ ๑. มรีะบบรายงานผลการ ทำาสัญญาจ้างพัฒนาระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
  รายงานผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ๑ ระบบ  ปฏิบัติงานทางอิเล็ก- อยูร่ะหว่างดำาเนนิการในงวดงานที ่๑ ดำาเนนิการต่อเนือ่ง
  ทางอิเล็กทรอนิกส ์     ทรอนิกส์ ๑ ระบบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
        ๒. มีการรายงานผลการ
            ปฏิบัติงานผ่านระบบ
            คิดเป็นร้อยละ ๕
            ของรายงานทั้งหมด   

 ๔ การปรับปรุงระบบบันทึก ระบบบันทึกเวลา มีระบบบันทึกเวลา ทำาสัญญาจ้างพัฒนาระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน
  เวลาการปฏิบัติงาน   การปฏิบัติงาน ๑ ระบบ การปฏิบัติงาน ๑ ระบบ อยูร่ะหว่างดำาเนนิการในงวดงานที ่๑ ดำาเนนิการต่อเนือ่ง
           ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๕ จ้างเหมาจดัท�าระบบบรหิาร ระบบบริหารจัดการ ๑. มีระบบบริหารจัดการ ทำาสัญญาจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดทำา
  จดัการควบคมุและรายงานผล ควบคุมและรายงานผล  ควบคุมและรายงาน คำาวินิจฉัย อยู่ระหว่างดำาเนินการในงวดงานที่ ๑
  การปฏบิตังิานทางคอมพวิเตอร์  การปฏิบัติงานในการจัดทำา  ผลการปฏิบัติงานทาง ดำาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ในการจัดท�าค�าวินิจฉัยฯ   คำาวินิจฉัย ๑ ระบบ  คอมพิวเตอร์ในการ
         จัดทำาคำาวินิจฉัย
            และดำาเนินคดีในศาล
        ๒. ความพึงพอใจของ
            ผู้บริหารในการสืบค้น
            ข้อมูลผ่านระบบ
            เทคโนโลยีสารสนเทศ
            และการสื่อสาร
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๑ การบริหารจัดการเครื่อง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ์ ๑. สามารถติดตั้งเครื่อง ทำาสญัญาจ้างพฒันาและตดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่าย
  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย   แม่ข่าย จำานวน ๑ ระบบ  คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อยู่ระหว่างดำาเนินการในงวดงานที่ ๑
            ที่มีประสิทธิภาพและ ดำาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
            พร้อมใช้งาน ๑ ระบบ
        ๒. สามารถรองรับ
            ชุดคำาสั่งแม่ข่าย
             ระบบงานของ 
         สำานกังานคณะกรรมการ
         การเลือกตั้ง 
            คิดเป็นร้อยละ ๕ ของ
            จำานวนชุดคำาสั่งแม่
            ข่ายระบบงานทั้งหมด

 ๑ การพัฒนาความปลอดภัย พัฒนาระบบรักษาความ ๑. มีระบบรักษาความ ทำาสัญญาจ้างพัฒนาระบบฯ อยู่ระหว่างดำาเนินการใน
  เครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ   ปลอดภยัเครอืข่ายเทคโนโลย ี  ปลอดภัยเครือข่าย งวดงานที่ ๒ ดำาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
     สารสนเทศ จำานวน ๑ ระบบ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๑ ระบบ
        ๒. มีการรักษาความ
            ปลอดภัยครอบคลุม
            ผู้ใช้งานได้ตามจำานวน
            ที่ต้องการ คิดเป็น
            ร้อยละ ๕ ของผู้ใช้งาน
            ทั้งหมด 

 ๒ การพฒันาระบบป้องกนัไวรสั พัฒนาระบบป้องกันไวรัส ๑. มีระบบป้องกันไวรัส ทำาสัญญาจ้างพัฒนาระบบฯ อยู่ระหว่างดำาเนินการใน
  คอมพวิเตอร์ส�าหรบัส�านกังาน คอมพวิเตอร์ จำานวน ๑ ระบบ  คอมพิวเตอร์สำาหรับ งวดงานที่ ๒ ดำาเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง     สำานกังานคณะกรรมการ
  ประจ�าจังหวัด       การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั
        ๒. การป้องกันไวรัส
            คอมพวิเตอร์ครอบคลมุ 
         สำานกังานคณะกรรมการ
         การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั 
            ได้ตามจำานวนที่
            ต้องการคิดเป็น 
         ร้อยละ ๕ ของ
         สำานกังานคณะกรรมการ
         การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั             
         ทั้งหมด

โครงการที่ ๕ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์

โครงการที่ ๖ บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ การสร้างความตระหนัก ผู้เข้ารับการอบรม ๑. จัดอบรมเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมโดยแบ่งกลุ่ม เชิงปริมาณ
  ด้านความมั่นคงปลอดภัย จำานวน ๔๐๐ คน  สร้างความตระหนัก การอบรมออกเป็น ๑. ผู้เข้ารับการอบรม
  สารสนเทศ        ด้านความมั่นคง ๒ กลุ่ม ดังนี ้  ๖๐๘ คน
            ปลอดภัยสารสนเทศ กลุ่มที่ ๑ พนักงานส่วนกลาง ๒. มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
        ๒. ระดับความเข้าใจ    จำานวน ๓ รุ่น ๆ ละ  ความตระหนักด้าน
            เกี่ยวกับความ    ๘๐ คน อบรมรุ่นละ  ความมั่นคงปลอดภัย
            ตระหนักด้านความ    ๑ วัน ระหว่างวันที ่  สารสนเทศอยู่ใน
            มั่นคงปลอดภัย    ๒๕-๒๗ มิถุนายน  ระดับ ๕
            สารสนเทศ    ๒๕๕๖ ณ ศนูย์ศกึษา เชิงคุณภาพ 
              ประชาธิปไตย พนักงานสำานักงาน
              สำานกังานคณะกรรมการ คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
              การเลือกตั้ง  มีความรู้ความเข้าใจ
           กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้บริหารจำานวน  และตระหนกัถงึความมัน่คง
              ๑ รุ่น ๒๐๗ คน  ปลอดภยัทางด้านเทคโนโลยี 
              ดำาเนินการ เมื่อวันที่  สารสนเทศ
              ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
              ณ โรงแรมเซ็นทรา 
              ศูนย์ราชการฯ

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การพัฒนาห้องสมุด   ห้องสมดุ จำานวน ๒๖ แห่ง  ร้อยละ ๗๐ ของผู้ใช้ ห้องสมุดจำานวน ๒๖ แห่ง เชิงปริมาณ
    ได้รับการพัฒนา  บริการมีความพึงพอใจ ได้รับการพัฒนาผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการมีความ
      ในบริการ มีความพึงพอใจร้อยละ ๗๐ พึงพอใจร้อยละ ๗๐
           เชิงคุณภาพ
           สำานักงานคณะกรรมการ
           การเลือกตั้งมีห้องสมุด
           ทีท่นัสมยัและได้มาตรฐาน
           เพือ่ใช้เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้า

 ๒ การจัดตั้งห้องสมุด   จัดตั้งห้องสมุด จำานวน  ร้อยละ ๖๐ ของผู้ใช้ จัดตั้งห้องสมุด จำานวน เชิงปริมาณ
    ๑๑ แห่ง  บริการมีความพึงพอใจ  ๑๑ แห่ง ผู้ใช้บริการมีความ
           พึงพอใจร้อยละ ๖๐
           เชิงคุณภาพ
           สำานักงานคณะกรรมการ
           การเลือกตั้งมีห้องสมุด
           ทีท่นัสมยัและได้มาตรฐาน
           เพือ่ใช้เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้า

โครงการที่ ๗ โครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๓ การพัฒนาห้องสมุด เนือ่งจากใช้เวลาในการจดัทำาข้อกำาหนดขอบเขตของงานมากจงึดำาเนนิการโครงการโดยใช้งบประมาณ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  อิเล็กทรอนิกส ์

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ การศึกษาวิจัย งานวิจัย จำานวน ๔ เรื่อง จำานวนงานวิจัย ๔ เรื่อง ตรวจรับงานวิจัย เชิงปริมาณ
     ที่ดำาเนินการต่อเนื่องจาก    จำานวน ๔ เรื่อง งานวิจัยจำานวน ๔ เรื่อง
     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕       ได้แก่
              ๑. โรงเรียนการเมืองสีขาว
              ๒. การเลือกตั้งสมาชิก
                  สภาผู้แทนราษฎร 
                     พ.ศ. ๒๕๕๔
              ๓. การป้องกันแก้ไขปัญหา
                  การซื้อสิทธิขายเสียง
              ๔. บทบาทสำานักงาน
                  คณะกรรมการ
                  การเลือกตั้งกับการ
                  เสริมสร้างความ
                  เข้มแขง็ให้พรรคการเมอืง

กลยุทธ์ที่  ๕.๕ ส่งเสริมการวิจัย  พัฒนาและบริการวิชาการ
แผนงาน การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและเผยแพร่
โครงการที่ ๘ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ ประชุมเชิงวิชาการเพื่อให้ ผูบ้รหิารและพนกังานสำานกังาน ๑. จำานวนครั้งของการ จัดประชุม เชิงวิชาการเรื่อง เชิงปริมาณ
  ความรูแ้ก่บคุลากรส�านกังาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จัดประชุม ๒ ครั้ง “การพัฒนาความคิด ๑. จัดประชุมจำานวน
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   จำานวน ๒๐๐ คน ๒. จำานวนผู้เข้าร่วม สร้างสรรค์ (Creative Thinking)  ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
            สมัมนา ๑๐๐ คน/ครัง้ เมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖  การประชุม จำานวน
        ๓. ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ๗๐๔  ๒๒๘ คน
            ร้อยละ ๗๐ มีความ ผู้เข้าร่วมประชุม ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมี
            พึงพอใจ รวมทัง้สิน้ จำานวน ๒๒๘ คน  ความพึงพอใจ 
                   ร้อยละ ๘๐-๙๐
               เชิงคุณภาพ
               สำานักงานคณะกรรมการ
               การเลอืกตัง้มอีงค์ความรูใ้หม่ 
               เพื่อนำาไปปรับใช้ในการ
               พัฒนางานและมีการ
               เผยแพร่องค์ความรู้ไปยัง
               แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
                ทั่วประเทศ

โครงการที่ ๙ โครงการประชุมวิชาการ
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กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๒ การสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ จัดสัมมนา ๑ ครั้ง การจัดสัมมนาปฏิรูป จัดสัมมนา “การปฏิรูป เชิงปริมาณ
  เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง จำานวน ๒๕๐ คน การเลอืกตัง้ จำานวน ๑ ครัง้ การเลือกตั้ง” เมื่อวันที ่ จดัสมัมนา จำานวน ๑ ครัง้
  ทั้งในและต่างประเทศ    ๒๕๐ คน ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  ผู้เข้าร่วมการสัมมนา
           ผู้เข้าร่วมการสัมมนา   จำานวน ๒๘๖ คน
           รวมทั้งสิ้น จำานวน ๒๘๖ คน เชิงคุณภาพ
               สำานักงานคณะกรรมการ
               การเลอืกตัง้มอีงค์ความรูใ้หม่ 
               เพื่อนำาไปปรับใช้ในการ
               พฒันางานและมกีารเผยแพร่ 
               องค์ความรูไ้ปยงัแหล่งเรยีนรู ้ 
               ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 ๓ ประชุมวิชาการ หลักสูตร จัดประชุม จำานวน ๑ ครั้ง ๑. จำานวน ๑ ครั้ง ประชุมวิชาการหลักสูตร เชิงปริมาณ
  ผูบ้รหิารระดบัสงู ๖ สถาบนั ผู้เข้าร่วมการประชุม   ๒๕๐ คน ผู้บริหารระดับสูง จำานวน ๑. จัดประชุมจำานวน
     รวมทัง้สิน้ จำานวน ๓๕๐ คน ๒. จำานวนเครือข่ายที่ให ้ ๖ สถาบัน รวม ๔๒๐ คน  ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมการ
            ความร่วมมือในการ ประกอบด้วย  ประชมุ จำานวน ๔๒๐ คน
            เข้าร่วมประชุม  ๑. สถาบันพระปกเกล้า ๒. จำานวนเครือข่ายที่ให้
            (๖ เครือข่าย)  หลักสูตรการเมือง  ความร่วมมือในการ
            การปกครองในระบบ  เข้าร่วมประชุม
            ประชาธิปไตย   (๖ เครือข่าย)
            สำาหรบันกับรหิารระดบัสงู เชิงคุณภาพ
           ๒. วิทยาลัยป้องกัน สำานักงานคณะกรรมการ  
            ราชอาณาจักร  การเลอืกตัง้มอีงค์ความรูใ้หม่  
            หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน เพื่อนำาไปปรับใช้ในการ
            ราชอาณาจักร พฒันางานและมกีารเผยแพร่ 
           ๓. มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย องค์ความรู้ไปยังแหล่ง 
               หลักสูตร TEPCOT  เรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
           ๔. สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ
            หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู
            สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
           ๕. วิทยาลัยการยุติธรรม  
               หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการ
            ยุติธรรมระดับสูง 
           ๖. สถาบันพัฒนาการเมือง
               และการเลือกตั้ง
               หลักสูตรการพัฒนา
            การเมอืงและการเลอืกตัง้
            ระดับสูง ๔



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 185

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

 ๑ จดัท�าหนงัสอืทีร่ะลกึ (๑๕ ปี  หนงัสอืทีร่ะลกึ (๑๕ ปี กกต.) ผลิตหนังสือที่ระลึก ๑. หนังสือวิชาการ เชิงปริมาณ
  กกต.) หนังสือวิชาการ หนงัสอืวชิาการ หรอืระเบยีบ (๑๕ ปี กกต.) หนังสือ  จำานวน ๒๐๐ เล่ม ๑. หนังสือวิชาการ
  และระเบียบฯ   กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติงานของ วิชาการ หรือระเบียบ ๒. หนังสือรวมกฎหมาย  ๒๐๐ เล่ม
     สำานักงานคณะกรรมการ กฎหมายที่ใช้ปฏิบัติงาน  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ๒. หนังสือรวมกฎหมาย
     การเลือกตั้ง      จำานวน ๓,๐๐๐ เล่ม  เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
           ๓. หนังสือที่ระลึก ๑๕ ปี  ๓,๐๐๐ เล่ม
               กกต. ๓,๐๐๐ เล่ม เชิงคุณภาพ
           ๔. หนังสือวิชาการ  มีเอกสารวิชาการระเบียบ
               จำานวน ๔ ชุด ๆ ละ  กฎหมายแจกจ่าย
               ๑๐๐ เล่ม รวม ๔๐๐ เล่ม ให้ผูป้ฏบิตังิานและมเีอกสาร 
               เผยแพร่การดำาเนินงาน  
               ของสำานกังานคณะกรรมการ 
               การเลือกตั้ง

 ๑ การพฒันากฎหมายและระเบยีบ ๑. กฎหมาย ระเบียบหรือ ๑. จำานวนกฎหมาย ๑. กฎหมาย ระเบียบ เชิงปริมาณ
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง   ประกาศที่มีการศึกษา  ระเบียบหรือประกาศ  หรือประกาศ จำานวน ๑. จำานวนกฎหมาย
      ปัญหาเพือ่พฒันาปรบัปรงุ  ที่มีการศึกษาปัญหา  ๑๐ ฉบับ ดังนี้ แก้ไข  ระเบียบหรือประกาศ
      แก้ไข จำานวน ๑๐ ฉบับ  เพื่อพัฒนาปรับปรุง  ปรบัปรงุระเบยีบ ๗ ฉบบั  ที่มีการศึกษาปัญหา
     ๒. สร้างระบบสบืค้นกฎหมาย   แก้ไข จำานวน ๑๐ ฉบบั  และยกร่างใหม่ ๓ ฉบับ  เพื่อพัฒนาปรับปรุง
      ๑ ระบบ ๒. จำานวนหนังสือที่  ๒. ระบบสืบค้นกฎหมาย  แก้ไข จำานวน
            จัดเก็บเข้าสารบบ   ๑ ระบบ  ๑๐ ฉบับ ดังนี้ แก้ไข
            จำานวน ๑ ระบบ      ปรับปรุงระเบียบ  
                   ๗ ฉบบั และยกร่างใหม่ 
                ๓ ฉบับ
               ๒. สร้างระบบสืบค้น
                   กฎหมาย ๑ ระบบ
               เชิงคุณภาพ
               ได้มีการพัฒนากฎหมาย
               และระเบยีบให้เป็นไปตาม
               แผนยุทธศาสตร์ของ 
               สำานักงานคณะกรรมการ
               การเลือกตั้งและพัฒนา
               การจัดหมวดหมู่เอกสาร
               โดยระบบสบืค้นเอกสารให้ม ี
               ประสิทธิภาพและคุ้มค่า
               ในการปฏบิตังิานทกุภารกจิ

โครงการที่ ๑๐ โครงการผลิตและเผยแพร่เอกสารและผลงานวิชาการ

โครงการที่ ๑๑ โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖186

กิจกรรม/
รายละเอียดกิจกรรม

ล�าดับ
ที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

 ๑ สมัมนาเสรมิสร้างความร่วมมอื จัดสัมมนา ๑๐ องค์กร ผู้แทนรับผิดชอบงานคดี จัดสัมมนา จำานวน ๕ รุ่น เชิงปริมาณ
  ในการบังคับใช้กฎหมาย  จำานวน ๕๐๐ คน จากสำานักกฎหมายและคด ี ผู้เข้าร่วมสัมมนา`จำานวน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำานวน
  ให้เกดิประสทิธภิาพ (รุน่ที ่๑-๕)      สำานักงานคณะกรรมการ ๔๘๕ คน จาก ๑๐ องค์กร ๔๘๕ คน จาก ๑๐ องค์กร
        การเลือกตั้งประจำาจังหวัด และผูบ้รหิาร นติกิร พนกังาน  และผู้บริหาร นิติกร และ
        องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สำานักกฎหมายและคด ี พนกังาน สำานกักฎหมายและคดี
        เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  รุ่นที่ ๑ กรุงเทพมหานคร ร่วมสรุปประเด็น
        เทศบาลตำาบล องค์การ รุ่นที่ ๒ จังหวัดชลบุร ี ปัญหาและข้อเสนอแนะ
        บริหารส่วนตำาบล  รุ่นที่ ๓ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
        สำานักงานอัยการสูงสุด  รุ่นที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ในการบังคับใช้กฎหมาย
        สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  รุ่นที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
        สำานักงานศาลยุติธรรม     เชิงคุณภาพ
        ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     ผู้เข้าสัมมนาร่วม
        ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา     สรุปประเด็นปัญหา
              และข้อเสนอแนะเพื่อ
              เสริมสร้างความร่วมมือ
              ในการบังคับใช้กฎหมาย
              ให้เกิดประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่  ๕.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินคดีในศาล
แผนงาน การพัฒนาความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมาย
โครงการที่ ๑๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 187รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 187

ยุทธศาสตร์ท่ี	๕	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖188

ประธานกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖188



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 189รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 189

คณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ณ วัดอัมพวาเจติยาราม จังหวัดสมุทรสงคราม



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖190

คณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานทำาบุญและประกอบพิธีสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครบรอบ ๑๕ ปี

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖190



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 191รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 191

ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ ๑๕ ปี



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖192 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖192

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานร่วมกันจัดเลี้ยงอาหาร
และบริจาคสิ่งของสำาหรับเด็กพิการ (ชาย) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ ๑๕ ปี วันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 193รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 193

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๒ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ วรัญญารีสอร์ท อำาเภอภูเรือ จังหวัดเลย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖194 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖194

ผู้บริหารและพนักงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง
และสำานักไม่สังกัดด้านกิจการ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 195รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 195

นายอภิชาต สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ระหว่างวนัที ่๑๕ – ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๕ ณ วดัป่าทรพัย์ทวธีรรมาราม อำาเภอวงันำา้เขยีว จงัหวดันครราชสมีา



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖196

วารสารสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖196



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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วารสารสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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 ๓.๑		การดำาเนนิงานของกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
         กองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง ได้จดัตัง้ขึน้มาครัง้แรกตามบทบญัญตัมิาตรา ๕๖ แห่งพระราชบญัญตัิ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้เริ่มดำาเนินการทางการเงินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  

ซึ่งในปัจจุบันการดำาเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๓  

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนของการควบคุมดูแลบริหาร

จดัการ คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะแต่งตัง้ “คณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง” ขึน้มาทำาหน้าที่

แทน โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย 

  นายอภิชาต      สุขัคคานนท์ นายทะเบียนพรรคการเมือง ประธานกรรมการ

  ดร. สดศรี    สัตยธรรม      กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ

  นายกมล    บันไดเพชร ผู้แทนพรรคเพื่อไทย กรรมการ

  นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย ์ กรรมการ

  ดร. สยมภู  เกียรติสยมภู    ผู้แทนพรรคกิจสังคม กรรมการ

  นายนเรศ  จิตสุจริตวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  นายประวิง  คชาชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

  นางอุไร   ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาพัฒนาด้านระบบบัญชี กรรมการ

       กรมบัญชีกลาง

       ผู้แทนกระทรวงการคลัง

  นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ กรรมการ

       ผู้แทนสำานักงบประมาณ

  นายภุชงค์    นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการและเลขานุการ

  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุน 

เพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงแทนคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ซึง่คณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง 

ได้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมาเป็นลำาดับ 

การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เห็นชอบงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  

วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นเงินรายรับจากงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม 

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ (๑๕๐) เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓.	ผลการดำาเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง
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	 		 	 ผลการดำาเนนิงานของกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
  ๑. การสนบัสนนุพรรคการเมอืง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
   คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้กำาหนดให้พรรคการเมืองที่มีสิทธิได้รับ 

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เสนอแผนการดำาเนินงานประจำาปีของแต่ละพรรคการเมือง

เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรเงิน ประจำาปี ๒๕๕๖ มาให้พิจารณาภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

   โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจะจัดสรรให้แต่ละพรรคการเมืองตาม 

หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ 

๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ตามวงเงินที่จะใช้จ่ายซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบแล้ว

   หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินให้แก่พรรคการเมืองตามแผนการด�าเนินงานประจ�าปี

   การจดัสรรเงนิกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงตามแผนการดำาเนนิงานประจำาปีของแต่ละพรรค 

จะพิจารณาจัดสรรเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   หลกัเกณฑ์ที ่๑ จดัสรรตามจำานวนคะแนนเสยีงจากการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ทีไ่ด้รบัจากการ

       เลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด ร้อยละ ๔๐ ของจำานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร

   หลักเกณฑ์ที่ ๒ จัดสรรตามจำานวนคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้รับ

       จากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหลังสุด ร้อยละ ๔๐ ของเงินทั้งหมดที่จัดสรร

   หลักเกณฑ์ที่ ๓ จดัสรรตามจำานวนสาขาพรรคการเมอืงซึง่มลีกัษณะตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้

       กำาหนด ร้อยละ ๑๐ ของจำานวนเงินทั้งหมดที่จัดสรร

   หลักเกณฑ์ที่ ๔ จัดสรรตามจำานวนสมาชิกซึ่งชำาระค่าบำารุงรายปี ร้อยละ ๑๐ ของจำานวนเงิน

       ทั้งหมดที่จัดสรร

วงเงินส�าหรับการใช้จ่าย  ๑๗๔,๔๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

(ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียน)  

๑. การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ ๖๐.๐๐ ๑๐๔,๖๔๐,๐๐๐ ๖๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒. การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ ๑๔.๑๓ ๒๔,๖๔๐,๐๐๐ ๑๐.๔๐ ๒๐,๘๐๐,๐๐๐

๓. งานพัฒนาพรรคการเมืองของสำานักงาน ๑๘.๙๔ ๓๓,๐๓๙,๗๕๐ ๒๒.๔๓ ๔๔,๘๕๘,๑๑๐

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๔. การติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน ๐.๗๗ ๑,๓๕๐,๐๐๐ ๐.๗๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐

 เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

๕. การบริหารกองทุน ๖.๐๗ ๑๐,๕๘๐,๒๕๐ ๖.๒๑ ๑๒,๔๑๖,๘๙๐

๖. งบกลาง ๐.๐๙ ๑๕๐,๐๐๐ ๐.๒๑ ๔๒๕,๐๐๐

               รวมวงเงินส�าหรับใช้จ่าย ๑๐๐ ๑๗๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

งานที่ท�า/กิจกรรม

วงเงินปี ๒๕๕๕

เงินงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ
(บาท)

ร้อยละ ร้อยละ

วงเงินปี ๒๕๕๖
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  ทัง้นี ้การจดัสรรเงนิให้แก่พรรคการเมอืงตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวในแต่ละปี จะจดัสรรให้พรรคการเมอืงใด

พรรคการเมืองหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินทั้งหมดที่จัดสรรในปีนั้นมิได้ 

  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้กำาหนดแผนงานให้พรรคการเมืองจัดทำาโครงการ เพื่อขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ดังนี้

  (๑) แผนค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง

  (๒) แผนค่าใช้จ่ายในการบรหิารพรรคการเมอืง และสาขาพรรคการเมอืง (ก�าหนดวงเงนิสดัส่วนไม่เกนิ

ร้อยละ ๓๐ ของวงเงินสนับสนุนทั้งหมด)

  (๓) แผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๒ 

  (๔) แผนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง  

  (๕) แผนค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง 

ล�าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง วงเงินที่ได้รับการสนับสนุน 
(บาท)

จ�านวนโครงการตามแผนงาน
๑* ๒* ๓* ๔* ๕* รวม

 ๑ เพื่อไทย ๔๖,๓๔๙,๒๐๐ ๕ ๖ - ๑ ๓ ๑๕

 ๒ ประชาธิปัตย์ ๔๓,๕๒๒,๒๐๐ ๕ ๖ - ๑ ๓ ๑๕

 ๓ ภูมิใจไทย ๗,๗๑๔,๑๐๐ ๓ ๗ - ๑ ๓ ๑๔ 

 ๔ ชาติไทยพัฒนา ๔,๑๕๒,๘๐๐ ๑ ๔ - - ๑ ๖

 ๕ ชาติพัฒนา ๒,๘๙๖,๒๐๐ ๔ ๓ - ๑ ๑ ๙

 ๖ รักประเทศไทย ๑,๕๙๔,๕๐๐ ๑ ๓ - - - ๔

 ๗ มาตุภูมิ ๑,๐๘๘,๙๐๐ ๑ ๑ - - ๑ ๓

 ๘ รักษ์สันติ ๗๑๕,๗๐๐ ๑ ๑ - ๑ - ๓

                 รวม ๑๐๘,๐๓๓,๖๐๐ ๒๑ ๓๑ - ๕ ๑๒ ๖๙

ตารางสรุปโครงการ
ตามแผนการดำาเนินงานของพรรคการเมือง	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ตามมาตรา	๗๕	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐

หมายเหต ุ    :  จำานวนโครงการตามแผนงาน * หมายถึง

                    ๑* แผนค่าตอบแทนบุคลากรของพรรคการเมือง และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง     

                    ๒* แผนค่าใช้จ่ายในการบริหารพรรคการเมือง และสาขาพรรคการเมือง

                    ๓* แผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๒    

                    ๔* แผนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง

                    ๕* แผนค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง
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  ๒. การสนบัสนนุพรรคการเมอืง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐
   คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ เรื่อง การกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำานวน 

ค่าใช้จ่ายในการสนบัสนนุพรรคการเมอืง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และจำานวน 

ค่าใช้จ่าย ดังนี้

   (๑) รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๘๑  

แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ จำานวน ๑๐ รายการ ได้แก่ ค่าไปรษณยีากร

ของสำานกังานใหญ่พรรคการเมอืง ค่าจดัพมิพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมอืง ค่าเช่าสำานกังานใหญ่พรรคการเมอืง 

ค่าเช่าสำานักงานสาขาพรรคการเมือง ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ตามมาตรา ๕๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง ค่าจ้างบุคลากรของสำานักงานใหญ่พรรคการเมือง  

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนาของพรรคการเมือง และค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเตอร์เน็ทของพรรคการเมือง

   (๒)  กำาหนดวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่พรรคการเมือง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามข้อ (๑)  

จำานวน ๒๖ พรรค พรรคละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมวงเงิน ๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

   ๑) ค่าไปรษณยีากรของส�านกังานใหญ่พรรคการเมอืง สนบัสนนุเท่าทีจ่่ายจรงิไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท/ปี 

   ๒) ค่าใช้จ่ายในการเช่าอนิเตอร์เนท็ สนบัสนนุให้พรรคการเมอืงเท่าทีจ่่ายจรงิไม่เกนิ ๘๐๐ บาท/เดอืน

   ๓) ค่าจดัพมิพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมอืง สนบัสนนุเท่าทีจ่่ายจรงิไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ บาท

   ๔) ค่าเช่าส�านกังานใหญ่พรรคการเมอืง สนบัสนนุเท่าทีจ่่ายจรงิ ภายในวงเงนิไม่เกนิ ๕,๐๐๐ บาท/เดอืน

ที่ พรรคการเมือง งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)

 ๑ เพื่อไทย ๔๖,๓๔๙,๒๐๐ ๔๓,๒๘๗,๖๖๐ ๓,๐๖๑,๕๔๐

 ๒ ประชาธิปัตย ์ ๔๓,๕๒๒,๒๐๐ ๓๘,๘๖๗,๒๐๐ ๔,๖๕๕,๐๐๐ 

 ๓ ภูมิใจไทย ๗,๗๑๔,๑๐๐ ๗,๑๘๒,๔๗๐ ๕๓๑,๖๓๐

 ๔ ชาติไทยพัฒนา ๔,๑๕๒,๘๐๐ ๓,๓๔๗,๙๓๙ ๘๐๔,๘๖๑ 

 ๕ ชาติพัฒนา ๒,๘๙๖,๒๐๐ ๒,๓๐๙,๖๐๐ ๕๘๖,๖๐๐

 ๖ รักประเทศไทย ๑,๕๙๔,๕๐๐ ๑,๒๓๕,๘๗๕ ๓๕๘,๖๒๕

 ๗ มาตุภูมิ ๑,๐๘๘,๙๐๐ ๘๓๖,๙๐๐ ๒๕๒,๐๐๐

 ๘ รักษ์สันติ ๗๑๕,๗๐๐ ๕๕๔,๒๗๕ ๑๖๑,๔๒๕

               รวม ๑๐๘,๐๓๓,๖๐๐ ๙๗,๖๒๑,๙๑๙ ๑๐,๔๑๑,๖๘๑

การเบิกจ่ายตามแผนการดำาเนินงานของพรรคการเมือง	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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   ๕) ค่าเช่าส�านักงานสาขาพรรคการเมือง สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๔ สาขา ภายในวงเงิน

ไม่เกินสาขาละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน

   ๖) ค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง สนับสนุนค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่

พรรคการเมือง จำานวน ๑ ครั้ง สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

   ๗) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๒ สนับสนุนให้พรรคการเมืองดำาเนินกิจกรรมที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นการทั่วไป โดยสนับสนุนเท่าที่จ่ายจริง

   ๘) ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมใหญ่พรรคการเมอืง จำานวน ๑ ครั้ง สนับสนุนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท

   ๙) ค่าจ้างบุคลากรของส�านักงานใหญ่พรรคการเมือง สนับสนุนจำานวน ๒ ตำาแหน่ง  

เฉพาะตำาแหน่งเจ้าหน้าทีก่ารเงนิและการบญัช ีวฒุกิารศกึษาปรญิญาตร ีหรอืเจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป วฒุกิารศกึษา

ปริญญาตรี หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. 

หรือปริญญาตรี

   ๑๐) ค่าใช้จ่ายในการจดัอบรม สมัมนาของพรรคการเมอืง สนบัสนนุให้พรรคการเมอืง จดัอบรม 

สัมมนา ให้แก่สมาชิกพรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒๐๙,๐๘๐ บาท

   (๓) กำาหนดวนัยืน่แผนการดำาเนนิงานของพรรคการเมอืงตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีป่ระกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ทีเ่กีย่วกบั

การสนบัสนนุพรรคการเมอืง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ล�าดับ
ที่

ชื่อพรรคการเมือง วงเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน (บาท)

แผนค่าใช้จ่าย

๑* ๒* ๓* ๔* ๕* ๖* ๗* ๘* ๙* ๑๐* รวม

 ๑ เพื่อแผ่นดิน ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๒ แทนคุณแผ่นดิน ๘๐๐,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๓ การเมืองใหม่ ๗๙๙,๙๖๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๔ ไทยมหารัฐพัฒนา ๗๕๒,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๒ ๑๐

 ๕ อนาคตไทย ๗๕๒,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๖ ชาติสามัคคี ๗๔๗,๔๔๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๗ เครือข่ายชาวนาฯ ๗๔๔,๔๕๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๓ ๑๑

 ๘ มหาชน ๗๒๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๙ ดำารงไทย ๗๒๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๑๐ ประชาธิปไตยใหม ่ ๗๒๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

ตารางสรุปโครงการ
ตามแผนการดำาเนินงานของพรรคการเมือง	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

ตามมาตรา	๘๑	แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐
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ล�าดับ
ที่

ชื่อพรรคการเมือง วงเงินที่ได้รับการ
สนับสนุน (บาท)

แผนค่าใช้จ่าย

๑* ๒* ๓* ๔* ๕* ๖* ๗* ๘* ๙* ๑๐* รวม

 ๑๑ เพื่อประชาชนไทย ๗๒๘,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๙

 ๑๒ ประชากรไทย ๗๒๓,๔๔๐ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๒ ๘

 ๑๓ ประชาสันต ิ ๗๐๔,๐๐๐ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๑๔ กิจสังคม ๗๐๓,๙๘๗ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๑๕ คนขอปลดหนี ้ ๗๐๓,๙๒๐ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๑๖ ประชาธรรม ๖๙๘,๐๐๐ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๑๗ ไทยพอเพียง ๖๗๕,๔๔๐ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๑๘ กสิกรไทย ๖๗๕,๔๔๐ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๑๙ พลังชล ๖๗๕,๔๔๐ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๒๐ ชีวิตที่ดีกว่า ๖๕๕,๒๘๐ ๑ ๑ ๑ ๑ - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๘

 ๒๑ ความหวังใหม ่ ๖๔๓,๗๒๐ ๑ ๑ ๑ - - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๗ 

 ๒๒ เสรีนิยม ๕๘๖,๕๘๐ ๑ ๑ ๑ - - ๑ - ๑ ๑ ๑ ๗ 

 ๒๓ พลังคนกีฬา ๔๖๔,๙๒๐ ๑ ๑ - ๑ - ๑ - ๑ ๑ - ๖

            รวม ๑๖,๒๑๘,๐๒๒ ๒๓ ๒๓ ๒๑ ๒๑ ๑๓ ๒๓ ๐ ๒๓ ๒๓ ๒๕ ๑๙๕

หมายเหต ุ    :   จำานวนโครงการตามแผนค่าใช้จ่าย* หมายถึง

   ๑* แผนค่าไปรษณียากรของสำานักงานใหญ่พรรคการเมือง

   ๒* แผนค่าใช้จ่ายในการเช่าอินเตอร์เน็ทของพรรคการเมือง

   ๓* แผนค่าจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของพรรคการเมือง

   ๔* แผนค่าเช่าสำานักงานใหญ่พรรคการเมือง    

   ๕* แผนค่าเช่าสำานักงานสาขาพรรคการเมือง

   ๖* แผนค่าเช่าสถานที่จัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง 

   ๗* แผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๒          

   ๘* แผนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมือง

   ๙* แผนค่าจ้างบุคลากรของสำานักงานใหญ่พรรคการเมือง

   ๑๐* แผนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนาของพรรคการเมือง
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ล�าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)

 ๑ เพื่อแผ่นดิน ๘๐๐,๐๐๐ ๖๐๓,๖๓๘ ๑๙๖,๓๖๒

 ๒ แทนคุณแผ่นดิน ๘๐๐,๐๐๐ ๔๙๐,๙๐๘ ๓๐๙,๐๙๒

 ๓ การเมืองใหม่ ๗๙๙,๙๖๐ ๖๘๗,๒๓๐ ๑๑๒,๗๓๐

 ๔ ไทยมหารัฐพัฒนา ๗๕๒,๐๐๐ ๖๐๙,๙๘๐ ๑๔๒,๐๒๐

 ๕ อนาคตไทย ๗๕๒,๐๐๐ ๖๔๔,๐๗๐ ๑๐๗,๙๓๐

 ๖ ชาติสามัคคี ๗๔๗,๔๔๐ ๖๔๙,๑๐๐ ๙๘,๓๔๐

 ๗ เครือข่ายชาวนาฯ ๗๔๔,๔๕๕ ๕๑๖,๗๖๗.๕๐ ๒๒๗,๖๘๗.๕๐

 ๘ มหาชน ๗๒๘,๐๐๐ ๕๕๘,๕๘๐ ๑๖๙,๔๒๐

 ๙ ดำารงไทย ๗๒๘,๐๐๐ ๖๓๓,๒๗๐ ๙๔,๗๓๐

 ๑๐ ประชาธิปไตยใหม ่ ๗๒๘,๐๐๐ ๖๓๔,๕๒๐ ๙๓,๔๘๐

 ๑๑ เพื่อประชาชนไทย ๗๒๘,๐๐๐ ๕๘๑,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐

 ๑๒ ประชากรไทย ๗๒๓,๔๔๐ ๔๙๕,๕๖๐ ๒๒๗,๘๘๐

 ๑๓ ประชาสันติ ๗๐๔,๐๐๐ ๖๑๕,๒๗๐ ๘๘,๗๓๐

 ๑๔ กิจสังคม ๗๐๓,๙๘๗ ๖๑๕,๒๕๗ ๘๘,๗๓๐

 ๑๕ คนขอปลดหนี ้ ๗๐๓,๙๒๐ - ๗๐๓,๙๒๐

 ๑๖ ประชาธรรม ๖๙๘,๐๐๐ ๖๐๓,๐๒๐ ๙๔,๙๘๐

 ๑๗ ไทยพอเพียง ๖๗๕,๔๔๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๕๖๕,๔๔๐

 ๑๘ กสิกรไทย ๖๗๕,๔๔๐ ๕๙๓,๘๔๙ ๘๑,๕๙๑

 ๑๙ พลังชล ๖๗๕,๔๔๐ ๕๔๑,๕๘๐ ๑๓๓,๘๖๐

 ๒๐ ชีวิตที่ดีกว่า ๖๕๕,๒๘๐ - ๖๕๕,๒๘๐

 ๒๑ ความหวังใหม่ ๖๔๓,๗๒๐ ๕๗๑,๒๔๐ ๗๒,๔๘๐

 ๒๒ เสรีนิยม ๕๘๖,๕๘๐ ๔๑๕,๓๖๐ ๑๗๑,๒๒๐

 ๒๓ พลังคนกีฬา ๔๖๔,๙๒๐ ๓๗๖,๔๔๐ ๘๘,๔๘๐

  รวม ๑๖,๒๑๘,๐๒๒ ๑๑,๕๔๖,๖๓๙.๕๐ ๔,๖๗๑,๓๘๒.๕๐

การเบิกจ่ายของพรรคการเมือง	ประจำาป	ี๒๕๕๖	พ.ศ.	ตามมาตรา	๘๑
	ณ	วันที	่๓๐	กันยายน	๒๕๕๖
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 ๓.๒	การดำาเนนิการพฒันาพรรคการเมอืงของสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้		
	 		 	 ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
  ๓.๒.๑ การด�าเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

    การดำาเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำาปี  

พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ได้จดัทำาแผนงานการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาพรรคการเมอืง

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแผน

ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ระยะ ๔ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ปี ๒๕๕๖) จำานวน ๑๘ โครงการ  

รวมงบประมาณ ๔๔,๘๕๘,๑๑๐ บาท

  ๓.๒.๒ แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง

    ๑) วัตถุประสงค์

     เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความ

มัน่คงเข้มแขง็ เป็นพรรคการเมอืงทีม่รีากฐานการสนบัสนนุจากประชาชนด้วยการให้ความรูท้างการเมอืงแก่ประชาชน 

โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง บทบาทอำานาจหน้าที่และนโยบายของพรรคการเมือง รวมทั้งส่งเสริม

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองมากขึ้น

    ๒) เป้าหมาย

     ๒.๑)  พรรคการเมอืงมกีารจดัองค์กรและพฒันาบคุลากรของพรรคให้สามารถดำาเนนิกจิการ

ทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ๒.๒) พรรคการเมืองสามารถดำาเนินกิจการทางการเมืองได้ถูกต้องตามที่กฎหมาย

พรรคการเมืองกำาหนดไว้

     ๒.๓)  ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อพรรคการเมือง

    ๓) งานที่ด�าเนินการ

     เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าวข้างต้น สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้กำาหนดงาน

เพื่อดำาเนินการ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ระยะ ๔ ปี  

(ปี ๒๕๕๓ – ปี ๒๕๕๖) ดังนี้

     ๓.๑) ยทุธศาสตร์ที ่๑ การพฒันาพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็

เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน 

     ๓.๒)  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง 

     ๓.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขา

  พรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งเป็นสถาบันทาง

  การเมืองอย่างยั่งยืน

 ๑ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำาเนินงาน ๑,๘๕๑,๒๒๐ จัดอบรม จำานวน ๒ รุ่น ประกอบด้วย

  ของสาขาพรรคการเมือง  ๑. รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 

     – ๑ มถินุายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแคนทารีย์่ เบย์

     อ. เมืองระยอง จ. ระยอง จำานวน ๑๑๔ คน 

    ๒. รุน่ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม

     ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง 

     จ. ตรัง ผู้เข้าร่วม จำานวน ๑๔๒ คน

 ๒ โครงการประชมุผูบ้รหิารพรรคการเมอืงประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕๑๗,๗๗๐ จดัประชมุ จำานวน ๑ ครัง้ ในวนัที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๖  

    ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด์ คอนเวนชัน่   

    กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม จำานวน ๔๕๐ คน

 ๓ โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 

  หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  ประกาศเหน็ชอบรายชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัการคดัเลอืก 

  (พตส.) รุ่นที่ ๕ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เข้ารับการศึกษา (พตส.) จำานวน ๘๐ คน

    เรียบร้อยแล้ว

 ๔ โครงการรักษาความปลอดภัยระบบบริหารข้อมูล ๗,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับปรุงโครงการ

  พรรคการเมือง ระยะที่ ๒  

 ๕ โครงการนเิทศงานพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืง ๒๕๕,๐๐๐ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

  ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  แต่งตั้งคณะทำางานนิเทศงานเรียบร้อยแล้ว

    และได้ดำาเนินการเดินทางไปนิเทศงาน

    สำานักงานใหญ่พรรค จำานวน ๑๗ พรรค

 ๖ โครงการจัดพิมพ์เอกสารเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ๗๕๐,๐๐๐ จัดพิมพ์เอกสารเสริมสร้างความรู้ จำานวน

  เกี่ยวกับพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ  ๓๐,๐๐๐ เล่ม อยู่ระหว่างจัดส่งเอกสาร

  ประชาธิปไตย   ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

  กองทุนตามหลักธรรมาภิบาล

 ๗ โครงการจดัทำาแผ่นพบัส่งเสรมิความรูเ้กีย่วกบัพรรคการเมอืง ๒๐๐,๐๐๐ จัดพิมพ์แผ่นพับส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ

    พรรคการเมือง จำานวน ๒๐,๐๐๐ แผ่น

    รวมถึงแจกจ่ายไปยังพรรคการเมือง

    สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั

    ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

    ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบ

    ประชาธิปไตยและศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

	งานพัฒนาพรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
	รวม	๑๘	โครงการ	งบประมาณ	๔๔,๘๕๘,๑๑๐	บาท
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 ๘ โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานการดำาเนินกิจการ ๑๔๐,๐๐๐ กันเงินข้ามปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  ของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๙ โครงการพัฒนาวิทยากรต้นแบบเพื่อให้เป็นวิทยากร ๗๒๒,๖๒๐ จัดจำานวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙

  มืออาชีพเกี่ยวกับพรรคการเมือง  มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล  

    ครูซ พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วม  

    จำานวน ๕๓ คน

 ๑๐ โครงการศกึษา วเิคราะห์ เพือ่จดัให้มปีระกาศคณะกรรมการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ไม่ได้ดำาเนินการ

  การเลอืกตัง้ เกี่ยวกับการจัดทำาระบบบัญชีการเงิน  

  ของพรรคการเมืองให้เป็นไปตาม 

  พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง 

  พ.ศ. ๒๕๕๐

 ๑๑ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กองทุนเพื่อการพัฒนา ๔,๕๐๐,๐๐๐ ดำาเนินการบางส่วนแล้วและได้ขอขยาย

  พรรคการเมือง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ระยะเวลาการใช้จ่ายเงินข้ามปี พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๒ โครงการจัดทำาวารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ๖๒๔,๐๐๐ จัดพิมพ์วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์

  ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ปีที่ ๑๘ จำานวน ๓ ฉบับ ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ เล่ม  

    รวม ๓๖,๐๐๐ เล่ม ดังนี้

    ฉบับที่ ๑ ม.ค. – เม.ย. ๕๖

    ฉบับที่ ๒ พ.ค. – ส.ค. ๕๖

    ฉบับที่ ๓ ก.ย. – ธ.ค. ๕๖ (ยังไม่ถึงระยะ

              เวลาดำาเนินการ)

    ดำาเนินการแจกจ่ายไปยังพรรคการเมือง 

    สาขาพรรคการเมือง สำานกังานคณะกรรมการ 

    การเลือกตั้งประจำาจังหวัด ทุกจังหวัด

    และกรงุเทพมหานคร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

    สมาชิกวุฒิสภา สถาบันอุดมศึกษา 

    หน่วยงานภาครฐัและเอกชนและประชาชนทัว่ไป

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน

  ตามหลักธรรมาภิบาล

 ๑๓ โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมการ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จำานวน ๑ ครั้ง

  กองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

    ณ ประเทศกรีซ (เฮลเลนิก) และสาธารณรัฐ 

    ตรุก ีกรรมการกองทนุ ไปดงูาน จำานวน ๔ คน

๑๔ โครงการสนับสนุนงบประมาณการตรวจติดตาม ๑,๐๗๑,๐๐๐ อยู่ระหว่างให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

  พรรคการเมือง โดยสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะผู้วิจัยจัดทำาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่ง

  ประจำาจังหวัด ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖  จะหมดสัญญา ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๑๕ โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ด้านกิจการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างการว่าจ้างสถานศึกษา ทำาการ

  พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ   ศึกษาและค้นคว้าแนวทางในการจัดทำาระบบ 

    ข้อมูลด้านกิจการพรรคการเมือง

    และการออกเสียงประชามติ
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๑๖ โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานด้านกิจการพรรค ๑,๐๕๐,๐๐๐ จัดจำานวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘

  การเมืองและการออกเสียงประชามติ ให้แก่พนักงาน  ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม Seapine

  การเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖   (สวนสนประดพิทัธ) อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ ์ 

    จำานวนผู้เข้าร่วม ๒๐๐ คน 

๑๗ โครงการอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร ๑๔๕,๐๐๐ จัดอบรม จำานวน ๒ รุ่น ประกอบด้วย

  ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ   ๑. รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม – ๑๑

          เมษายน ๒๕๕๖ ณ สำานกังานคณะกรรมการ

          การเลอืกตัง้ ห้อง ๖๐๓ จำานวน ๔๘ ชัว่โมง 

          ผู้เข้าร่วม จำานวน ๒๐ คน

    ๒. รุน่ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๒๓ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖  

     ณ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     ห้อง ๖๐๓ จำานวน ๔๘ ชั่วโมง   

     ผู้เข้าร่วม จำานวน ๒๐ คน

๑๘ โครงการประชุมระดมความคิดเห็นในการปรับปรุง ๑,๕๓๑,๕๐๐ กันเงินข้ามปี พ.ศ. ๒๕๕๖

  และจัดทำาแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ของกรรมการ

  การเลือกตั้งประจำาจังหวัด (งานพรรคการเมือง) 

  และผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด 

  ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                        รวม ๔๔,๘๕๘,๑๑๐

 ๓.๓		การตดิตามประเมนิผลการดำาเนนิงานของกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง
  ๓.๓.๑ วัตถุประสงค์

    เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานของกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง  โดยเฉพาะ 

การใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐

  ๓.๓.๒ เป้าหมาย

    สามารถประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิสนบัสนนุพรรคการเมอืงในแต่ละปีว่ามกีารใช้จ่ายเงนิทีถ่กูต้อง 

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแผนการดำาเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมืองหรือไม่

  ๓.๓.๓ งบประมาณ วงเงิน  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

  ๓.๓.๔ ผลการด�าเนินงาน    

    ว่าจ้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการติดตาม 

และประเมนิผลการดำาเนนิงานของกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สญัญาเลขที ่๕/๒๕๕๖ 

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ วงเงินตามสัญญา ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 209

 ๓.๔		การบรหิารกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖
  ๓.๔.๑ วัตถุประสงค์

    (๑) เพือ่ดำาเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานทัว่ไป การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารงานพสัดุ

ให้มีประสิทธิภาพ

    (๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินกิจการของพรรคการเมืองต่าง ๆ

  ๓.๔.๒ เป้าหมาย

    (๑) เพื่อดำาเนินงานด้านการบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป

    (๒) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง 

  ๓.๔.๓ งบประมาณ วงเงิน  ๑๒,๔๑๖,๘๙๐  บาท

   

 ๓.๕		งบกลาง วงเงนิ	๔๒๕,๐๐๐	บาท
  เพื่อสำารองไว้ใช้จ่ายสำาหรับโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พิจารณา

เห็นว่ามีความสำาคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาพรรคการเมือง

๑. ค่าจ้างบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) ๒,๙๔๖,๕๐๐

๒. งบดำาเนินการ ๗,๖๙๔,๓๙๐

๓. งบลงทุน ๑,๗๗๖,๐๐๐

                             รวม ๑๒,๔๑๖,๘๙๐

งบบริหารกองทุน งบประมาณ (บาท)
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 ๓.๖		ผลการดำาเนนิงานของกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงในรอบ	๑๕	ปี
  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็นรูปแบบหนึ่งของการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ  

ซึ่งบัญญัติให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้นในสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง และดำาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนา

พรรคการเมอืงตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กำาหนด โดยให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอีำานาจหน้าทีใ่นการจดัสรร

เงนิสนบัสนนุแก่พรรคการเมอืง และควบคมุดแูลการใช้จ่ายเงนิทนุหมนุเวยีน ในการนีค้ณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ 

แต่งตั้ง “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง” เพื่อทำาหน้าที่แทน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๑๕ ปี กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๗๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการจัดสรร

เงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนี้

  ๑. การสนับสนุนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๔๑ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๖) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   ๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีแรกของการดำาเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งกองทุน 

มีรายได้จากงบประมาณ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จำานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการสนับสนุนดังนี้

    (๑) การสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๒๖ พรรค เป็นเงิน 

๑๐๗,๙๘๗,๔๑๕ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้กับพรรคการเมืองเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๗,๓๙๘,๒๑๕ บาท

    (๒)  การสนับสนุนเป็นค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค จำานวน ๒๖ พรรค เป็นเงิน  

๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้กับพรรคการเมืองเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๘๖,๗๒๕.๗๒ บาท

   ๑.๒  ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้สนับสนุน

พรรคการเมือง ดังนี้

    (๑)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๒๙ พรรค เป็นเงิน  

๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงิน จำานวน ๒๑๓,๒๗๘,๙๕๕ บาท

    (๒)  การสนับสนุนเป็นค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค จำานวน ๒๓ พรรค เป็นเงิน  

๔๓,๒๐๐,๐๐๐  บาท  และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงิน จำานวน ๑๖,๕๖๕,๗๓๑.๙๙ บาท

   ๑.๓  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้สนับสนุน

พรรคการเมือง ดังนี้

    (๑)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๔๒ พรรค เป็นเงิน  

๒๕๑,๓๑๒,๓๘๔ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๒๔๑,๘๒๕,๒๐๒.๒๕ บาท

    (๒)  การสนับสนุนเป็นค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค จำานวน ๔๒ พรรค เป็นเงิน  

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๒๒,๘๒๗,๑๕๗.๘๔ บาท  



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 211

   ๑.๔  ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้สนับสนุน

พรรคการเมือง ดังนี้

    (๑)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๓๕ พรรค เป็นเงิน  

๑๙๑,๔๔๗,๐๘๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๑๗๐,๗๑๗,๔๙๐ บาท

    (๒)  การสนับสนุนเป็นค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค จำานวน ๓๕ พรรค เป็นเงิน  

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมือง เป็นเงินจำานวน ๒๐,๘๘๙,๙๐๖.๑๓ บาท 

   ๑.๕  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้

    (๑)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๓๐ พรรค เป็นเงิน  

๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมือง เป็นเงินจำานวน ๑๙๒,๖๒๓,๖๐๒.๕๐ บาท

    (๒)  การสนับสนุนเป็นค่าไปรษณียากรและค่าสาธารณูปโภค จำานวน ๓๐ พรรค เป็นเงิน  

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๑๙,๙๙๕,๘๒๑.๑๗ บาท  

   ๑.๖ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๒๗ พรรค จำานวน ๒๒๙,๙๙๕,๔๔๘ บาท และกองทุนฯ 

ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมือง เป็นเงินจำานวน ๒๒๐,๐๐๙,๕๐๐ บาท

   ๑.๗ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๒๕ พรรค จำานวน ๒๖๘,๗๓๙,๙๐๐ บาท และกองทุนฯ 

ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมือง เป็นเงินจำานวน ๒๕๕,๗๑๕,๖๒๐ บาท

   ๑.๘ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๒๔ พรรค จำานวน ๒๗๑,๙๙๙,๒๖๐ บาท และกองทุนฯ 

ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมือง เป็นเงินจำานวน ๒๒๙,๑๔๐,๘๒๕ บาท

   ๑.๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน - บาท แต่ได้จัดสรรเงินสนับสนุน

พรรคการเมืองตามแผนงานและโครงการ จำานวน ๒๑ พรรค จำานวน ๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียน

ที่มีอยู่ และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมือง เป็นเงินจำานวน  ๑๐๒,๗๐๑,๑๗๐ บาท

  ๒. การสนับสนุนพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

   ๒.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้

    (๑) การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ จำานวน ๖ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๑๐๘,๑๗๖,๑๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๘๔,๔๓๐,๐๐๕ บาท (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

    (๒)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ จำานวน ๑๐ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๑,๖๗๐,๐๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๑)
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   ๒.๒  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้

    (๑) การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ จำานวน ๖ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๖๒,๒๕๒,๖๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๘๔,๔๓๐,๐๐๕ บาท (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒)

    (๒)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ จำานวน ๙ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นเงินจำานวน ๘๓๐,๐๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๒)

   ๒.๓  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้

    (๑) การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ จำานวน ๖ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๖๓,๘๐๒,๘๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๖๓,๘๐๒,๘๐๐ บาท (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)  

    (๒) การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ จำานวน ๑๐ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๓,๙๒๙,๓๓๕.๑๖ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๓,๘๘๖,๖๗๕.๑๖ บาท (ข้อมูล 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)  

   ๒.๔  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้

    (๑)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ จำานวน ๖ พรรคการเมือง เป็นเงิน 

๑๑๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๑๑๔,๓๑๔,๑๐๐ บาท (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)  

    (๒)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ จำานวน ๑๒ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๘,๘๐๙,๖๕๕.๑๖ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๘,๗๖๔,๖๕๕.๑๖ บาท (ข้อมูล 

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔)  

   ๒.๕  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๑๗๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้

    (๑)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ จำานวน ๗ พรรคการเมือง เป็นเงิน 

๙๔,๒๖๙,๘๘๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๘๒,๓๘๕,๕๙๒ บาท (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  

    (๒)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ จำานวน ๒๑ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๑๔,๓๓๔,๑๖๘ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๙,๔๔๖,๔๕๖ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)  

    (๓) การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๖ (รัฐจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบ 

แก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคตามมาตรา ๕๘) โดยพรรคการเมืองจะต้องจัดทำาแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และกองทุนฯ ได้ทำาการเบิกจ่ายให้กับพรรคการเมืองจำานวน ๔ พรรค 

เป็นเงิน ๑,๖๙๑,๒๓๐ บาท
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   ๒.๖  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุนฯ ได้รับงบประมาณ จำานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และได้ 

สนับสนุนพรรคการเมือง ดังนี้

    (๑)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๕ จำานวน ๘ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๑๐๘,๐๓๓,๖๐๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๙๗,๖๒๑,๙๑๙ บาท (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  

    (๒)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๘๑ จำานวน ๒๓ พรรคการเมือง เป็นเงิน  

๑๖,๒๑๘,๐๒๒ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน ๑๑,๕๔๖,๖๓๙.๕๐ บาท (ข้อมูล  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  

    (๓)  การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา ๗๖ (รัฐจัดสรรเงินสนับสนุนสมทบ 

แก่พรรคการเมืองที่ได้รับบริจาคตามมาตรา ๕๘) โดยพรรคการเมืองจะต้องจัดทำาแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อเสนอ 

ต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และกองทุนฯ ได้ทำาการเบิกจ่ายให้กับพรรคการเมืองจำานวน  

๘ พรรค จำานวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๖๖๔,๕๔๐ บาท และกองทุนฯ ได้เบิกจ่ายให้พรรคการเมืองเป็นจำานวนเงิน 

๖๖๔,๕๔๐ บาท
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ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๔

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานกับหน่วยงานราชการ 
 หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น

 พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ได้กำาหนดอำานาจหน้าทีค่ณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ตามมาตรา ๑๐(๑๔) ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ

ประชาชนและการช่วยเหลือในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

 ๑. ผลิตสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  ๑.๑ สื่อรณรงค์เลือกตั้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประสานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

และการไฟฟ้านครหลวง ร่วมผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์การเลือกตั้ง

  ๑.๒ สื่อรณรงค์ให้ความรู ้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ได้ผลิตและจัดส่งให้สำานักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัดเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่

  ๑.๓  สื่อวีดิทัศน์ ชุดชุมชนพลเมืองดีและชุดแผง ๓ โครงการ ๔ ตลาดวิถีประชาธิปไตย ได้ประสาน

สถานีวิทยุโทรทัศน์เผยแพร่วีดิทัศน์ชุดดังกล่าว อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง ๕) สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย  

สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

  นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียง นำาเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระ 

ความรู้แก่ประชาชนในรูปแบบสปอต สารคดี รายงานข่าวและสัมภาษณ์ผู้บริหารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ ์

สันติราษฎร์  เป็นต้น

 ๒. การสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

  ๒.๑  การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

และการเลือกตั้งแก่ ประชาสัมพันธ์จังหวัด นักสื่อสารมวลชน ผู้จัดรายการวิทยุ นักข่าวและสื่อมวลชนท้องถิ่น   

โดยคัดเลือกจากตัวแทนสื่อมวลชน  จังหวัดละ ๓ คน

  ๒.๒ การประกวดหนังสั้น การประกวดภาพถ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีนักเรียน นักศึกษา 

ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้แนวคิดวิถีประชาธิปไตยเริ่มได้ที่ตนเอง  ทำาให้ได้ผลงานที่นักเรียน นักศึกษา สร้างสรรค ์

และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับประชาธิปไตย
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  ๒.๓  พลเมอืงอาสาพฒันาประชาธปิไตย  โดยสรรหาผูแ้ทนชมุชนเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรพลเมอืงอาสา

พฒันาประชาธปิไตยและรบัมอบภารกจิในการช่วยเหลอืงานของสำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ อาท ิ เป็นอาสาสมคัร

รณรงค์เชิญชวนเลือกตั้ง เป็นกรรมการประจำาหน่วยเลือกตั้งและสร้างเครือข่ายพลเมืองอาสาในอัตรา ๑:๑๐   

เป็นต้น

  ปัญหาอุปสรรค

  การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน เป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นรปูธรรม จงึจำาเป็นต้องรณรงค์เผยแพร่และให้ความรูเ้กีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้

แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยงบประมาณและบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำากัด สำานักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้จงึได้ดำาเนนิการให้ความรูแ้ละการศกึษาในลกัษณะขอความร่วมมอืจากส่วนราชการและภาคเอกชนต่าง ๆ   

โดยกระบวนการสือ่บคุคลเป็นหลกั  ทัง้นี ้ ความร่วมมอืดงักล่าวจะมคีวามต่อเนือ่งยัง่ยนื  จำาเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องกระตุน้

ให้พลเมืองตระหนักถึงความสำาคัญของหลักการวิถีชีวิตประชาธิปไตย และเกิดจิตสำานึกการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของประชาชน ผ่านการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมผลักดันให้เกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

ขึ้นในสังคม

  ข้อเสนอแนะ

  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีและรักษาเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนราชการส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การให้ความรู้ 

และการศกึษาแก่ประชาชนบรรลตุามภารกจิ  โดยกำาหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์การมส่ีวนร่วมซึง่จะทำาให้เกดิการขบัเคลือ่น

ตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการส่วนท้องถิ่นและองค์การเอกชน ในการขับเคลื่อนภารกิจให้ลงไปถึงหมู่บ้าน ชุมชน ให้เกิดจิตสำานึก

และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่แท้จริง  โดยไม่มีการบิดเบือนหลักการให้เกิดความสับสน  

เข้าใจผิดของประชาชนจนเกิดแนวทางปฏิบัติที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง

  ๒.๑ ประเดน็การเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พจิารณาให้ความเหน็ชอบ 
กรณีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
   ปัญหา อุปสรรค

   เนือ่งจากมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับ

พรรคการเมืองหรือรายการตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๕) ที่จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน

แบบตามมาตรา ๓๔ ให้หวัหน้าพรรคการเมอืงแจ้งการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นหนงัสอืต่อนายทะเบยีนภายในสามสบิวนั 

๒. ปัญหาในการดำาเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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นบัแต่วนัทีไ่ด้มกีารเปลีย่นแปลง   เพือ่ให้พจิารณาแก้ไขรายละเอยีดดงักล่าว และในวรรคสองบญัญตัว่ิาการเปลีย่นแปลง

ตามวรรคหนึ่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับแจ้งการตอบรับการเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน และให้นำาความในมาตรา 

๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงทำาให้เมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมืองหรือ

รายการตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๕) ที่จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบตามมาตรา ๓๔  

นายทะเบียนจะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ และแจ้ง

เป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้แจ้งการเปลี่ยนแปลงทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับการแจ้ง  

ตามมาตรา ๑๓ ซึ่งมาตรา ๔๑ บัญญัติให้นำาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมทุกครั้ง จึงเป็นเหตุให้การ

ดำาเนินการของนายทะเบียนในการพิจารณาตอบรับหรือไม่ตอบรับ และแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้แจ้ง

การเปลี่ยนแปลงทราบต้องล่าช้าลง ทั้งที่บางเรื่องเป็นเพียงรายละเอียดในเรื่องเล็กน้อย เพราะจะต้องเสนอเรื่องให้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก่อนทุกเรื่อง

   ข้อเสนอแนะ

   เหน็ควรแก้ไขพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๑  วรรคสอง  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตัดความว่าให้นำาความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมออก 

เพื่อให้การดำาเนินการของนายทะเบียนในการพิจารณาตอบรับหรือไม่ตอบรับ กรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

พรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมืองหรือรายการตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง (๕) ที่จดแจ้งไว้กับนายทะเบียน  

หรอืรายละเอยีดทีแ่จ้งไว้ในแบบตามมาตรา  ๓๔  และแจ้งเป็นหนงัสอืพร้อมทัง้เหตผุลให้ผูแ้จ้งการเปลีย่นแปลงทราบ

เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 ๒.๒ กรณีรายงานการดำาเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา 
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
   ปัญหา อุปสรรค

   เนือ่งจากมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดทำารายงานการดำาเนินกิจการของ

พรรคการเมืองในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตามวิธีการที่นายทะเบียนกำาหนด และแจ้งให้ 

นายทะเบยีนทราบภายในเดอืนมนีาคมของทกุปี เพือ่ประกาศให้สาธารณชนทราบ เว้นแต่พรรคการเมอืงทีจ่ดัตัง้ขึน้ยงั

ไม่ถึงเก้าสิบวันนับจนถึงวันสิ้นปีปฏิทิน และในวรรคสองบัญญัติว่าเมื่อครบระยะเวลาการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว 

หากพรรคการเมอืงใดยงัไม่ได้รายงานให้นายทะเบยีนมอีำานาจสัง่ให้หวัหน้าพรรคการเมอืงรายงานภายในระยะเวลาที่

กำาหนด ถ้าพ้นกำาหนดระยะเวลาแล้วยงัมไิด้รายงานโดยไม่มเีหตผุลอนัสมควร ให้นายทะเบยีนโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งดำาเนินการเพื่อให้มีการยุบพรรคการเมืองนั้น

   ดังนั้น จึงก่อให้เกิดปัญหาข้อยุ่งยากและเกิดภาระหน้าที่ของพรรคการเมือง ซึ่งต้องดำาเนินการตาม

อำานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข 

เพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในการดำาเนนิกจิการของพรรคการเมอืงให้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู กฎหมาย นโยบาย

พรรคการเมอืง ข้อบงัคบัพรรคการเมอืงและมตขิองทีป่ระชมุใหญ่ของพรรคการเมอืง ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั

และซือ่สตัย์สจุรติเพือ่ประโยชน์ของประเทศและประชาชนและต้องส่งเสรมิความเป็นประชาธปิไตยในพรรคการเมอืง
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อยู่แล้ว อีกทั้งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๗ ที่บัญญัติให้หัวหน้าพรรคการเมืองเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้ง 

ให้สมาชกิทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ ทีต่ัง้สำานกังานของพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงไม่น้อยกว่า 

สิบห้าวัน และให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งงบการเงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้ว โดยหัวหน้า

พรรคการเมืองต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรัญญิกพรรคการเมือง ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วัน

ที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติพร้อมทั้งสำาเนาบัญชีตามมาตรา ๔๕

   ข้อเสนอแนะ

   เหน็ควรยกเลกิมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง ไม่ต้องถูกยุบพรรคการเมือง เพราะเหตุไม่

ดำาเนินการตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

 

 ๒.๓  กรณีการสิ้นสภาพพรรคการเมือง มาตรา ๙๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
   ปัญหาอุปสรรค

   เนื่องจากมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติว่าพรรคการเมืองย่อมสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองด้วยเหตุใด 

เหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   (๑)  ไม่สามารถดำาเนินการตามมาตรา ๒๖ ได้ ภายในเวลาที่กำาหนด

   (๒)  ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งติดต่อกัน 

หรือเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน สุดแต่ระยะเวลาใดจะยาวกว่ากัน

   (๓)  มีจำานวนสมาชิกเหลือไม่ถึงห้าพันคน เป็นระยะเวลาติดต่อกันหนึ่งปี

   (๔)  ไม่มีการเรียกประชุมใหญ่พรรคการเมือง หรือไม่มีการดำาเนินกิจกรรมใดทางการเมืองเป็นระยะ

เวลาติดต่อกันหนึ่งปี โดยมิได้มีเหตุอันสมควรอันจะอ้างได้ตามกฎหมาย

   เมือ่ปรากฏต่อนายทะเบยีนหรอืเมือ่มผีูย้ืน่คำาร้องต่อนายทะเบยีนว่ามเีหตตุามมาตรานีใ้ห้นายทะเบยีน

ดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองใดจริงให้นายทะเบียนโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็น

พรรคการเมือง

   จึงมีผลทำาให้พรรคการเมืองที่มีเหตุตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และนายทะเบียนได้ดำาเนินการสอบสวน 

ข้อเทจ็จรงิแล้ว พบว่ามเีหตดุงักล่าวเกดิขึน้กบัพรรคการเมอืงจรงิ พรรคยงัมภีาระหน้าทีต่ามกฎหมายต้องดำาเนนิการ 

ต่อไป จนกว่าจะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ซึ่งต้อง 

ใช้ระยะเวลานาน 
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   ข้อเสนอแนะ

   เห็นควรแก้ไขมาตรา ๙๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยแก้เป็น “เมือ่ปรากฏต่อนายทะเบยีนหรอืเมือ่มผีูย้ืน่คำาร้อง

ต่อนายทะเบียนว่ามีเหตุตามมาตรานี้ให้นายทะเบียนดำาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น

กับพรรคการเมืองใดจริง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งสิ้นสภาพความเป็น

พรรคการเมืองนั้น  เพื่อให้พรรคการเมืองสามารถสิ้นสภาพได้โดยเร็วที่สุดภายหลังจากนายทะเบียนพรรคการเมือง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำาสั่งสิ้นสภาพพรรคการเมือง

 ๒.๔ การพจิารณาสัง่ไม่รบัจดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืง ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และการแจ้งเป็นหนงัสอืให้ผูย้ืน่จดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืงดำาเนนิการแก้ไข ตามมาตรา ๑๔ 
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กรณเีอกสารการจดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืงตามมาตรา ๑๓ (๓) 
มีรายการไม่ครบถ้วน
   ปัญหา อุปสรรค

   เนื่องจากมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคแรกบัญญัติว่าเมื่อได้รับการยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง  

ให้นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้

   (๑) ผู ้จดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘  

วรรคหนึ่ง และมีจำานวนตั้งแต่สิบห้าคนขึ้นไป

   (๒)  ชื่อ ชื่อย่อ และภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง นโยบายและข้อบังคับพรรคการเมืองมีลักษณะ

และความมุ่งหมายที่ไม่ขัดต่อมาตรา ๙

   (๓)  เอกสารการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองมีรายการครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรา ๑๐  

และมาตรา ๑๒

   (๔)  คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา ๑๑

   และในวรรคสามบญัญตัว่ิาในกรณทีีน่ายทะเบยีนตรวจสอบแล้วเหน็ว่ามรีายการใดไม่เป็นไปตามวรรคหนึง่

ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองและแจ้ง 

เป็นหนงัสอืพร้อมทัง้เหตผุลให้ผูย้ืน่จดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืงทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนได้ 

รับการยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง

   และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคแรกบัญญัติว่าในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารจดแจ้ง 

การจดัตัง้พรรคการเมอืงตามมาตรา ๑๓ (๓) มรีายการไม่ครบถ้วน หรอืมข้ีอความไม่ชดัเจนหรอืบกพร่องให้นายทะเบยีน

แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับการยื่น 

จดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืง เพือ่ให้ดำาเนนิการแก้ไขภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งจากนายทะเบยีน
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   จึงมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ มีรายการไม่ครบถ้วน ตามมาตรา ๑๓ (๓) ต้องเสนอให ้

นายทะเบียนพิจารณาดำาเนินการตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคสาม โดยให้นายทะเบยีนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้สัง่ไม่รบัจดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืง หรอืต้องดำาเนนิการตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ วรรคสาม โดยให้นายทะเบยีน

แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับการยื่น 

จดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืง เพือ่ให้ดำาเนนิการแก้ไขภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืแจ้งจากนายทะเบยีน

   ถ้าผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ดำาเนินการแก้ไขเอกสารการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง

ตามวรรคหนึ่ง หรือดำาเนินการแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งสั่งไม่รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง และให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ยื่น 

จดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืงทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีส่ัง่ไม่รบัจดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืงและให้นำาความ

ในมาตรา ๑๓ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   ข้อเสนอแนะ

   เห็นควรแก้ไขมาตรา ๑๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

   ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีรายการใดไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ยกเว้น (๓) กรณี

เป็นเพียงรายละเอียดหรือผิดพลาดเล็กน้อยและมิใช่ในข้อสาระสำาคัญ ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้สัง่ไม่รบัจดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืง และแจ้งเป็นหนงัสอืพร้อมทัง้เหตผุลให้ผูย้ืน่จดแจ้ง

การจดัตัง้พรรคการเมอืงทราบภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีน่ายทะเบยีนได้รบัการยืน่จดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืง

   และแก้ไขมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

   ในกรณทีีน่ายทะเบยีนตรวจสอบแล้วเหน็ว่าเอกสารจดแจ้งการจดัตัง้พรรคการเมอืงตามมาตรา ๑๓ (๓) 

มีรายการไม่ครบถ้วน โดยเป็นเพียงรายละเอียดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยและมิใช่ในข้อสาระสำาคัญ หรือมีข้อความ 

ไม่ชัดเจนหรือบกพร่องให้นายทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับการยื่นจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง เพื่อให้ดำาเนินการแก้ไขภายในสิบห้าวัน 

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน

   เพือ่ให้การดำาเนนิการตามมาตรา ๑๓ วรรคสาม และมาตรา ๑๔ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

และสอดคล้องกัน
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 ๒.๕ การไต่สวนข้อเทจ็จรงิกรณกีารร้องเรยีนว่าพรรคการเมอืงกระทำาผดิตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมคีำาขอให้ยบุพรรคการเมอืง 
การดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในรูปคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของนายทะเบียน
พรรคการเมือง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายนอกผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีพนักงานของสำานักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง
ประชามติ ทำาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ปัญหา อุปสรรค

   ในการนำาเสนองาน จัดประชุม จัดทำาเอกสารและติดต่อประสานงาน มีพนักงานดำาเนินการไม่เพียงพอ 

และไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีความสำาคัญและต้องใช้ความระมัดระวัง ความรอบคอบ 

ในการตรวจสอบแสวงหาข้อเทจ็จรงิดงักล่าว เนือ่งจากข้อมลูเอกสาร พยานหลกัฐาน จำาเป็นต้องใช้ในการนำาเสนอต่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกล่าวอ้างในศาล

   ข้อเสนอแนะ

   เห็นควรให้จัดหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพกฎหมายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ 

พร้อมทัง้เข้ารบัการอบรมให้ความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งการแสวงหาข้อเทจ็จรงิเพือ่เสรมิทกัษะการปฏบิตังิานอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้และความชำานาญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องต่าง ๆ

   แนวทางแก้ไข

   ๓.๑ การบังคับใช้ระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กฎหมายเลือกตั้งบัญญัติให้ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอีำานาจในการออกระเบยีบหรอืประกาศนัน้อยูใ่นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมบีทลงโทษทางคดเีลอืกตัง้

และคดีอาญาสำาหรับบุคคลที่กระทำาการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น หากผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งผู้ใดกระทำาการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการกระทำาดังกล่าวน่าจะมีผล

ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถมีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ผูน้ัน้ รวมทัง้สามารถพจิารณาให้มกีารดำาเนนิคดอีาญาแก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีก่ระทำาการฝ่าฝืนด้วย 

เป็นต้น

   ๓.๒  ให้มีการบัญญัติวิธีการนับระยะเวลาในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในกรณีที่ 

ศาลยุติธรรมมีคำาพิพากษาในคดีอาญาและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย การนับระยะเวลาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

จะเริ่มตั้งแต่ศาลใดและนับระยะเวลาอย่างไร

๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
 หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔
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   ๓.๓  การแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งที่ใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินการของรัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สนับสนุน 

การเลือกตั้ง เช่นเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

   ๓.๔  การแก้ไขกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนดค่าใช้จ่ายสำาหรับการเลือกตั้งใหม่

เสนอต่อศาลฎกีาหรอืศาลอทุธรณ์  เพือ่ให้ศาลฎกีาหรอืศาลอทุธรณ์  มคีำาสัง่ให้ผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้ทีต้่องรบัผดิทำาการ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กับรัฐ พร้อมกับการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้ได้รับการเลือกตั้งด้วย
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