
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๒ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี

ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ� ๕ ธันว�คม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมห�นคร ๑๐๒๑๐

โทร. ๐-๒๑๔๑-๘๘๘๘ ส�ยด่วนเลือกตั้ง โทร. ๑๑๗๑

ราย
งาน

ผ
ล
ก
ารป

ฏ
ิบ
ัต
ิงาน

ค
ณ

ะก
รรม

ก
ารก

ารเล
ือ
ก
ต
ั้ง ป

ระจ�าป
ีงบ

ป
ระม

าณ
 พ

.ศ
. ๒

๕
๕
๘

   ISBN
 ๙

๗
๘

-๖
๑
๖
-๗

๒
๕
๙
-๔

๕
-๑

_17-0248 cover 10 mm.indd   1 4/20/60 BE   11:48 AM



ชื่อหนังสือ	 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

พิมพ์ครั้งที่	๑			เมษายน	๒๕๕๘

ISBN	 ๙๗๘-๖๑๖-๗๒๕๙-๔๕-๑

จ�านวน	 ๒,๐๐๐	เล่ม

พิมพ์ที่	 บริษัท	ธนาเพรส	จ�ากัด		โทร.	๐๒-๕๓๐๔๑๑๔

_17-0248 cover 10 mm.indd   2 4/20/60 BE   11:48 AM



ภาพพระราชทาน

_17-0248(000)p4.indd   1 4/19/60 BE   2:40 PM



พระบรมราโชวาทที่ได้ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๘

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมราโชวาท

ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕.๒/๑๑๙๐  ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

พระบรมราโชวาท

	 งานราชการนั้น		คืองานของแผ่นดิน		มีผลเกี่ยวเนื่องถึง
			ประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน.		งานทุกอย่าง
			จึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง		เพื่อให้งานด�าเนินต่อเนื่องไป
			ไม่ขาดสาย.		ดังนั้น		ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ
			จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ท�ามาก่อน		หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน
			ขึ้นเป็นข้อส�าคัญนัก		จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน
			เป็นหลักใหญ่		แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�า		ด้วยความอุตสาหะเสียสละ
			และด้วยความสุจริตจริงใจ.		งานทุกอย่างจึงจะด�าเนินไปได้
			อย่างราบรื่น		ไม่ติดขัด		และส�าเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง
			และยั่งยืนตลอดไป.
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“ผู้ออกแบบ	:	นายภิญโญ		สุวรรณคีรี		ศิลปินแห่งชาติ”
ราชบัณฑิตส�านักศิลปกรรม	ประเภทสถาปัตยศิลป์	

และรองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย												

ลักษณะ
	 	 เป็นตราหกเหลีย่ม	เส้นกรอบตราเป็นรปูลกูฟักพนกัอนิทรธน	ูมพีานรฐัธรรมนญู	อาทติย์อุทัย 

และลายกระหนกใบเทศ	มขี้อความ “ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้”	ลักษณะโค้งครึ่งวงกลมภายใต ้

เครื่องหมาย

ค�าอธิบายความหมายของเครื่องหมาย
๑.	 เส้นกรอบตรา	 เป็นรปูลกูฟักพนกัอนิทรธนู	หมายถงึ	ขอบเขตของกฎหมายรฐัธรรมนูญใหม่ 

	 	 	 เหมือนพนักกั้นปริมณฑลในสถาปัตยกรรมอันแข็งแรง	 เพื่อกั้นมิให้ออก 

	 	 	 นอกกรอบกตกิา

๒.	พานรัฐธรรมนูญ				 พานรัฐธรรมนญู		ซึง่เป็นสญัลกัษณ์แห่งประชาธปิไตย	อนัปวงชนชาวไทย 

	 	 	 มอี�านาจในการบรหิารประเทศ

๓.	อาทติย์อุทัย	 หมายถงึ	 รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ทีป่ฏริปูขึ้นใหม่	เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม 

	 	 	 และประสทิธภิาพในการบรหิารประเทศ		เสมอืนแสงอาทติย์ทีใ่ห้ความสว่าง 

	 	 	 แก่ปวงชน

๔.	ลายกระหนกใบเทศ	 หมายถงึ	 ความสมบูรณ์ในแนวความคิดอันก่อให้เกิดความโปร่งใส 

	 	 	 ในการเลอืกตัง้

เครื่องหมายราชการของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘ ก
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

วสิัยทัศน์	พันธกจิ	ปรัชญาองค์กร	เป้าประสงค์หลักและแผนยุทธศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐

วสิัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักในการบรหิารจัดการเลอืกตัง้ทุกระดับ	การออกเสยีงประชามติ

ที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น	และสร้างสถาบันพรรคการเมอืงให้เจรญิก้าวหน้ามั่นคง”

พันธกจิ
“บรหิารจัดการเลอืกตัง้	การออกเสยีงประชามติ	ด�าเนนิการสบืสวนสอบสวนวนิจิฉัยและการด�าเนนิคดใีนศาล

ให้มคีวามสุจรติ	โปร่งใส	และเที่ยงธรรม	เสรมิสร้างวถิปีระชาธปิไตยและพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข	

ส่งเสรมิพรรคการเมอืงให้เป็นสถาบันทางการเมอืงที่เข้มแข็ง	พัฒนาศักยภาพองค์กร	และระบบงานให้มปีระสทิธภิาพ”

เป้าประสงค์หลัก
๑.		ทกุภาคส่วนของสงัคมมคีวามเชือ่ม่ันและมส่ีวนร่วมในกระบวนการเลอืกตัง้	และการออกเสยีงประชามต	ิองค์กรมภีาพลกัษณ์ทีด่เีป็นทีย่อมรับ
๒.	บุคลากรผู ้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 และการออกเสียงประชามติมีความเป็นกลาง	 และเป็นมืออาชีพ	 ผลการเลือกตั้ง 

และการออกเสยีงประชามตเิป็นที่ยอมรับในความสุจรติและเที่ยงธรรม	จากทุกภาคส่วนของสังคมทัง้ในและต่างประเทศ
๓.	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วม

ทางการเมอืงตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ
๔.		พรรคการเมอืงมคีวามเข้มแข็ง	มกีารบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลและมคีวามเป็นสถาบันได้รับการยอมรับจากประชาชน
๕.		องค์กรมรีะบบบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล	บคุลากรมจีติส�านกึ	คณุธรรม	จรยิธรรม	และความรบัผดิชอบในการปฏบัิตงิาน		มกีฎหมาย

และระเบยีบทีเ่อื้อต่อการปฏบัิตงิาน	การบังคับใช้กฎหมายมปีระสทิธภิาพและเป็นมาตรฐาน		มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
ทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครอืข่าย	สนับสนุนการปฏบิัตงิานครอบคลุมทุกภารกจิ	

ยุทธศาสตร์ที่	๑
พัฒนาระบบและกระบวนการเลอืกตัง้	

การออกเสยีงประชามติ	
ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

ยุทธศาสตร์ที่	๔
พัฒนาระบบ	และกระบวนการสบืสวนสอบสวน	

วนิจิฉัย	การด�าเนนิคดใีนศาล
ให้มคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นที่ยอมรับ

ยุทธศาสตร์ที่	๒
เสรมิสร้างวถิปีระชาธปิไตย

และการมสี่วนร่วมทางการเมอืง
ของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่	๕
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์กร

ตามหลักธรรมาภบิาล

ยุทธศาสตร์ที่	๓
ส่งเสรมิสนับสนุนพรรคการเมอืง

ให้เป็นสถาบันทางการเมอืง
ที่เข้มแข็งและยั่งยนื

ปรัชญาองค์กร
“องค์กรยดึหลักธรรมาภบิาล	ผู้ปฏบิัตงิานยดึหลักสุจรติ	โปร่งใส	และเที่ยงธรรม	รู้รักสามัคคี	และภักดตี่อองค์กร”

ยุทธศาสตร์

*	คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้มมีตใินการประชมุ	ครัง้ที	่๑๐๒/๒๕๕๕	วนัที	่๑๘	กนัยายน	๒๕๕๘	อนมุตัใิห้ใช้แผนยทุธศาสตร์ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	(ฉบบัที	่๒)	 
	 พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐	ตัง้แต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	เป็นต้นไป

ข
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ค�ำน�ำ
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ยังอยู่ในช่วงของการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 จึงไม่มีการจัด 

การเลอืกตัง้	ท้ังระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่	คณะกรรมการการเลอืกตัง้	และส�านกังานคณะกรรมการ 

การเลือกตัง้ได้ใช้ช่วงเวลาทีไ่ม่มภีารกจิในการจดัการเลอืกตัง้	เตรยีมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพ 

องค์การในทุก	 ๆ	 ด้าน	 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 

โดยด�าเนินการคู่ขนานไปกับการศึกษาท�าความเข้าใจและจัดท�าความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 

เสนอต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง	 แต่เน่ืองจากเมื่อวันท่ี	 ๖	 กันยายน	๒๕๕๘	 

สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว	 การร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องเร่ิมต้นใหม	่ 

ตามบทบญัญติัของมาตรา	๓๕/๑	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗

	 นอกจากการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ยังปฏิบัติภารกิจในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องคัดค้าน 

การเลือก ต้ัง 	 การด� า เนินคดี เลือก ต้ัง ในศาลที่ เกี่ ยว เนื่ องมาจากการเลือกตั้ ง 	 ก ่อนที่ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเข้าควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศ	 รวมทั้งการให้ความรู้ 

และการศึกษาแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 

บัญญัติอย่างต่อเนื่อง	 ผลการปฏิบัติงานที่ปรากฏในรายงานเล่มนี้	 จึงประกอบด้วยผลงาน 

ที่ไม่แตกต่างจากผลงานท่ีเกิดข้ึนในช่วงที่การเมืองการปกครองของประเทศอยู่ในสถานการณ ์

ปกติทุกประการ	 ขาดแต่การจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และการสนับสนุน 

ให้พรรคการเมืองด�าเนินกิจการทางการเมืองเท่านั้น	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จึงขอขอบคุณ 

ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าสถานการณ์ 

ของประเทศจะอยู ่ ในสภาวะเช ่นใด	 เพราะทุกภาคส ่วนต ่างมี เป ้ าหมายเดียวกันคือ	 

การเสริมสร้างความรู ้	 ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 

ได ้ เข ้ามามีส ่วนร ่วมทางการเมืองอย ่างแท ้จริ ง 	 อันจะน�า สังคมและประเทศชาติ ไปสู ่ 

ความปรองดอง	สมานฉันท์	และความมั่นคง	ยั่งยืน	ในที่สุด

	 สุดท้ายนี้	 	 ไม่ว่าบทบาทอ�านาจหน้าที่ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่	 จะเปลี่ยนแปลงไป 

ในทิศทางใด	 คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขอยืนยันว่า	 

จะท�างานด้วยการยึดมั่นหลักกฎหมาย	ซื่อสัตย์สุจริต	และเป็นกลางทางการเมือง	ตลอดไป

    

(นายศุภชัย	สมเจริญ)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

คณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ชุดที่	๔
 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน	 (ชุดที่	 ๔)	 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งให้ 

ด�ารงต�าแหน่ง	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖	 และได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 

และเข้าปฏิบัติหน้าที่	เมื่อวันที่	๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ฉ
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 
	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 เนติบัณฑิตไทย		ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๔๕
	 วุฒิบัตร	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	๑๐	

	 วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม	
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	๕	
	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	

	 รุ่นที่	๑๔	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	๓	ศาลรัฐธรรมนูญ

ประวัตกิารท�างานที่ส�าคัญ	
	 หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย	กองก�ากับการ	๒	กองอ�านวยการศึกษา	กองบัญชาการศึกษา	กรมต�ารวจ
	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค	๘	และภาค	๔
	 ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค	๔
	 ผู้ช่วยผู้พิพากษา	 	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
	 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์		 	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
	 ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้	ศาลแขวงพระนครเหนือ	 	 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๑	
	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว	ศาลจังหวัดสีคิ้ว	 	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา	คณะที่	๑

	 ศาลจังหวัดระยอง	 	 ท�าหน้าที่ประธานคดีปกครอง
	 ผู้พิพากษาศาลแพ่ง	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี	 	 กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา	
	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี	 	 และศาลอุทธรณ์	
	 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา	 	 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา	
	 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค	๔	และภาค	๒	

การด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการการเลอืกตั้ง
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	ถึงปัจจุบัน

“ท�างานเป็นทีม	ยึดหลักกฎหมาย	เลือกตั้งโปร่งใส	สุจริต	เที่ยงธรรม”

นายศุภชัย		สมเจรญิ
ประธานกรรมการการเลอืกตั้ง

ช
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 
	 รัฐศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
	 เนติบัณฑิตไทย		ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สาขาสหวิทยาการ)		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัตกิารท�างานที่ส�าคัญ  
	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
	 อธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๙
	 ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลอืกตั้ง
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	ถึงปัจจุบัน

“...บ้านเมืองของเราก�าลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ	ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ
การที่ท�าความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดกิจประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว	และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง...”

“...ในวงสังคมนั้นเล่า	ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามส�าหรับสุภาพชน	รู้จักสัมมาคารวะ
ไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ	พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาท	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๔๓	

และในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พ.ศ.	๒๔๙๖

ดร.	ธรีวัฒน์		ธรีโรจน์วทิย์
กรรมการการเลอืกตั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ	
	 นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 เนติบัณฑิตไทย		ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

การศกึษาอบรมพเิศษ	
	 รับทุนกองทัพอากาศให้ไปศึกษาต่อด้านวิชาสื่อสาร	ระยะเวลา		๔๗		สัปดาห์

					ณ	Keesler	Airforce	Base	Mississippi		ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 วุฒิบัตร	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.)	รุ่นที่	๕		
	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง		หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	

	 รุ่นที่	๖	
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)	รุ่นที่	๒๑

ประวัตกิารท�างานที่ส�าคัญ  

	 นายทหารสารบรรณ	กองเศรษฐกรรม		 	 อธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๓

	 กรมสวัสดิการทหารอากาศ	 	 รองประธานศาลอุทธรณ์	ภาค	๗

	 อัยการผู้ช่วย	กองคดี	กรมอัยการ	 	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

	 ผู้ช่วยผู้พิพากษา		 	 ประธานศาลอุทธรณ์	ภาค	๗

	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี	 	 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ	

	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี			 	 ในศาลชั้นต้น	ศาลชั้นอุทธรณ์	และศาลชั้นฎีกา

	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ	 	 กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ	 	 ในศาลชั้นอุทธรณ์

	 รองอธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๘	 	 รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 รองอธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๓	 	 ศาลยุติธรรม	จ�ากัด

	 รองอธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๗	 	

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลอืกตั้ง
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	ถึงปัจจุบัน

“สุจริต	เที่ยงธรรม	น�าพาองค์กรให้ก้าวไกลและมั่นคง”

นายบุญส่ง		น้อยโสภณ
กรรมการการเลอืกตั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ
	 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.	

ประวัตกิารท�างานที่ส�าคัญ  

	 ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง		 	 กรรมการการอุดมศึกษา
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 	 ประธานกรรมการพิจารณาโครงการ
	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา		 	 ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)
	 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		ฝ่ายการเมือง	 	 ประธานกรรมการบริหาร	
	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์			 	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
	 กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภานานาชาติ	(IPU)	 	 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
	 ผู้แทนการค้าไทย	 	
	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลอืกตั้ง
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	ถึงปัจจุบัน

“ค�าว่า	พลเมือง	มาจาก	พละ+เมือง	หมายถึง	พลังของบ้านเมือง
อนาคตของบ้านเมือง	จึงขึ้นอยู่กับ	คุณภาพของพลเมือง”

ดร.	ประวชิ		รัตนเพยีร
กรรมการการเลอืกตั้ง

ญ

_17-0248(000)p4.indd   13 4/19/60 BE   2:40 PM



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์	สมชัย		ศรสีุทธยิากร
กรรมการการเลอืกตั้ง

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 

	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป)	เกียรตินิยมอันดับสอง
	 คณะวิทยาการจัดการ		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	เกียรตินิยมดีมาก

					คณะรัฐประศาสนศาสตร์		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง		หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	

					(ปปร.)	รุ่นที่	๔	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง		สถาบันพระปกเกล้า

ประวัตกิารท�างานที่ส�าคัญ  
	 ประธานกรรมการแผนพัฒนาการเมือง		สภาพัฒนาการเมือง		

	 กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง		สภาพัฒนาการเมือง

	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยแห่งรัฐสภา

	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์		มหาวิทยาลัยศรีปทุม

	 กรรมการสภามหาวิทยาลัย		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ผู้อ�านวยการส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 กรรมการและเลขานุการ		มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย

	 ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง	

	 (People	Network	for	Election	in	Thailand	:	P-NET)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลอืกตั้ง
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	ถึงปัจจุบัน

“ชีวิตหนึ่ง	เมื่อมีโอกาสท�างานเพื่อบ้านเมือง
อย่าลังเลที่จะทุ่มเทท�าสิ่งที่ดีที่สุดให้ปรากฏเป็นจริง”
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ
	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ		กระทรวงมหาดไทย	(หลักสูตรผู้บริหารระดับ	๘)
	 ประกาศนยีบตัรชัน้สงู		หลักสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	(ปปร.)	

	 รุ่นที่	๑๐	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง		สถาบันพระปกเกล้า
	 Local	Autonomy	College		กระทรวงกิจการภายในประเทศญี่ปุ่น	(ทุน	JICA)	

	 หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น

ประวัตกิารท�างาน  
	 อักษรเลขจังหวัดอุดรธานี		(ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี	นายพิศาล		มูลศาสตรสาทร)
	 หัวหน้าฝ่ายประสานราชการ/หัวหน้าฝ่ายช่วยอ�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	กองกลาง	

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการประชุม		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
	 ผู้อ�านวยการส�านักการประชุม		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง		(ปี	๒๕๔๑	–	๒๕๔๙)
	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ด้านกิจการการมีส่วนร่วม	(ปี	๒๕๔๙	–	ปี	๒๕๕๕)

การด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๕	ถึงปัจจุบัน

“ธรรมย่อมรักษา	ผู้ประพฤติธรรม”

นายภุชงค์		นุตราวงศ์
เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ
	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต		เกียรตินิยมอันดับ	๒		มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	 หลักสูตรศึกษาธิการอ�าเภอ		ส�านักงานกระทรวงศึกษาธิการ
	 หลักสูตรผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด		ส�านักงานกระทรวงศึกษาธิการ
	 หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	(พปป.	๑)		สถาบันพระปกเกล้า
	 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	รุ่นที่	๗		สถาบันพระปกเกล้า
	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง	รุ่นที่	๑	(นยปส.	๑)

ประวัตกิารท�างาน  

	 ครูกรมสามัญศึกษา
	 ผู้ช่วยศึกษาธิการอ�าเภอ	๕	อ�าเภอ
	 ช่วยปฏิบัติราชการกองการเจ้าหน้าที่		ศึกษาธิการอ�าเภอ	๕	อ�าเภอ	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดก�าแพงเพชรและชัยนาท
	 ช่วยปฏิบตังิานส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจงัหวดัสพุรรณบรีุ	ในการจัดการเลอืกตัง้สมาชกิวฒิุสภา	

	 จ�านวน	๓	ครั้ง
	 หัวหน้างานอ�านวยการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี
	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ประจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัสพุรรณบรุ	ีส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัสพุรรณบุรี
	 รองผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้ตรวจการ		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้ตรวจการ		รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดขอนแก่น

	 และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่	๔

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการบรหิารกลาง
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๘	ถึงปัจจุบัน

นายอสิระ		เสยีงเพราะดี
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ด้านกจิการบรหิารกลาง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 
	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	๑๐	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัตกิารท�างาน  

	 ปลัดอ�าเภอโขงเจียม	ปลัดอ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี
	 ปลัดอ�าเภอตาคลี		จังหวัดนครสวรรค์
	 ปลัดอ�าเภอกระทุ่มแบน	จังหวัดสมุทรสาคร
	 เจ้าพนักงานปกครอง	กองการเลือกตั้ง	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย
	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งท้องถิ่น	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
	 กรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
	 กรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 

	 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	และการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา	(ฉบบัที.่.)	พ.ศ.	....		ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
	 ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
	 พรรคการเมือง	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....
	 กรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภา	 พิจารณาร ่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว ่าด ้วยการเลือกตั้ง 

	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
	 รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (ฉบับที่..)	 พ.ศ.	 ....	 	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
	 ว่าด้วยพรรคการเมือง	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการบรหิารงานเลอืกตั้ง
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๕๓		ถึงวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๕๕
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๗		ถึงปัจจุบัน

การด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๕		ถึงวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๗

นายบุณยเกยีรติ		รักชาตเิจรญิ
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ด้านกจิการบรหิารงานเลอืกตั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

นายดุษฎ	ี	พรสุขสวัสดิ์
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ด้านกจิการสบืสวนสอบสวนและวนิจิฉัย

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 
	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		สมัยที่	๓๖
	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ประกาศนียบัตร	กฎหมายมหาชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ		กรมการปกครอง		กระทรวงมหาดไทย
	 หลักสูตรธรรมาภิบาล	รุ่นที่	๒		สถาบันพระปกเกล้า
	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๕	สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ประวัตกิารท�างาน  

	 ปลัดอ�าเภอ	อ�าเภอสังคม	อ�าเภอโซ่พิสัย	จังหวัดหนองคาย
	 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น		จังหวัดหนองคาย
	 จ่าจังหวัดหนองคาย
	 นิติกร	๗	ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
	 นิติกร	๘	ว	ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ		ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง	๓	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 รองผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการสบืสวนสอบสวนและวนิจิฉัย
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๖		ถึงปัจจุบัน					
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

นายธนศิร์		ศรปีระเทศ
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ด้านกจิการพรรคการเมอืงและการออกเสยีงประชามติ

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ
	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที่	๑	สถาบันพระปกเกล้า
	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	๗		สถาบันพระปกเกล้า	
	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปปร.)	

	 รุ่นที่	๑๖		วิทยาลัยการเมืองการปกครอง		สถาบันพระปกเกล้า
	 ประกาศนียบัตรชั้นสูง		หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๑๙	ส�านักงานศาลยุติธรรม

ประวัตกิารท�างาน   

	 เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	๖	จังหวัดจันทบุรี	และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
	 หัวหน้างานกิจการพรรคการเมือง	ส�านักงานทะเบียนพรรคการเมือง	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
	 ช่วยงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการพรรคการเมือง		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการพรรคการเมอืงและการออกเสยีงประชามติ
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๕๓		ถึงปัจจุบัน
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

นายเมธา		ศลิาพันธ์
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ด้านกจิการการมสี่วนร่วม

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ	
	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๒	กระทรวงยุติธรรม

ประวัตกิารท�างาน   

	 นักพัฒนาชุมชน		กรมการพัฒนาชุมชน		กระทรวงมหาดไทย
	 นักวิชาการพัฒนาชุมชน		กรมการพัฒนาชุมชน		กระทรวงมหาดไทย
	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน		ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย		กระทรวงมหาดไทย
	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมหาสารคาม	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดนครราชสีมา	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการการมสี่วนร่วม		
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๘		ถึงปัจจุบัน	

ต
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

นายกฤช		เอื้อวงศ์
	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลอืกตั้ง

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ
	 รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ		กรมการปกครอง
	 หลักสูตรส่งเสริมการปกครอง	กรมการปกครอง	
	 หลักสูตร	Electoral	Education	Program		ณ		ประเทศออสเตรเลีย	

	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
	 หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	รุ่นที่	๑	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	(พปป.	๑)

	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า
	 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	รุ่นที่	๕๔		(วปอ.	๕๔)
	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	“ภาวะผู้น�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”	(บส.	๒)

	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	รุ่นที่	๖	(นมธ.	๖)

ประวัตกิารท�างาน   

	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองฯ	รักษาการในต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลอืกตั้ง		
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕		ถึงปัจจุบัน	
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

พันต�ารวจเอก	จรุงวทิย์		ภุมมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 

	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต		โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	พ.ศ.	๒๕๒๔	
	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต		(การปกครอง)		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 หลักสูตรผู้บริหารต�ารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๗		ณ		กรุงโตเกียว		ประเทศญี่ปุ่น	พ.ศ.	๒๕๓๘
	 หลักสูตร	White	Collar	Crime,	ILEA		กรุงเทพ		พ.ศ.	๒๕๔๒
	 หลักสูตรผู้ก�ากับการ	รุ่นที่	๓๕		สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ	พ.ศ.	๒๕๔๓
	 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๔๙
	 ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	๖	สถาบันวิทยาการการค้า	

	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖

ประวัตกิารท�างาน  

	 รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน		กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
	 สารวัตรสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์		กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
	 สารวัตรแผนก	๒		กองก�ากับการ	๑		กองปราบปราม
	 สารวัตรสืบสวนสอบสวน		สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอก�าแพงแสน		จังหวัดนครปฐม
	 รองผู้ก�ากับการ		กองปราบปราม		
	 ผู้ก�ากับการ	๒		กองทะเบียน		
	 ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปี	๒๕๕๗
	 ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง
	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการสบืสวนสอบสวนและวนิจิฉัย
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	มิถุนายน	๒๕๕๐		ถึงวันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๕๓

การด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๘	มกราคม	๒๕๕๓		ถึงปัจจุบัน
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

นายภูมพิทิักษ์		กองแก้ว	
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 
	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 เนติบัณฑิตไทย		สถาบันอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรการข่าวกรองทหารบก		กองทัพบก
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนายอ�าเภอ		กรมการปกครอง		กระทรวงมหาดไทย
	 ประกาศนียบัตร	ผู้บังคับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน		กรมการปกครอง
	 ประกาศนียบัตร	นักบริหารระดับอาวุโส		กรุงเทพมหานคร
	 ประกาศนียบัตร	กฎหมายมหาชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ประกาศนยีบัตร	หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลอืกต้ังระดับสงู	รุน่ที	่๕	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๕๔

ประวัตกิารท�างาน  

	 หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษอ�าเภออรัญประเทศ		จังหวัดปราจีนบุรี
	 หัวหน้าฝ่ายนิติการ		กองการสอบสวนและนิติการ		กรมการปกครอง
	 ผู้อ�านวยการฝ่ายสืบสวนสอบสวนพิเศษ		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๑		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการสบืสวนสอบสวนและวนิจิฉัย
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๓		ถึงวันที่	๗	พฤษภาคม	๒๕๕๕

การด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕		ถึงปัจจุบัน
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

นายสมศักดิ์		สุรยิมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 
	 รัฐศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนายอ�าเภอ		กรมการปกครอง		กระทรวงมหาดไทย
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักปกครองระดับสูง		กรมการปกครอง		กระทรวงมหาดไทย
	 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรกฎหมายมหาชนและนโยบายสาธารณะ		สถาบันพระปกเกล้า
	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๒	-	๒๕๕๓

ประวัตกิารท�างาน  
	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง  
 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ

	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๔๙		ถึงวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๑	
 ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง

	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๕๕		ถึงวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๕๗

การด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๑		ถึงวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๕๕
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๗		ถึงปัจจุบัน
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

นายสุเทพ		พรหมวาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัตกิารศกึษาและการอบรมที่ส�าคัญ 
	 นิติศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รปศ.)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
	 ประกาศนียบัตร	บัณฑิตทางกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัตกิารท�างาน  
	 ปลัดอ�าเภอ
	 นิติกร	กองราชการส่วนท้องถิ่น	กองปกครองท้องที่	กรมการปกครอง
	 ปลัดอ�าเภออาวุโส
	 คณะท�างานแก้ไขปรับปรุงกฎหมายระเบียบท้องถิ่นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

	 พุทธศักราช	๒๕๔๐
	 รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 เลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	 รองผู้อ�านวยการส�านักการประชุม		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักรณรงค์และเผยแพร่		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง	ด้านกจิการการมสี่วนร่วม
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕		ถึงวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๘

การด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๘		ถึงปัจจุบัน

บ

_17-0248(000)p4.indd   27 4/19/60 BE   2:40 PM



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘
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	 	 	 	 ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๔

	 ๒.	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	................................................................................................๖

	 	 ๒.๑	สถานะของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	.....................................................................๖

	 	 ๒.๒	อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติพระราชบัญญัต	ิ...........๖

	 	 	 ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๓๑

	 	 ๒.๓	การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง..................................................๗	

	 	 	 ๒.๓.๑	 การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง	..................................................................................๙

	 	 	 ๒.๓.๒	 การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนภูมิภาค	...........................................................................๑๒

ส่วนที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ ..........................................................................................................๑๗

	 ๑.	 การด�าเนินการด้านการจัดการเลือกตั้ง	..........................................................................................๑๙

	 	 ๑.๑	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น..................................................๑๙

	 	 ๑.๒	การด�าเนินการตามภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต	ิ..............๒๐

	 	 	 ๑.๒.๑	 การจัดท�าฐานข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	.........................................................๒๐

	 	 	 ๑.๒.๒		การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้กับเลือกตั้ง	.............................................๒๐

	 	 	 ๑.๒.๓		การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดท�าระบบ	........๒๐

	 	 	 	 การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ตให้กับ

	 	 	 	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

	 	 	 ๑.๒.๔		ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	.......................๒๑

	 	 	 	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	....
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

สำรบัญ
หน้า

	 	 	 ๑.๒.๕		ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	..................................................๒๑

	 	 	 	 ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	....

	 	 	 ๑.๒.๖		ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	.......................................๒๑

	 	 	 	 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	....

	 ๒.	 การด�าเนินการด้านการสืบสวนสอบสวน	การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด	......................................๒๒

	 	 และการด�าเนินคดีในศาล

	 	 ๒.๑		การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	...........................๒๒

	 	 ๒.๒		การสั่งหรือมีความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่	(ใบเหลือง)	และการสั่งหรือมีความเห็น	.............๒๓

	 	 	 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	(ใบแดง)

	 	 ๒.๓		การด�าเนินคด	ี........................................................................................................................๒๔

	 ๓.	 การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง	.................................................๒๖

	 	 ๓.๑	ข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของพรรคการเมือง.............................................................๒๖

	 	 ๓.๒		ข้อมูลของพรรคการเมืองที่ยังด�าเนินการอยู่	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	..........................๒๖

	 	 ๓.๓		การด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	.................๒๙

	 ๔.	 การจัดการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๖	..........................๓๔

	 	 ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๕.	 การพัฒนากฎ	ระเบียบที่ส�าคัญ......................................................................................................๓๗

	 ๖.	 โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง	การเลือกตั้งและองค์กร	...................๓๗

	 	 จัดการเลือกตั้งของกลุ่มประเทศอาเซียน

	 ๗.	 การฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ	์.......................................................................๓๙

 ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน	................................................................................๔๑

	 ๑.	 สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	....................................................................................................๔๑

	 ๒.	 พัฒนาและเตรียมความพร้อมประชาชนในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส	์............๔๓

ส่วนที่ ๓  ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร ์..................................................................................... ๔๗

	 ๑.	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	......................๔๙

	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.	 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	.................................๔๙

	 	 ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐)

	 ๓.	 ผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	กรณีเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	......................๑๑๑

	 ๔.	 ผลการปฏิบัติงานด�าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วน	...............................................................๑๑๗

ผ

_17-0248(000)p4.indd   30 4/19/60 BE   2:40 PM



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

สำรบัญ
หน้า

ส่วนที่ ๔ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ............................................................................................ ๑๒๕

	 ๑.	 ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ�ากัดของกฎหมาย	.........................................................................................๑๒๗

	 ๒.	 ปัญหาการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง	..............................................................................................๑๒๘

	 ๓.	 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	...........................................................................................๑๒๙

	 ๔.	 การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนในคดีเลือกตั้ง	............................................................................๑๓๐

	 ๕.	 การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน	........................................................................................๑๓๐

ส่วนที่ ๕ ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ................................................................................๑๓๓

	 ๑.	 การได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	.........................................................๑๓๕

	 ๒.	 อ�านาจในการด�าเนินคดีเลือกตั้ง	..................................................................................................๑๓๗

	 ๓.	 ประเด็นการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	....๑๓๘

งบแสดงฐานะการเงิน  ............................................................................................................................ ๑๔๓ 

 	 งบแสดงฐานะการเงิน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	......................................................๑๔๕

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	

 	 งบแสดงฐานะการเงิน	กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	.....................................................๑๖๕

	 	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘	
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ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 3

๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนญู	จดัต้ังขึน้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย		 

พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 โดยรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มี 

อ�านาจหน้าทีใ่นการควบคมุ	และด�าเนนิการจดั	หรอืจดัให้มกีารเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชิกสภาท้องถิน่	 

ผู้บริหารท้องถิ่น	 การด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 และจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม	 โดยประธานกรรมการการเลือกตั้งด�ารงต�าแหน่งนายทะเบียนพรรคการเมือง	 และมีส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการทั่วไปให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และนายทะเบียน 

พรรคการเมือง

	 	 เมือ่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคมุอ�านาจการปกครองประเทศ		เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 

ท�าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ส้ินสุดลง	 แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ยังคงสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 เนื่องจากคณะรักษา 

ความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๕/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗ 

เรือ่ง	การสิน้สดุช่ัวคราวของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	และฉบบัที	่๑๑/๒๕๕๗	ลงวนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗		 

เรื่อง	 การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ข้อ	 ๕	 องค์กรอิสระ	 และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	 

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต ่อไป	 และฉบับที่	 ๒๔/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒๓	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 

เรื่อง	 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป	ข้อ	๓	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	รวมถึงฉบับที่	๕๗/๒๕๕๗	ลงวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	ให้พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป	 ซ่ึงประกอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชิกวฒุสิภา	พ.ศ.	๒๕๕๐	พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 

มีผลบงัคบัใช้ต่อเนือ่ง	โดยไม่สะดดุลงจนกว่าจะมกีฎหมายแก้ไขเพิม่เตมิหรอืยกเลิก	โดยให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้	 

และศาลยังมีอ�านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อไป	 โดยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเก่ียวกับ 

การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน	 ให้เป็นไป 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๕๘/๒๕๕๗	 เร่ือง	 การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับ 

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการเลอืกตั้ง

และส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
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การเ ลือกตั้ งและการเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้ ง ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท ้องถิ่นและผู ้บริหารท ้องถิ่น	 

ลงวันที่	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 (ยกเลิกฉบับที่	 ๕๑/๒๕๕๗)	 ให้ศาลอุทธรณ์	 และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ�านาจ 

พิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น 

และผู้บริหารท้องถิ่น	 ในกรณีที่ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วต่อไป	 จากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

ดังกล่าว	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๐	พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	 

พ.ศ.	๒๕๕๒	และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๕		

   อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

	 	 	 ๑.	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๕/๒๕๕๗	 ประกอบ	 ฉบับท่ี	 ๑๑/๒๕๕๗	 

ลงวันที่	 ๒๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 สิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ประกาศให้รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	สิน้สดุลง	ยกเว้นหมวด	๒	และให้องค์กรอสิระและองค์กรอืน่ตามรฐัธรรมนญู	 

พุทธศักราช	๒๕๕๐	ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อ

	 	 	 ๒.	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ ฉบับที่	 ๒๔/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๗		 

เรือ่ง	ให้พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญมผีลบงัคบัใช้ต่อไป		โดยข้อ	๓	ให้พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีผลบังคับใช้ต่อไป	จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

	 	 	 ๓.	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๕๗/๒๕๕๗	 ลงวันท่ี	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗ 

เรื่อง		ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป	

	 	 	 	 ก�าหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซึง่สมาชกิวุฒสิภา	พ.ศ.	๒๕๕๐	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐	 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไปโดยมิได ้

สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนายทะเบียนพรรคการเมือง	 

และศาลยังคงมีอ�านาจด�าเนินการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อไป

	 	 	 ๔.	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๕๘/๒๕๕๗	 ลงวันท่ี	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 

เรือ่ง	การพจิารณาและวนิจิฉยัคดเีกีย่วกับการเลือกตัง้และการเพกิถอนสิทธิเลือกตัง้ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ 

และผู้บริหารท้องถ่ิน	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 ๑	 แห่งประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๓๒	ลงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๔๙	คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องประกาศ 

ผลการเลอืกตัง้ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็		ซึง่ต้องไม่เกนิหกสบิวนันบัแต่วนัเลอืกตัง้		โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที	่	๒๒		พฤษภาคม		๒๕๕๗		 

เป็นต้นไป
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	 	 	 ๕.	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๘๕/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗		 

เรื่อง	การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว		

	 	 	 ๖.		ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๑/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗ 

เรือ่ง	การได้มาซึง่สมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถิน่เป็นการช่ัวคราว	เนือ่งจากคณะรกัษาความสงบแห่งชาตเิหน็ว่า 

ปัจจุบันประชาชนในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 ในการแก้ไขปัญหาของ 

ประเทศ	 จึงสมควรให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน	 แต่เดิมมีส่วน 

รับผิดชอบในฐานะตัวแทนของประชาชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถ่ินอันจะเป็นการตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชนในท้องถิ่นในสถานการณ์ที่ยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกต้ังได้	 จึงได้ออกค�าสั่งฉบับนี้เพ่ือให้สมาชิกสภา 

ท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ินท่ีพ้นจากต�าแหน่งไปแล้ว		ก่อนวนัที	่	๑		มกราคม		๒๕๕๘		ทีป่ระสงค์จะกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

เช่นเดิมให้มารายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหา	 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๘๕/๒๕๕๗	 

ลงวนัที	่	๑๐		กรกฎาคม		๒๕๕๗		โดยให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบคณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม 

ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก่อนคณะกรรมการสรรหาฯ	จะมีประกาศแต่งตั้ง

   อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

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

   ๑. การควบคุมจัดการเลือกตั้ง

	 	 	 	 ๑.๑	 ควบคุมและด�าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งทุกระดับ	 หรือสนับสนุนการสรรหา 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่แล้วแต่กรณ	ีการออกเสยีงประชามต	ิ 

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

	 	 	 	 ๑.๒	 วางระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์การเอกชน

	 	 	 	 ๑.๓		วางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติของพรรคการเมือง	 ผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

	 	 	 	 ๑.๔	 แบ่งเขตเลอืกตัง้ส�าหรบัการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้	และการเลอืกตัง้แบบบญัชรีายชือ่ 

และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	รวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 	 	 	 ๑.๕		วางระเบียบเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้มีอ�านาจหน้าที ่

เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	การสนับสนุนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	หรือการออกเสียงประชามติ

	 	 	 	 ๑.๖		 จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีและข้อสังเกตเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

และวุฒิสภา

	 	 	 	 ๑.๗		แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	ๆ	ละ	๕	คน	โดยแต่งตั้งจากผู้มีความ 

เป็นกลางทางการเมือง	 มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	 ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด	 

รวมทั้งสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดพ้นจากต�าแหน่งได้
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	 	 	 	 ๑.๘		มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดปฏิบัติหน้าที่

	 	 	 	 ๑.๙	 ด�าเนินการอื่นตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	 พระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญอื่น	หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

   ๒.  การสืบสวนสอบสวน

	 	 	 	 เมื่อมีการกล่าวหาหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยมีเหตุอันสมควรว่าม ี

การกระท�าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ	 หรือจะมีผลให้การเลือกต้ังหรือการออกเสียงประชามต ิ

ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	ให้ด�าเนินการสืบสวนหรือสอบสวนตามอ�านาจหน้าที่โดยเร็ว

   ๓. สั่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง

   ๔. สั่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ชี้แจงข้อเท็จจริง

๒. ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ๒.๑ สถานะของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  มาตรา ๒๓๕ วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐      

	 	 ส� านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง เป ็นหน ่วยงานที่ เป ็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ	และการด�าเนินการอื่น	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

  มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

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

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 	 มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง		โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา 

สูงสุด

	 	 กิจการของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง 

แรงงาน		กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์		กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

 ๒.๒ อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๑ 

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง	และมีอ�านาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

  	 รบัผดิชอบงานธรุการของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	นายทะเบยีนพรรคการเมอืง	และคณะกรรมการ 

สรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 รวมทั้งศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

นายทะเบียนพรรคการเมือง	และคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
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  	 ศึกษาและสนับสนุนให ้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

การออกเสียงประชามติ	และการพัฒนาพรรคการเมือง

  	 เผยแพร่วิชาการ	 ให้ความรู ้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู ้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับ 

การพฒันาการเมอืงและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองของประชาชน	และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  	 รับเรื่องร ้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้มีอ�านาจหน้าที่ เกี่ยวข ้องกับการเลือกตั้ง	 

การสรรหาสมาชิกวฒุสิภา		หรอืการออกเสยีงประชามต	ิผูม้อี�านาจหน้าทีด่แูลรกัษาความสงบเรยีบร้อยในการเลอืกตัง้		 

หรือการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 หรือเกี่ยวกับการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 หรือเกี่ยวกับ 

การทจุริต	หรอืประพฤตมิชิอบในการเลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	ผูม้สีทิธเิลอืกต้ัง		พรรคการเมอืง		หรอืบคุคลอืน่ใด 

เพื่อด�าเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

  	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

 ๒.๓ การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินงานภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกต้ัง		 

ประกอบด้วย	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (ส่วนกลาง)	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าจังหวัด		โดยมีโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน	ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิภาพ	ดังต่อไปนี้
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  ๒.๓.๑ การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง

	 	 	 	 โครงสร้างส่วนงานในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (ส่วนกลาง)	 ตามระเบียบ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้		แบ่งเป็น	๕	ด้านกิจการ	 

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	และส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ	ดังนี้

    ๑. ด้านกิจการบริหารกลาง  ประกอบด้วย  ๓  ส�านัก  ได้แก่  

	 	 	 	 	 ๑.๑	 ส�านักบริหารทั่วไป		

	 	 	 	 	 ๑.๒		ส�านักการคลัง		

	 	 	 	 	 ๑.๓		ส�านักนโยบายและแผน		

	 	 	 	 	 มีอ�านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และกิจการที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได ้

ก�าหนดเป็นอ�านาจหน้าที่ของด้านกิจการใดด้านกิจการหนึ่งโดยเฉพาะ	 รวมท้ังก�ากับและเร่งรัดการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตามนโยบาย	 แนวทาง	 และแผนการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 อ�านาจหน้าท่ีดังกล่าวให้รวมถึงการเสนอ 

และจดัท�านโยบายของคณะกรรมการการเลอืกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ให้สอดคล้องกบัแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 แผนพัฒนาการเมือง	 และภารกิจตามกฎหมาย	 จัดท�าแผนแม่บท	 ประสานแผนการ 

ปฏิบัติงาน	 เสนอแนะนโยบายในการตั้งและการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 จัดท�ารายงานผลการด�าเนินการตามนโยบายและแผนของ 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	 และข้อสังเกตของคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	และหน่วยงานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในส่วนภมูภิาค	และปฏบัิตงิานอ่ืนใด 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

    ๒. ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ประกอบด้วย ๕ ส�านัก ได้แก่  

	 	 	 	 	 ๒.๑		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๑			

	 	 	 	 	 ๒.๒		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒	

	 	 	 	 	 ๒.๓		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓			

	 	 	 	 	 ๒.๔		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔			

	 	 	 	 	 ๒.๕	 	ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕

	 	 	 	 	 มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวกับการรับเรื่องร้องคัดค้าน	 เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอ�านาจ 

หน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 หรือการออกเสียงประชามติ	 ผู้มีอ�านาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการ 

เลอืกตัง้	หรอืเกีย่วกบัการกระท�าทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกบัการเลอืกตัง้	หรอืเกีย่วกบัการทจุรติหรอืประพฤตมิิชอบ 

ในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 พรรคการเมืองหรือบุคคลอื่นใดท�าการสืบสวนสอบสวน 

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้	พิจารณาวนิิจฉยัชีข้าดปัญหา	ข้อโต้แย้งทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการปฏบัิตติามกฎหมาย 

ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา		กฎหมายประกอบ 
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รฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง		กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ		และกฎหมายว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประสานงานและสนับสนุน 

การปฏิบตังิานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดั	และหน่วยงานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ในส่วนภูมิภาค	 และปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มอบหมาย

    ๓. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  ๓  ส�านัก  ได้แก่ 

	 	 	 	 	 ๓.๑		ส�านักบริหารการเลือกตั้ง		

	 	 	 	 	 ๓.๒		ส�านักสนับสนุนการเลือกตั้ง		

	 	 	 	 	 ๓.๓		ส�านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง

	 	 	 	 	 มีอ�านาจหน้าที่ควบคุมและด�าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งตามที่กฎหมายประกอบ 

รฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซึง่สมาชกิวุฒสิภา		กฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม	ประสานงานและสนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัและหน่วยงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ท่ีตัง้อยูใ่นส่วนภมูภิาค	และปฏบิตักิาร 

อื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

    ๔. ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ  ประกอบด้วย  ๒  ส�านัก  ได้แก่

	 	 	 	 	 ๔.๑		ส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ			

	 	 	 	 	 ๔.๒		ส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ

	 	 	 	 	 มีอ�านาจหน้าที่	 รับค�าขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง	 ควบคุมตรวจสอบการด�าเนินการ 

ของพรรคการเมอืง	และปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมือง	ปฏบิติังานธรุการ 

ให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมือง	 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวกับงานของนายทะเบียนพรรคการเมือง	 

ปฏบิตังิานสนับสนนุพรรคการเมืองโดยรฐั	ควบคมุและด�าเนนิการจดัให้มกีารออกเสยีงประชามติตามกฎหมายประกอบ 

รฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามตใิห้เป็นไปโดยสุจรติและเทีย่งธรรม		พัฒนาพรรคการเมอืงและการออกเสยีง 

ประชามติ	 ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	และหน่วยงาน 

ของส�านักงานในส่วนภูมิภาค	 และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 นายทะเบียนพรรคการเมือง		 

และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

    ๕. ด้านกิจการการมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย  ๒  ส�านัก  ได้แก่

	 	 	 	 	 ๕.๑		ส�านักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง		

	 	 	 	 	 ๕.๒		ส�านักรณรงค์และเผยแพร่

	 	 	 	 	 มีอ�านาจหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชน	 คณะบุคคล	 องค์การเอกชนและประชาคม 

จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง	 งานรับรองและสนับสนุนองค์การเอกชน	 งานด�าเนินการเผยแพร ่

วชิาการและให้ความรูแ้ละการศกึษาแก่ประชาชน		ประสานงานกบัหน่วยราชการ		ราชการบริหารส่วนท้องถิน่		รฐัวสิาหกิจ		 
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หรือหน่วยงานของรัฐ	 หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 

และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ	ประสานงานและสนบัสนนุการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	และหน่วยงานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในส่วนภมิูภาค		 

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

    ๖. สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  ๒  ส�านัก  ได้แก่

	 	 	 	 	 ๖.๑	 ส�านักพัฒนาบุคลากร

	 	 	 	 	 ๖.๒	 ส�านักวิจัยและวิชาการ

	 	 	 			 	 มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้	

	 			 	 	 	 ๑.	 ศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง	 และกระบวนการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ 

และระดับท้องถิ่น	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาในทุกมิติ	ทั้งด้านโครงสร้าง	กระบวนการ	และพฤติกรรมทางการเมือง

	 			 	 	 	 ๒.	 จัดท�าหลักสูตรและด�าเนินการศึกษาอบรมบุคลากรทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

สมาชิกของกลุ่มองค์กรภาคเอกชน	 ประชาคม	 และองค์กรชุมชน	 ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู ่เดิมให้มี 

ประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น

	 			 	 	 	 ๓.	 สนับสนุนและส ่งเสริมการศึกษาวิ จัยเกี่ยวกับการเมืองระบอบประชาธิปไตย	 

พรรคการเมือง	และการเลือกตั้ง

	 			 	 	 	 ๔.	 ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

	 			 	 	 	 ๕.	 พัฒนาและบริหารฐานความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้		

	 			 	 	 	 ๖.	 ประสานความร่วมมือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งของประเทศต่าง	 ๆ	 องค์กรระหว่าง 

ประเทศและองค์กรต่างประเทศในการศึกษาวิจัย	 การศึกษาอบรมบุคลากรทางการเมืองและการเลือกตั้งเกี่ยวกับ 

การเมืองระบอบประชาธิปไตย	พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

	 			 	 	 ๗.	 เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง	 และข้อมูล 

ทางวิชาการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

    ๗. ส่วนงานที่ไม่สังกัดด้านกิจการ  ประกอบด้วย  ๗  ส�านัก  ๑  กลุ่มงาน  ได้แก่

	 	 	 	 	 ๗.๑		ส�านักกฎหมายและคดี		

	 	 	 	 	 ๗.๒		ส�านักการประชุม		

	 	 	 	 	 ๗.๓		ส�านักประชาสัมพันธ์			

	 	 	 	 	 ๗.๔		ส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง			

	 	 	 	 	 ๗.๕	 ส�านักวินิจฉัยและคดี		

	 	 	 	 	 ๗.๖		ส�านักผู้ตรวจการ		

	 	 	 	 	 ๗.๗		ส�านักผู้ตรวจสอบภายใน		

	 	 	 	 	 ๗.๘		กลุ่มงานวิชาการ	
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  ๒.๓.๒  การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนภูมิภาค

	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	 เป็นหน่วยงานทางธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

	 	 	 	 (๒)	 งานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 

งานที่คณะกรรมการและส�านักงานมอบหมาย		รวมทั้งงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมอบหมาย	

	 	 	 	 (๓)	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที ่

คณะกรรมการและส�านักงานมอบหมาย	

    โดยแบ่งโครงสร้างส่วนงานในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็น  

๕  งาน  ได้แก่

    ๑. งานอ�านวยการ  

	 	 	 	 	 ๑.๑	 ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานโครงการแผนปฏิบัติงานการจัดท�าค�าขอ 

งบประมาณรายจ่าย	 รวมท้ังการประสานงานด้านแผน	 การติดตามประเมินผลและจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

	 	 	 	 	 ๑.๒	 ประสานงานกับส่วนงานส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล 

สถิติตัวเลข

	 	 	 	 	 ๑.๓		จัดท�าระบบข้อมูลข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่

	 	 	 	 	 ๑.๔		ด�าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

	 	 	 	 	 ๑.๕		ด�าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

	 	 	 	 	 ๑.๖		ตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินบันทึกบัญชีและรายงานบัญชีแยกประเภท

	 	 	 	 	 ๑.๗		ด�าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง 

ของจังหวัดตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น

    ๒. งานจัดการเลือกตั้ง

      	 ประสานงานและด�าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา	 การออกเสียงประชามติตามกฎหมาย 

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามต	ิ	การเลอืกตัง้ตามกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น
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    ๓.  งานพรรคการเมือง

      	 ประสานและด�าเนินการสนับสนุนกิจการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 

ในเขตพื้นที่	

    ๔. งานการมีส่วนร่วม

	 	 	 	 	 ๔.๑		ประสานงานและด�าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

	 		 	 	 	 ๔.๒		เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง

	 		 	 	 	 ๔.๓		ด�าเนินการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง	 และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    ๕. งานสืบสวนสอบสวน

      	 ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

 

	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรปฏิบัติงาน 

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	รวมทั้งสิ้น	๒,๕๑๔	คน	(ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิในหน้า	๑๔	–	๑๕)

	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 เป็นจ�านวนเงิน	 ๑,๗๗๕,๔๖๒,๙๐๐	 บาท	 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนหกหม่ืนสองพัน 

เก้าร้อยล้านบาทถ้วน)	 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

(โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	ทั้ง	๕	ยุทธศาสตร์)	เป็นจ�านวนเงิน	๒๐๐,๗๒๒,๘๒๐	บาท	(สองร้อยเจ็ดแสนสองหมื่น 

สองพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)	ซึ่งมีการเบิกจ่ายรวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	๑๐๙,๐๘๒,๗๓๔	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าล้าน 

แปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)	(ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิในหน้า	๑๖)
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พนกังานส่วนภมูภิาค

พนกังานส่วนกลาง

บริหารระดับสูง 

บริหารระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับต้น  

ลูกจ้างประจ า

0  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ปีงบประมาณ) 

จ านวนพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ 
 

(จ านวนคน) 

แผนภูมิแสดงจ านวนพนักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกประเภท 
 

ภาพรวมจ านวนพนักงานทั้งหมด (๒,๕๑๔ คน) 
 

 

 
 

 

พนกังานส่วนภมูภิาค

พนกังานส่วนกลาง

บริหารระดับสูง 

บริหารระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับต้น  

ลูกจ้างประจ า

0  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ปีงบประมาณ) 

จ านวนพนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ 
 

(จ านวนคน) 

แผนภูมิแสดงจ านวนพนักงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกประเภท 
 

ภาพรวมจ านวนพนักงานทั้งหมด (๒,๕๑๔ คน) 
 

๒๕๕๘ ๑,๕๖๖
๙๔๘

๑,๓๘๓

๑,๔๔๑
๙๔๕

๑,๓๓๗

๑,๓๔๖

๑,๒๕๗
๘๔๑

๘๘๗

๘๙๕

๘๙๗๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๕

๒๕๕๔

๒๕๕๓

๒๒๖๑๔๑

๑,๘๒๙

๑๒๗ ๑๙๑

๐ ๒๐๐ ๔๐๐ ๖๐๐ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๔๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๘๐๐

จ�ำนวนพนักงำนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนพนักงำนประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกประเภท
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บริหารระดับสูง 

บริหารระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับต้น 

ลูกจ้างประจ า 

บริหารระดับสูง 

บริหารระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับกลาง 

ปฏิบัติงานระดับต้น

ลูกจ้างประจ า 

พนักงานส่วนกลาง ๙๔๘ คน 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

พนักงานส่วนภูมิภาค ๑,๕๖๖ คน 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  ๑. ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๒. พนักงานตามกรอบอัตราก าลัง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘             

จ านวน  ๒,๕๑๔  คน 

 
 

(จ านวนคน) 

๘๓
๗๒ ๕๐ ๑๑๔

๖๒๙

๕๘
๑๕๔ ๗๗ ๗๗

๑,๒๐๐
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t0

t1,000,000,000

t2,000,000,000

t3,000,000,000

t4,000,000,000

t5,000,000,000

t6,000,000,000

t7,000,000,000

t8,000,000,000
ค ำขอตั้งงบประมำณ

งบประมำณที่ได้รับ

แผนภูมิแสดงค าของบประมาณรายจ่ายและงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๘ 

   

    

            
            
            
            
            
            
            
            
             
 

  
แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

 

 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ ยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ ยทุธศาสตร์ท่ี ๕

งบประมาณ

การเบิกจ่าย

๖,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๔,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๐ 

(ล้านบาท) 

(ปีงบประมาณ) 

(บาท) 

(ยุทธศาสตร์) 

๓,
๑๗

๐,
๗๗

๐,
๔๐

๐

๑๓
,๒
๐๐

,๐
๐๐

๙,
๘๗

๑,
๔๒

๕

๙๓
,๗
๐๖

,๐
๒๐

๖๓
,๕
๕๐

,๓
๔๖

๕,
๐๐

๐,
๐๐

๐
๕,
๐๐

๐,
๐๐

๐

๑๑
,๓
๒๒

,๒
๐๐

๕,
๑๐

๑,
๙๔

๔

๗๗
,๔
๙๔

,๖
๐๐

๓๐
,๕
๕๙

,๐
๑๙

๑,
๖๗

๙,
๐๘

๕,
๗๐

๐ ๓,
๔๖

๔,
๘๔

๒,
๑๐

๐

๑,
๗๒

๒,
๓๘

๐,
๗๐

๐

๑,
๙๑

๒,
๘๔

๙,
๖๐

๐

๕,
๑๒

๓,
๘๖

๙,
๐๐

๐

๔,
๘๒

๙,
๘๓

๙,
๘๐

๐
๑,
๙๗

๓,
๐๗

๔,
๙๐

๐

๗,
๗๗

๐,
๑๙

๕,
๘๐

๐

๑,
๗๕

๓,
๘๖

๙,
๔๐

๐

๒,
๙๙

๗,
๘๘

๖,
๖๐

๐
๑,
๗๗

๕,
๔๖

๒,
๙๐

๐

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

๙๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๘๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
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ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ
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๑.	 การด�าเนนิการด้านการจัดการเลอืกตั้ง

	 ๑.๑		การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	
	 	 เนื่องจากได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	๘๕/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๕๗	 

เรื่อง	 การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว	 และฉบับที่	 ๘๖/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 

๑๐	 	 กรกฎาคม	 	 ๒๕๕๗	 	 เร่ือง	 การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการช่ัวคราว	 

ซึ่งประกาศท้ัง	 ๒	 ฉบับ	 ดังกล่าว	 ให้งดการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไปก่อนจนกว่า 

จะมีการเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 ถึงเดือนกันยายน	 ๒๕๕๘	 ไม่มีการด�าเนินการ 

จัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใด	โดยมีรายละเอียดแยกได้	ดังนี้

จ�านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระและยังไม่มีการด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	(หน่วย:	แห่ง)

ระหว่างเดือนเมษายน		๒๕๕๗	–	กันยายน		๒๕๕๘

จ�าแนกรายภาค

ภาค กรุงเทพมหานคร
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต�าบล
องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล

รวม

กลางและปริมณฑล ๑ ๔ ๓ ๕ ๖๓ ๒๒ ๙๘

กลางและตะวันออก - ๔ ๑ ๑๓ ๗๙ ๒๒ ๑๑๙

ใต้ - - ๒ ๓ ๖๒ ๒๘ ๙๕

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื - ๓ - ๘ ๑๓๒ ๙๖ ๒๓๙

เหนือ - ๔ ๒ ๕ ๑๐๗ ๔๙ ๑๖๗

รวม ๑ ๑๕ ๘ ๓๔ ๔๔๓ ๒๑๗ ๗๑๘

ส่วนที่	๒
ผลการปฏบิัติงานที่ส�าคัญ
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	 ๑.๒		การด�าเนินการตามภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
	 	 แม้ว ่าในช่วงปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมิได้มีภารกิจเก่ียวกับ 

การควบคุม	หรอืการจดัให้มกีารเลอืกตัง้		ท้ังในการเลอืกต้ังระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่กต็าม		แต่เพือ่ให้การด�าเนนิการ 

ตามภารกจิหน้าท่ีในส่วนของการควบคมุหรอืการจดัการเลอืกต้ังหรือการออกเสยีงประชามตทิีจ่ะมขีึน้ในโอกาสต่อไป		 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ด�าเนิน 

การศึกษาพัฒนา	และปรับปรุงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	ดังนี้

  ๑.๒.๑	 การจัดท�าฐานข้อมูลผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 	 	 เนื่องจากกฎหมายได้ก�าหนดลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งของผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ทัง้ในการเลอืกตัง้ระดบัชาตแิละระดับท้องถิน่	คอื	จะต้องไม่เป็นผู้ทีอ่ยูใ่นระหว่างถกูเพิกถอนสทิธเิลือกต้ัง		ส�านกังาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดท�าฐานข้อมูลผู ้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งข้ึน	 ส�าหรับใช้ในการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะใช้ภายในหน่วยงานแล้วยังให้บริการแก่หน่วยงาน	 

หรือส่วนราชการอื่นที่ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย

	 	 ๑.๒.๒	 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้กับการเลือกตั้ง

	 	 	 คณะกรรมการการเลือกต้ังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมัยใหม่ที่สามารถน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้ม ี

ประสิทธิภาพ	 ทันสมัย	 สะดวก	 รวดเร็ว	 จึงได้มีการศึกษาและจัดท�าแอปพลิเคชั่นส�าหรับสมาร์ทโฟนเพื่อติดตาม 

สถานการณ์และป้องปรามการทุจรติเลอืกตัง้		หรอืแอปพลเิคชัน่ตาสบัปะรดขึน้		โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นช่องทางให้ 

ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติผ่านทางโทรศัพท์มือถือให ้

คณะกรรมการการเลอืกต้ังทราบ		ซึง่ข้อมลูหรอืเบาะแสดังกล่าว		คณะกรรมการการเลอืกต้ังจะได้ใช้เป็นข้อมลูประกอบ 

การพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ต่อไป	 โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะน�ามาใช้เป็นครั้งแรกในการออกเสียง 

ประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๙

	 	 ๑.๒.๓	 การลงนามบันทึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการประสานความร ่วมมือในการจัดท�าระบบ 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค ์

จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร		

	 	 	 การลงนามบันทึกข้อตกลงมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการจัดท�าระบบ 

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร	 หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี 

ความประสงค์จะขอใช้สิทธเิลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัร		ระหว่างกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย		โดยร้อยต�ารวจโท	 

อาทิตย์	บุญญะโสภัต	อธิบดีกรมการปกครอง	กับกรมการกงสุล	กระทรวงการต่างประเทศ	โดยนายธงชัย	ชาสวัสดิ์		 

อธิบดีกรมการกงสุล	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยนายภุชงค์	 นุตราวงศ์	 เลขาธิการคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	 เมื่อวันท่ี	 ๒๒	 ตุลาคม	 ๒๕๕๘	ณ	 ห้องประชุม	 ๗๐๔	 ชั้น	 ๗	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
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เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีถ่ินพ�านักในต่างประเทศ	 และผู้ท่ีจะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรที่มี 

ความประสงค์จะใช้สทิธิเลอืกต้ังนอกราชอาณาจักรและยงัเป็นการน�าเทคโนโลย	ีนวัตกรรมการสือ่สารมาพฒันารปูแบบ 

การเลือกตั้งให้สะดวก	 เข้าถึงประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ที่มีความประสงค์จะ 

ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร	 	 อีกทั้งยังช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 

นอกราชอาณาจักรอีกด้วย

	 	 ๑.๒.๔	 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหาร 

ท้องถิ่น	พ.ศ.	....

	 	 	 น�าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ังเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่	 ๔/๒๕๕๙		 

เมื่อวันท่ี	 ๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๙	 และมีมติให้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถิน่		โดยก�าหนดให้มกีารประชมุในวนัที	่	๒๕		กมุภาพนัธ์		๒๕๕๙		 

ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	–	๑๖.๓๐	น.		ณ		ห้องประชุม	๗๐๔	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๑.๒.๕	 ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	....		

	 	 	 อยู่ระหว่างด�าเนินการยกร่าง

 	 ๑.๒.๖		ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 

พ.ศ.	....		

	 	 		 อยู่ระหว่างด�าเนินการยกร่าง
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๒.	การด�าเนินการด้านการสืบสวนสอบสวน	 การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด	
	 และการด�าเนนิคดใีนศาล

	 ๒.๑	 การพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

															๒.๑.๑	 ส�านวนการเลือกตั้ง	ในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น		

รายการ

ส�านวนที่ต้องด�าเนินการ กกต.	พิจารณาแล้วเสร็จ

ยอดคงเหลือ
ณ	๓๐	ก.ย.	๕๘

คงค้าง
ยกมาจาก

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	๒๕๕๗

ศูนย์รับจ่าย
ส�านวนรับใหม่	
ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๘

รวม
จ�านวน

จ�าหน่าย
ออกจาก
สารบบ

กกต.
มีมติ

รวม
จ�านวน

๑.	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
				เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๕๗

๘ - ๘ - ๘ ๘ -

๒.	การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา	 
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	พ.ศ.	๒๕๕๗

๑๖ - ๑๖ - ๑๖ ๑๖ -

๓.	การเลอืกตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๒๕๑ ๑๑ ๒๖๒ ๙ ๒๕๓ ๒๖๒ -

๓.๑	องค์การบริหารส่วนต�าบล ๑๑๔ ๓ ๑๑๗ ๒ ๑๑๕ ๑๑๗ -

๓.๒	เทศบาลต�าบล ๑๑๘ ๗ ๑๒๕ ๕ ๑๒๐ ๑๒๕ -

๓.๓	เทศบาลเมือง ๑๑ ๑ ๑๒ ๑ ๑๑ ๑๒ -

๓.๔	เทศบาลนคร ๑ - ๑ - ๑ ๑ -

๓.๕	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗ - ๗ ๑ ๖ ๗ -

รวม ๒๗๕ ๑๑ ๒๘๖ ๙ ๒๗๗ ๒๘๖ -
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	 ๒.๒	 การสั่งหรือมีความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่	(ใบเหลือง)	และการสั่งหรือมีความเห็นให้เพิกถอนสิทธ ิ

	 	 เลือกตั้ง	(ใบแดง)

															๒.๒.๑	 การสั่งหรือมีความเห็นให้มีการเลือกต้ังใหม่	 (ใบเหลือง)	 และการสั่งหรือมีความเห็น 

	 	 	 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	(ใบแดง)

 

รายการ

เลือกตั้งระดับชาติ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	(ราย)

รวม
(ราย)

ส.ส.

ส.ว.

กทม. อบจ. ทน./ทม./ทต. อบต.

บัญชี
รายชื่อ

เขต ผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิก ผู้บริหาร สมาชิก

กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ก่อนการประกาศ 
ผลการเลือกตั้ง

- - - - - ๒ - ๑๐ ๑๙ ๓ ๕ ๓๙

กรณสีัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้	
ก่อนการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง

- ๑ - - - ๑ - ๘ ๑๐ ๑๕ ๕ ๔๐

กรณีมีความเห็นให้มี
การเลือกตั้งใหม่	
หลังการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง

- - - - - ๑ - ๗ ๒๘ ๑ ๒ ๓๙

กรณีมีความเห็นให ้
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 
หลังการประกาศผล 
การเลือกตั้ง

- - ๔ - - - - ๕ ๓๐ ๑ ๒ ๔๒

กรณีมีความเห็นให ้
เพิกถอนผลการเลือกตั้ง	
หลังการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง

- - - - - - - ๑ - ๑ ๑ ๓

กรณีมีความเห็นให้พ้นจาก
ต�าแหน่งเลือกตั้ง	
หลังการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง

- - - - - - - - ๑ ๑ ๒ ๔

รวม - ๑ ๔ - - ๔ - ๓๑ ๘๘ ๒๒ ๑๗ ๑๖๗
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	 	 ๒.๒.๒	 กรณีมีความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่	 หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 

	 	 	 ระดับชาติ	ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งและได้ยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา	

องค์กร

จ�านวนส�านวน
หมายเหตุ

ก่อนประกาศผล
ไม่ต้องไปศาล

กกต.
ยื่นค�าร้อง
ต่อศาล

อยู่ระหว่าง
การไต่สวน

ศาลมี
ค�าสั่งแล้ว

ยกค�าร้อง
เพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง
เลือกตั้งใหม่

จ�าหน่าย
ค�าร้อง

ส.ส. - - - - - - - -

ส.ว. ๔ - ๔ ๓ ๑ - - -

														๒.๒.๓	 กรณีมีความเห็นให้มีการเลือกตั้งใหม่	 หรือให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น 

	 	 	 ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งและได้ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์	หรือศาลอุทธรณ์ภาค		

จ�านวนส�านวน หมายเหตุ
เพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง
ก่อนประกาศผล
ไม่ต้องไปศาล

กกต.	มีมติ
ให้ยื่นค�าร้อง

ต่อศาล

อยู่ระหว่าง
การจัดท�า
ค�าวินิจฉัย

อยู่ระหว่าง
การพิจารณา

ของศาล

ศาลมี
ค�าสั่งแล้ว

ยกค�าร้อง
เพิกถอน

สิทธิเลือกตั้ง
เลือกตั้งใหม่

เพิกถอน
ผลการ
เลือกตั้ง

พ้นจาก
ต�าแหน่ง

๖๑ - - ๖๑ ๒๘ ๒๒ ๔ ๓ ๔ ๑

	 ๒.๓	 การด�าเนินคดี

	 				 ๒.๓.๑	 แยกตามประเภทของการเลือกตั้ง		

ประเภทการเลือกตั้ง
ประเภทคดี/จ�านวน

รวม
คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเลือกตั้ง

๑.	การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ๑๐๔ - - - ๑๐๔

๒.	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๙๑๘ ๘ - - ๙๒๖

๓.	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่น ๒,๒๕๗ ๖๘๕ - - ๒,๙๔๒

๔.	คดีอื่นๆ ๗ ๓ ๘ - ๑๘

๕.	พรรคการเมือง ๑๐ ๔ - - ๑๔

๖.	องค์การเอกชน - - - - -

รวมทั้งสิ้น ๓,๒๙๖ ๗๐๐ ๘ - ๔,๐๐๔
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															๒.๓.๒	ผลการด�าเนินคดีแยกตามประเภทคดี		

การด�าเนินคดี

จ�านวนคดีในการเลือกตั้ง
แต่ละระดับ จ�านวนคดี

อื่น	ๆ
พรรค

การเมือง
รวม

ส.ว. ส.ส. อปท.

๑.	การด�าเนินคดีอาญา

๑.๑	 รอส�านวน/ค�าวินิจฉัย/รอค�าสั่งศาล ๑ ๓ ๒๑ - - ๒๕

๑.๒	 การด�าเนินการของส�านักกฎหมายและคดี ๑๙ ๒ ๔๒ - - ๖๓

๑.๓	 การด�าเนินการของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	

๑๔ ๕ ๔๕ ๑ - ๖๕

๑.๔	 การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ๔๑๓ ๓๑ ๒๖๘ ๒ ๑๐ ๗๒๔

๑.๕		พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้	ป.ป.ช.	ด�าเนินการ ๓ ๒ ๑๘ ๑ - ๒๔

๑.๖	 การพิจารณาของพนักงานอัยการ ๑๔๔ ๓ ๙๑ - - ๒๓๘

๑.๗			การพิจารณาของศาล ๕๒ ๑๐ ๑๖๐ ๑ - ๒๒๓

๑.๘		อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๗๖ ๑๓ ๒๗๐ - - ๓๕๙

๑.๙	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง ๑๙๖ ๓๕ ๑,๓๔๒ ๒ - ๑,๕๗๕

รวม ๙๑๘ ๑๐๔ ๒,๒๕๗ ๗ ๑๐ ๓,๒๙๖

๒.	การด�าเนินคดีแพ่ง

๒.๑		รอค�าสั่งศาล/รอส�านวน - - - - - -

๒.๒		อยู่ระหว่างตรวจสอบค่าใช้จ่าย - - ๕ - ๒ ๗

๒.๓	 การพจิารณาจ�านวนค่าเสยีหาย/การด�าเนนิการ
ของ	สนง.กกต.จว.

- - - - - -

๒.๔	 ชั้นปลัด	อปท. - - ๓๑ - - ๓๑

๒.๕	 การสอบสวนของพนักงานสอบสวน - - - - - -

๒.๖		ระหว่างผ่อนช�าระ/บังคับคดี ๑ - ๒๑๒ - - ๒๑๓

๒.๗	 การพิจารณาของอัยการ - - ๒๓ ๑ - ๒๔

๒.๘	 การพิจารณาของศาล ๖ - ๕๖ ๑ ๒ ๖๕

๒.๙	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง ๑ - ๓๕๘ ๑ - ๓๖๐

รวม ๘ - ๖๘๕ ๓ ๔ ๗๐๐

๓.	การด�าเนินคดีปกครอง

๓.๑	 ศาลปกครองกลาง/จังหวัด - - - ๔ - ๔

๓.๒		ศาลปกครองสูงสุด - - - ๓ - ๓

๓.๓		คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง - - - ๑ - ๑

รวม - - - ๘ - ๘
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๓.	 การส่งเสรมิและสนับสนุนการด�าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง

 ๓.๑	 ข้อมูลการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของพรรคการเมือง	  

ล�าดับ รายการ
จ�านวน

พรรค เรื่อง สาขา

๑ การเปลี่ยนแปลงตามมาตรา	๔๑ ๒๑ ๗๖ ๕๕

๒ การยุบพรรคการเมือง ๑ ๑ -

๓ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๕๐	(เข้าพิจารณาคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง)

๑ ๑ -

๔ โทษปรับทางปกครองตามมาตรา	๗	มาตรา	๔๑	และมาตรา	๔๒ ๑ ๓ ๒

๕ เรื่องอื่น	ๆ	(ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลจากหน่วยงานภายในและภายนอก) - ๕๕ -

	 ๓.๒	 ข้อมูลของพรรคการเมืองที่ยังด�าเนินการอยู่	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๘  

ล�าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง วันที่จัดตั้ง หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค

จ�านวน

กรรมการ
บริหาร

สมาชิก* สาขา

๑ พรรคประชาธิปัตย์ ๑๑	มิถุนายน	๒๕๒๕ นายอภิสิทธิ์		เวชชาชีวะ นายจุติ		ไกรฤกษ์ ๓๔ ๒,๘๙๖,๑๐๙ ๑๗๕

๒ พรรคประชากรไทย ๒๖	กรกฎาคม	๒๕๒๕ นายสุมิตร		สุนทรเวช นายณัฐสรรพพัชญ		
มหาสารินันทน์

๑๘ ๖๙,๘๕๘ ๘

๓ พรรคกิจสังคม ๒๐	สิงหาคม	๒๕๒๕ นายทองพูล		ดีไพร นายสยมภู		เกียรติสยมภู ๙ 	๒๗,๔๑๘ ๔

๔ พรรคมหาชน ๑๐	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๑ นายอภิรัต		ศิรินาวิน นายไพศาล		เหมือนเงิน ๒๑ ๑,๑๘๑,๐๒๒ ๕

๕ พรรคคนขอปลดหนี้ ๙	ธันวาคม	๒๕๔๑ นายพงศ์สุชิน		วีระกิธพานิช นายบุญอุดม		ใจหล้า ๑๓ ๓๒๖,๗๕๕ ๑

๖ พรรคกสิกรไทย ๑๐	กมุภาพนัธ์	๒๕๔๒ นายจ�าลอง		ด�าสิม นายอนุชา		ปราโมท ๘ ๘,๘๕๓ ๔

๗ พรรคเพื่อฟ้าดิน ๕	เมษายน	๒๕๔๓ นางมิ่งหมาย		มุ่งมาจน น.ส.หนึ่งฟ้า	นาวาบุญนิยม ๑๓ ๑๖,๔๖๗ ๙

๘ พรรคความหวังใหม่ ๗	พฤษภาคม	๒๕๔๕ นายชิงชัย		มงคลธรรม นายจารึก		บุญไชย ๑๔ ๑๓,๓๐๑ ๘

๙ พรรคประชาราช ๑๐	มกราคม	๒๕๔๙ นายคัมภีร์		สุริยาศศิน นางพรพิศ		โกศลจิตร ๘ ๑๓,๙๐๑ ๔

๑๐ พรรคเครือข่ายชาวนา 
แห่งประเทศไทย

๒๐	มิถุนายน	๒๕๔๙ นายโชติ		บุญจริง นายวิเชียร		ควรเอี่ยม ๑๑ ๑๐,๔๑๐ ๔

๑๒ พรรคเพื่อไทย ๒๐	กันยายน	๒๕๕๐ พล.ต.ท.วิโรจน์		เปาอินทร์
รองหัวหน้าพรรค	
รักษาการแทน

นายภูมิธรรม		เวชยชัย ๒๑ ๑๓๔,๘๙๖ ๕

๑๓ พรรคเพื่อแผ่นดิน ๒	ตุลาคม	๒๕๕๐ นางกมลพร		กัลยาณมิตร
รองหัวหน้าพรรค	
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

น.ส.ญดาพร		วัฒนพรมสุข ๙ ๑๒,๖๔๘ ๔

๑๔ พรรคชาติพัฒนา ๓	ตุลาคม	๒๕๕๐ นายวรรณรัตน์		ชาญนุกูล นายประเสริฐ		บุญชัยสุข ๑๔ ๑๙,๕๘๕ ๔

๑๕ พรรคแทนคุณแผ่นดิน ๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๐ นายวิชัย		ศิรินคร นายบุญธร		อุปนันท์ ๙ ๖,๘๗๙ ๕
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ล�าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง วันที่จัดตั้ง หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค

จ�านวน

กรรมการ
บริหาร

สมาชิก* สาขา

๑๖ พรรคชาตไิทยพฒันา ๑๘	เมษายน	๒๕๕๑ นายธีระ		วงศ์สมุทร นายพันธุ์เทพ		สุลีสถิร ๑๑ ๒๖,๐๕๐ ๙

๑๗ พรรคอนาคตไทย ๒๕	เมษายน	๒๕๕๑ นายวีระพล		เหมรัตนากร นายพรศักดิ์		ธรรมนิมิตร์ ๙ ๖,๖๔๐ ๔

๑๘ พรรคธรรมาภิบาลสังคม ๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๑ นายปราโมช		ถาวร นายชาญชัย		ตั้งชู ๑๓ ๖,๙๑๕ ๕

๑๙ พรรคมาตุภูมิ ๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๑ พลเอก	สนธิ		บุญยรัตกลิน นายอุดมศักดิ์		ศรีสุทิวา ๙ ๘,๑๔๔ ๔

๒๐ พรรคภูมิใจไทย ๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๑ นายอนุทิน		ชาญวีรกูล นายศักดิ์สยาม		ชิดชอบ ๙ ๑๕๓,๐๙๕ ๕

๒๑ พรรคประชาสันติ ๒๖	มกราคม	๒๕๕๒ นายสมชัย		แนวพานิช - ๗ ๕,๖๔๖ ๔

๒๒ พรรคประชาธรรม ๑๖	เมษายน	๒๕๕๒ นายชานนท์		เจะหะมะ	 นายอุสมาน		ดาโอะ ๑๕ ๖,๘๗๔ ๔

๒๓ พรรคสังคม
ประชาธิปไตยไทย

๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๒ นายสมศักดิ์		โกศัยสุข นายสุคม		ศรีนวล ๑๐ ๑๒,๗๘๙ ๖

๒๔ พรรคไทยรวมพลัง ๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๒ นายกมล	วิจิตรโสภา
นายทะเบียนสมาชิกพรรค
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายศริเมศร์	เสถยีรรจิุกานนท์ ๗ ๕,๕๕๐ ๔

๒๕ พรรคพลังคนกีฬา ๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๒ นายวิรุณ		เกิดชูสกุล นายภูธน		เพชรพิฆาฏ ๑๐ ๖,๔๙๖ ๔

๒๖ พรรคเสรีนิยม ๘	มกราคม	๒๕๕๓ นายพุทธชาติ		ช่วยราม นายพุฒิพงศ์		พุ่มไสล ๑๓ ๖,๓๘๗ ๔

๒๗ พรรครักประเทศไทย ๑๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๓ นายชูวิทย์		กมลวิศิษฎ์ นางสุพัสรา		นราแย้ม ๘ ๕,๙๓๙ ๕

๒๘ พรรคประชาสามัคคี ๘	มีนาคม	๒๕๕๓ นายสมหมาย		สืบสี นายภาสกร		ดมหอม ๑๒ ๖,๒๗๒ ๔

๒๙ พรรคไทยมหารฐัพัฒนา ๖	กรกฎาคม	๒๕๕๓ นายเชือก		โชติช่วย นายจิรศักดิ์		ข�าหรุ่น ๑๐ ๕,๓๐๖ ๔

๓๐ พรรคเพื่อธรรม ๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๓ พล.ต.ต.จรัญ	ชิตะปัญญา นายชัยวัฒน์	ทรัพย์รวงทอง ๑๐ ๖,๔๘๑ ๔

๓๑ พรรคประชาธปิไตยใหม่ ๒๑	เมษายน	๒๕๕๔ นายสุรทิน		พิจารณ์ นายจ�ารัส		ไกยสิทธิ์ ๗ ๘,๓๕๘ ๖

๓๒ พรรครักษ์สันติ ๒๑	เมษายน	๒๕๕๔ พล.ต.ท.ถวิล		สุรเชษฐพงษ์ - ๔ ๘,๕๓๖ ๔

๓๓ พรรคเพือ่ประชาชนไทย ๒๗	เมษายน	๒๕๕๔ นางดาราวัลย์		อินทราทิพย์ - ๗ ๕,๒๐๖ ๔

๓๔ พรรคพลังชล ๔	พฤษภาคม	๒๕๕๔ นายสนธยา		คุณปลื้ม นายพันธุ์ศักดิ์		เกตุวัตถา ๘ ๑๐,๘๐๘ ๔

๓๕ พรรคสร้างไทย ๒	มิถุนายน	๒๕๕๔ นายประดิษฐ์		วงศ์วิลัย นายประดิษฐ์		ครุฑเหิร ๙ ๕,๓๓๕ ๔

๓๖ พรรคยางพาราไทย ๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๔ นางวภิาว	ีมหทัธนะทองขาว	
รองหัวหน้าพรรค	
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายสถิตย์พันธ์		ธรรมสถิตย์ ๑๑ ๖,๒๗๕ ๔

๓๗ พรรคครูไทย
เพื่อประชาชน

๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๔ นายอารี		ตรีทองเพ็ชร	
รองหัวหน้าพรรค	
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายณัฐวัฒน์		บุญเพลิงพันธ์ ๘ ๘,๐๒๓ ๔

๓๘ พรรคพลังสหกรณ์ ๒๐	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๕ นายจักรี		สุจริตธรรม นายอดิศักดิ์		ฟักแฟง ๑๑ ๑๐,๙๒๐ ๕

๓๙ พรรคพลังท้องถิ่นไท ๓๐	มีนาคม	๒๕๕๕ นายเศกศรรณ์		หอมรักษ์ นางจีรพันธ์		พิมพ์สว่าง ๙ ๖,๙๘๗ ๔

๔๐ พรรคพลังเครือข่าย
ประชาชน

๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕ น.ส.กฤษอนงค์		สุวรรณวงศ์ นางสุภัสฐิณี		ศรีสอาด ๑๐ ๕,๖๗๙ ๕

๔๑ พรรคถิ่นกาขาว ๗	สิงหาคม	๒๕๕๕ นายวบิลูย์		แสงกาญจนวนิช นางอ�าไพ		กาฬพันธ์ ๑๗ ๗,๐๓๓ ๕

๔๒ พรรคทวงคืนผืนป่า
ประเทศไทย

๙	มกราคม	๒๕๕๖ นายด�ารงค์		พิเดช นายวรีะพล	สทุธพิรพลางกลู ๙ ๕,๑๔๐ ๔
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๔๓ พรรคพลังอุดร ๒๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๖ นายธนยศ		รักกิจศิริ นายเพียร		ชัยทิพย์ ๙ ๖,๑๖๐ ๔

๔๔ พรรคไทยถาวร ๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖ นายประเสรฐิ	เกยีรตปิระวัต	ิ
รองหัวหน้าพรรค	
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายนครินทร์		ศรีคุ้ม ๖ ๔,๐๑๓ ๔

๔๕ พรรคชาติ
ประชาธิปไตย
ก้าวหน้า

๒๘	มิถุนายน	๒๕๕๖ นายวิชิต		ดิษฐประสพ - ๖ ๔,๐๑๓ ๔

๔๖ พรรคเพื่อสันติ ๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๖ นายปราโมทย์		สมะดี นายฮานีฟ		หยงสตาร์ ๑๔ ๒,๘๐๒ -

๔๗ พรรคพลังประเทศไทย ๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖ นายดาชัย		อุชุโกศลการ - ๕ ๒,๖๐๔ -

๔๘ พรรคไทยรักธรรม ๑๖	สิงหาคม	๒๕๕๖ นายนราวิชญ์	ชะยะ นายพักรูดิน		วายาโยะ ๑๐ ๑๔๖ -

๔๙ พรรคเสรีรวมไทย ๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๖ น.ส.ธนพร		โสมทองแดง	
รองหัวหน้าพรรค	
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายสุวิทย์		กิตติธรานนท์ ๘ ๘๑๖ -

๕๐ พรรคอาสาสมัครไทย ๔	กันยายน	๒๕๕๖ นายธวัชชัย		ทิพกานนท์ นายเสมอ		ดีรัศมี ๑๑ ๗๕๗ -

๕๑ พรรครักษ์ธรรม ๔	กันยายน	๒๕๕๖ นายสมศกัดิ	์	แสงอ�านาจเดช น.ส.สุชาดา		โชคพิชิตชัย ๘ ๗๘๑ -

๕๒ พรรครวมพลังไทย ๑๑	กันยายน	๒๕๕๖ นายอ�านาจ	สอนทะมาตย์เดชา นายสุรชัย		เรืองวิเศษ ๑๐ ๑๕ -

๕๓ พรรคเพื่อชาติ ๑๘	กันยายน	๒๕๕๖ นายเถลิงยศ		บุตุค�า น.ส.รัชชสรา		แก้วเกิดมี ๙ ๑,๕๕๑ -

๕๔ พรรคเพื่ออนาคต ๒๖	กันยายน	๒๕๕๖ นายพูลเดช		กรรณิการ์ นายสยามสนิ		วลติวรางค์กรู ๗ ๑๕ -

๕๕ พรรคพลังไทยเครอืข่าย ๓	ตุลาคม	๒๕๕๖	 นายมูห่�าหมดัรุสด	ีโต๊ะราหนี นายมูอีน		มุเส็มสะเดา ๑๑ ๑๓๐ -

๕๖ พรรคชาติไทยสามัคคี ๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๖ นายธนทัต		ชัยณรงค์ นายกรวิทย์		เกาะกลาง ๑๔ ๙๘๓ -

๕๗ พรรคพลัง
ประชาธิปไตย

๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๖ นายสุรชาติ		เวชกามา นายพิชิต		ประกิจนิกรณ์ ๑๑ ๙๗

๕๘ พรรคภราดรภาพ ๑๓	พฤศจกิายน	๒๕๕๖ นายประเสริฐ		อยู่เป็นสุข
รองหัวหน้าพรรค	
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายสมศักดิ์		มีชัย ๘ ๒,๕๙๕ -

๕๙ พรรคพลงัไทยรกัชาติ ๒๘	พฤศจกิายน	๒๕๕๖ นายสเุทพ	เข้มแขง็ปรชีานนท์ นายสรศักดิ์		ดีสุกใส ๙ ๓๕๒ ๒

๖๐ พรรคเมืองไทยของเรา ๒๘	พฤศจกิายน	๒๕๕๖ สิบเอก	พิษณุ		พุทธสิม ร้อยตรี	ปวิช		พงษ์มณี ๑๔ ๑๖๐ -

๖๑ พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ๒๐	ธันวาคม	๒๕๕๖ นางถนอม	จงแก้ววิจิตร นายธวัชชัย		ข�าฟัก ๑๐ ๖๘ -

๖๒ พรรคเงินเดอืนประชาชน ๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๖ น.ส.กานท์ชญา	เทียนแก้ว	
เหรัญญิกพรรค
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

- ๓ ๑๒๗ -

๖๓ พรรคคนไทย ๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๖ นายอุเทน		ชาติภิญโญ นายฐกฤต		ปานขลิบ ๘ ๒๓๓ -

๖๔ พรรคปฏิรูปไทย ๒๕	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๗ นายวิเชียร		สุขพันธ์ นายศรายุทธ		สุขะวัลลิ ๑๐ ๑๕ -

๖๕ พรรคคนธรรมดา
แห่งประเทศไทย

๕	มีนาคม	๒๕๕๗ นายธนพร		ศรียากูล น.ส.มณีรัตน์		มิตรปราสาท ๘ ๓๐ -

๖๖ พรรครักท้องถิ่นไทย ๘	เมษายน	๒๕๕๗ นายวิทน		โชติเมืองปัก นายสุทธิ์สวัสดิ์		บัวบาน ๑๑ ๑๐ -
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๖๗ พรรคพลัง
เกษตรกรไทย

๒๑	เมษายน	๒๕๕๗	 นายระเด่นคัมภีร์		จันทร์ใจ นายดวงค�า		ยศศรีวงศ์ ๑๐ ๑๖ -

๖๘ พรรคร่วมพฒันาชาตไิทย ๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗ นายศักดิ์ชาย		พรหมโท น.ส.สมพร		ศรีมหาพรหม ๑๖ ๑๖ -

๖๙ พรรคมหาประชาชน ๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗ นางมลฤดี	 	 แย้มเกษสุคนธ	์
รองหัวหน้าพรรค	
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายวินัย		แสงพรศรีอรุณ ๘ ๑๖ -

๗๐ พรรคพลังพลเมือง ๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗ นายปรีดา		ลิ้มนนทกุล นายชินพร		นิลวัชรมณี ๘ ๑๖ -

๗๑ พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย ๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗ นายพรชัย		อินทร์สุข นางสาวอารีย์		ทวนทัย ๘ ๑๖ -

๗๒ พรรคเอกราชไทย ๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗ นายกัมปนาท		เพิ่มสุข นายสอบอ		ขุนเศรษฐี ๙ ๑๖ -

๗๓ พรรคประชาธิปไตย
เพื่อประชาชน

๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗ นายเศรษฐ์ธนา	โสภากนัต์ธร์ี นายเอกราช		ป้องค�าสิงห์ ๑๖ ๑๖ -

รวมทั้งหมด	๗๓	พรรคการเมือง ๗๗๔ ๕,๑๒๙,๗๐๕ ๓๘๑

หมายเหตุ	 ๑.	พรรคไทยถาวร	 พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า	 พรรคเพื่อสันติ	 พรรคพลังประเทศไทย	 พรรคไทยรักธรรม	 พรรคเสรีรวมไทย	 

	 	 พรรคอาสาสมัครไทย	พรรครักษ์ธรรม	พรรครวมพลังไทย	พรรคเพื่อชาติ	พรรคเพื่ออนาคต	พรรคพลังไทยเครือข่าย	พรรคชาติไทยสามัคคี	 

	 	 พรรคพลังประชาธิปไตย	 พรรคภราดรภาพ	พรรคพลังไทยรักชาติ	 พรรคเมืองไทยของเรา	 พรรคเพื่อชีวิตใหม่	 พรรคเงินเดือนประชาชน	 

	 	 พรรคคนไทย	พรรคปฏิรูปไทย	พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย	พรรครักท้องถิ่นไทย	พรรคพลังเกษตรกรไทย	พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย	 

	 	 พรรคมหาประชาชน	พรรคพลังพลเมอืง	พรรคเพือ่สหกรณ์ไทย	พรรคเอกราชไทยและพรรคประชาธปิไตยเพ่ือประชาชน		เป็นพรรคการเมอืง 

	 	 ท่ีจดแจ้งการจัดตัง้ตามพระราชบญัญตัว่ิาด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐	ซึง่ต้องด�าเนนิการตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา		๒๖		กล่าวคอื	ภายใน 

	 	 หนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองต้องด�าเนินการรับสมัครสมาชิกให้มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 

	 	 ห้าพนัคนซึง่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสมาชกิซึง่มทีีอ่ยูใ่นแต่ละภาค	ตามบญัชรีายชือ่ภาคและจงัหวดัทีน่ายทะเบยีนพรรคการเมอืงก�าหนด 

	 	 และมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา

	 ๒.	เมื่อวันที่	๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๘	ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าสั่งยุบพรรคด�ารงไทย

	 ๓.	*หมายถึง	จ�านวนสมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง	ถึงวันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๘

	 ๓.๓	 การด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 	 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 ได ้จัดตั้ งขึ้นมาครั้ งแรกตามบทบัญญัติมาตรา	 ๕๖	 

แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๔๑	โดยได้เริม่ด�าเนนิการทางการเงนิมาตัง้แต่ 

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็เป็นไปตามบทบัญญัต ิ

มาตรา	๗๓		แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐	ในส่วนของการควบคุมดแูล 

บริหารจัดการ	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้ง	 “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”	 ขึ้นมา 

ท�าหน้าที่แทน	โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบด้วย	
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	 	 ๑.	นายศุภชัย	 สมเจริญ	 นายทะเบียนพรรคการเมือง	 ประธานกรรมการ

	 	 ๒.	 ดร.	ธีรวัฒน์	 ธีรโรจน์วิทย์	 กรรมการการเลือกตั้ง	 กรรมการ

	 	 ๓.	นายกมล	 บันไดเพชร	 ผู้แทนพรรคเพื่อไทย	 กรรมการ

	 	 ๔.	นางสาวผ่องศรี		ธาราภูมิ	 ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์	 กรรมการ

	 	 ๕.	 ดร.	สยมภู	 เกียรติสยมภู	 ผู้แทนพรรคกิจสังคม	 กรรมการ

	 	 ๖.	นายนเรศ	 จิตสุจริตวงศ์	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ

	 	 ๗.	นายประวิง	 คชาชีวะ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ

	 	 ๘.	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 กรรมการ

	 	 ๙.	 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 กรรมการ

	 	 ๑๐.	นายภุชงค์			 นุตราวงศ์	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 กรรมการและเลขานกุาร

	 	 โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัสรรเงินสนบัสนนุแก่พรรคการเมอืงและควบคมุดแูลกองทนุเพือ่การพฒันา 

พรรคการเมืองแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได ้

ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมาเป็นล�าดับ	

การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้มีมติในการประชุม	 ครั้งที่	 ๑๐๒/๒๕๕๗	 เมื่อวันที่	 ๙	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 

เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	 วงเงิน	 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ครั้งที่	๗/๒๕๕๗	(๑๗๑)	 

เมื่อวันที่		๒๙		กันยายน		๒๕๕๗

งานที่ท�า/กิจกรรม

วงเงินปี	๒๕๕๗ วงเงินปี	๒๕๕๘

ร้อยละ
เงินงบประมาณ

(บาท)
ร้อยละ

เงินงบประมาณ
(บาท)

วงเงินส�าหรับการใช้จ่าย
(ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียน)

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑.	 การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา	๗๕ ๖๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - -

๒.	 การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา	๘๑ ๑๓.๔๗ ๒๖,๙๔๐,๐๐๐ - -

๓.	 งานพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

๑๔.๗๖ ๒๙,๕๒๗,๔๐๐ ๔๐.๑๖ ๑๒,๐๔๘,๐๐๐

๔.	 การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

๐.๘ ๑,๖๐๐,๐๐๐ - -

๕.	 การบริหารกองทุน ๗.๙๖ ๑๕,๙๒๗,๐๐๐ ๔๐.๔๘ ๑๒,๑๔๒,๖๐๐

๖.	 งบกลาง ๓.๐๑ ๖,๐๐๕,๖๐๐ ๑๙.๓๖ ๕,๘๐๙,๔๐๐

รวมวงเงินส�าหรับใช้จ่าย ๑๐๐ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
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ผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

๑.		การพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๑.๑	การด�าเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท�าแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณ	 จากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ตามแผนยุทธศาสตร์ 

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 ระยะ	๔	ปี	 (ปี	๒๕๕๓	–	ปี	๒๕๕๖)	จ�านวน	๗	 โครงการ	รวมงบประมาณ	 

๑๒,๐๔๘,๐๐๐	บาท

	 ๑.๒		แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

	 	 ๑.๒.๑	 วัตถุประสงค์

	 	 	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนและการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน	 

มีความมั่นคงเข้มแข็ง	 เป็นพรรคการเมืองที่มีรากฐานการสนับสนุนจากประชาชนด้วยการให้ความรู้ทางการเมือง 

แก่ประชาชน	โดยเฉพาะความรูเ้กีย่วกบัพรรคการเมอืง	บทบาทอ�านาจหน้าที	่และนโยบายของพรรคการเมอืง	รวมทัง้ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น

	 	 ๑.๒.๒	 เป้าหมาย

	 	 	 (๑)		พรรคการเมอืงไทยมคีวามเข้มแขง็ได้รบัการยอมรบัจากประชาชนในฐานะสถาบนัทางการเมอืง

	 	 	 (๒)		พลเมืองไทยมีโอกาสและแสดงบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นสถาบันของ 

พรรคการเมือง

	 	 	 (๓)		พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล

	 	 ๑.๒.๓	 งานที่ด�าเนินการ

	 	 	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก�าหนด	 

งาน/โครงการ	 	 เพื่อด�าเนินการ	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	 

ระยะ	๔	ปี		(ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖)	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง 

เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน	จ�านวน	๓	โครงการ	

	 	 	 (๒)		ยุทธศาสตร์ที่	๒	การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง	จ�านวน	๑	โครงการ	

	 	 	 (๓)		ยทุธศาสตร์ท่ี	๓	การพฒันาระบบบรหิารจดัการกองทนุตามหลกัธรรมาภบิาล	จ�านวน	๓	โครงการ	
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งานพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รวม	๗	โครงการ	งบประมาณ		๑๒,๐๔๘,๐๐๐	บาท	

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขา
พรรคการเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็เป็นสถาบันทางการเมือง
อย่างยั่งยืน

๑ โครงการเสริมสร้างความรู ้บุคลากรของพรรคการเมือง 
เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง	

๑,๙๐๐,๐๐๐ ไม่ได ้ด�าเนินการ	 เนื่องจากมีประกาศ	 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	
๕๗/๒๕๕๗		ลงวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๗

๒ โครงการจัดพิมพ ์หนังสือรายงานการด�าเนินกิจการ 
ของพรรคการเมืองในรอบปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	

๑๔๐,๐๐๐ ไม่ได ้ด�าเนินการ	 เนื่องจากมีประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 
๕๗/๒๕๕๗	ลงวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๗		

๓ โครงการจัดระบบและบริหารงานเอกสารของด้านกิจการ 
พรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	 ประจ�าป	ี 
พ.ศ.	๒๕๕๘	

๓,๕๐๐,๐๐๐ ไม่ได้ด�าเนินการ	 เนื่องจากขาดบุคลากร
ที่มีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่	 	 ๒	 การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
สถาบันพรรคการเมือง

๔ โครงการจัดท�าวารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์	 ประจ�าปี	 
พ.ศ.	๒๕๕๘	

๕๒๘,๐๐๐ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ยทุธศาสตร์ที	่๓	การพฒันาระบบบรหิารจัดการกองทนุตาม
หลักธรรมาภิบาล	

๕ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

๕๘๐,๐๐๐ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

๖ โครงการพัฒนาระบบข้อมูล	 ด้านกิจการพรรคการเมือง 
และการออกเสียงประชามติ	ระยะที่	๓

๓,๐๐๐,๐๐๐ ไม ่ได ้ด�าเนินการ	 เนื่องจากกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจน

๗ โครงการสัมมนาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง	การเลือกตั้ง	และการออกเสียงประชามติ	

๒,๔๐๐,๐๐๐ ไม่ได ้ด�าเนินการ	 เนื่องจากมีประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	
๕๗/๒๕๕๗	ลงวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๗

รวม ๑๒,๐๔๘,๐๐๐
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๒.		การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๘

	 ๒.๑	วัตถุประสงค์

	 	 (๑)	 เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป	 การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานพัสดุให้ม ี

ประสิทธิภาพ

	 	 (๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองต่าง	ๆ

	 ๒.๒	เป้าหมาย	

	 	 (๑)	 เพื่อด�าเนินงานด้านการบริหารการคลัง	การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป

	 	 (๒)	 เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุพรรคการเมอืงทีไ่ด้รับการจดัสรรเงนิจากกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	

	 ๒.๓	งบประมาณ		วงเงิน	๑๒,๑๔๒,๖๐๐.๐๐	บาท

งบบริหารกองทุน งบประมาณ	(บาท)

๑.		ค่าจ้างบุคลากร	(ลูกจ้างชั่วคราว) ๖,๓๑๕,๖๐๐

๒.		งบด�าเนินการ ๕,๗๓๓,๐๐๐

๓.		งบลงทุน ๙๔,๐๐๐

รวม ๑๒,๑๔๒,๖๐๐

๓.		งบกลาง	วงเงิน	๕,๘๐๙,๔๐๐	บาท

	 งบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง 

ระดับสูง	 รุ่นที่	 ๖	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๗	 เป็นจ�านวนเงิน	๑,๐๖๐,๖๖๘.๕๕	บาท	 และงบกลางคงเหลือ	 เป็นจ�านวนเงิน	 

๔,๗๔๘,๗๓๑.๔๕	บาท	 เพื่อส�ารองไว้ใช้จ่ายส�าหรับโครงการที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

พิจารณาเห็นว่ามีความส�าคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาพรรคการเมือง

๔.		ผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในรอบปี

	 กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	 	 เป็นรูปแบบหนึ่งของการสนับสนุนพรรคการเมืองโดยรัฐ	 	 ซึ่งบัญญัติ 

ให้มีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองขึ้นในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น 

ทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง	 และด�าเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับการพัฒนาพรรคการเมือง 

ตามทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนด	โดยให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจหน้าทีใ่นการจัดสรรเงินสนบัสนนุ 

แก่พรรคการเมือง	 และควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน	 ในการน้ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้ง	 

“คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”	 เพื่อท�าหน้าที่แทน	ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความมั่นคง	เข้มแข็ง

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากรัฐบาล
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วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - เมษายน ๒๕๕๘)

วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘)

วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘)

๔.	การจัดการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง		
	 รุ่นที่	๖		ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗

	 ๔.๑	 รายงานการด�าเนินงาน

	 	 โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 

(พตส.)	รุน่ที	่๖	(Advanced	Political	and	Electoral	Development	Program	:	APED	VI)		โดย	สถาบนัพฒันาการเมอืง 

และการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ซึ่งมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 	 ๔.๑.๑	 เพื่อเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจแก่ผู้บริหารพรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง	 ผู้บริหาร 

ระดับสูงของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชน	 ในการด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง 

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบข้อบังคบัต่าง	ๆ 	อย่างถกูต้องครบถ้วน	ตลอดจนให้ความส�าคญัของพรรคการเมือง 

และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น

	 	 ๔.๑.๒		เพื่อพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารพรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง	 ผู้บริหาร 

ระดับสูงของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และผู้บริหารภาคเอกชนในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง	 

และพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้มีความเป็นประชาธิปไตย

	 	 ๔.๑.๓	 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	 ตลอดจนจิตส�านึกทางการเมืองที่ถูกต้องแก่ผู้บริหาร 

พรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน 

เพื่อยกระดับการเมืองให้มีคุณภาพ

	 	 ๔.๑.๔		เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับพรรคการเมือง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันเอง
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	 	 โดยก�าหนดกลุ ่มเป้าหมายจ�านวน	 ๘๐	 คน	 ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการด�าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓		 

และแก้ไขเพิม่เตมิ	ฉบับท่ี	๒	พ.ศ.	๒๕๕๔	ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้มีมตใิห้เพิม่จ�านวนผูเ้ข้ารบัการศึกษาอบรมฯ	 

อีกจ�านวน	 ๑๐	 คน	 โดยพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ทั้งส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค	 รวมถึงกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 และบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้อง 

ในการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารระดับสูง 

ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้เพิ่มพูนความรู้	 ความสามารถและเสริมสร้างทัศนคติ	 ตลอดจน 

เป็นการส่งเสริมเครือข่าย	 ความร่วมมือระหว่างบุคคลและหน่วยงานท่ีเข้ารับการศึกษาอบรมกับส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ทั้งนี้	 การเข้ารับการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรนั้น	 เป็นระยะเวลา	 ๖	 เดือน 

โดยประมาณ	 (ระหว่างเดือนมีนาคม	 -	 กันยายน	 ๒๕๕๘)	 และก�าหนดให้มีการศึกษาดูงานท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศด้วย	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 ๓๑๒	 ชั่วโมง	 และได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนา 

พรรคการเมือง	จ�านวน	๑,๓๑๒,๕๐๐	บาท	(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

	 ๔.๒	 ผลการด�าเนินงาน

  ในการด�าเนินโครงการดังกล่าว	 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เป็นไปตามสถานการณ์จริง	 เพื่อให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้	 ความเข้าใจมากขึ้น	 ดังนั้น	 ระยะเวลาในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรการพัฒนา 

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๖	(พตส.	๖)	รวมจ�านวน	๓๑๒	ชั่วโมง	

	 	 จากการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวสรุปผลได้ว่า	 โดยส่วนใหญ่สามารถด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรได้	 อาจมีบางกรณีที่เกิดขึ้นโดยมิทราบเป็นการล่วงหน้า	 จึงมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม	 

เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดยมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตลอดโครงการ	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 

๑๐๐	 คน	 ทั้งนี้	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งได้ด�าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมือง	 

และการเลือกตั้งระดับสูง	 รุ่นที่	 ๖	 (พตส.	๖)	 สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่	 ๒๙	 กันยายน	๒๕๕๘	ซึ่งเป็นการปัจฉิมนิเทศ 

ของหลักสูตรดังกล่าว	

 ๔.๓	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับ

  จากการด�าเนินโครงการที่ผ่านมาของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังน้ัน	 ผลปรากฏว่า	 

ตั้งแต่เริ่มการศึกษาอบรมจนถึงปัจจุบัน	 การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 

รุ่นที่	๖	(พตส.	๖)	เป็นไปตามที่ได้ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ	ท�าให้โครงการมีประสิทธิภาพ	(Efficiency)	 

และเกิดประสิทธิผล	 (Effectiveness)	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า	 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษา 

อบรมนั้น	 มีความหลากหลายมาจากหลายหน่วยงานหลายองค์กร	 ท้ังภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และภาคเอกชน	 รวมทั้ง 

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 โดยมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะ	 เพื่อให้เกิดการปฏิรูป 

ในด้านต่าง	ๆ 		รวมถงึการยกร่างรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ด้วย	นอกจากนี	้ยงัมีบคุลากรทางการเมืองและจากพรรคการเมือง 

ต่าง	ๆ 		ท้ังพรรคฝ่ายรฐับาล	พรรคฝ่ายค้าน	พรรคทีม่สีมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและพรรคทีไ่ม่มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร		 

ประกอบกับความหลากหลายของเนื้อหาวิชา	 และรูปแบบของการถ่ายทอด	 ทั้งในลักษณะของ	 การบรรยาย 
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การถกแถลง	การสมัมนาและการระดมความคดิเหน็	เพือ่ประมวลองค์ความรูใ้นแต่ละหมวดวชิา	ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการศกึษา 

อบรมสามารถเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้อย่างถูกต้องและเพ่ิมมากขึ้น	 จากวิทยากรที่มีความรู้ความ 

สามารถในหมวดวิชานั้น	ๆ	และเกิดการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศ	รวมทั้งการได้รับ 

ประสบการณ์จากสถานการณ์จริงดังนั้น	 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจึงสามารถเข้าถึงและบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงการฯ	 ได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และรูปแบบที่โครงการฯ	 ได้ก�าหนดขึ้นไว้ในหลักสูตร	 อีกทั้งท�าให้ผู้เข้ารับ 

การศึกษาอบรมเกิดการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างบุคคล	และระหว่างองค์กร	เพิ่มมากขึ้นและน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ 

และวสิยัทศัน์ท่ีได้รับมาจากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซ่ึงกันและกนัจากหลายมมุมอง	หลายแนวความคดิ		เป็นการ 

เปิดโลกทัศน์	 เกิดการยอมรับ	 การมีเหตุและผล	 และการน�าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์	 ซ่ึงจะท�าให ้

ผูเ้ข้ารบัการอบรมหลกัสตูรดงักล่าว	มจีติส�านกึทางการเมอืงในทางทีถ่กูต้อง	มคีณุธรรมและจรยิธรรมเพิม่มากขึน้จาก 

ความแตกต่างทางการเมอืงทัง้จากตวับคุคล	องค์กร	หรอืหน่วยงาน		ฉะนัน้		เมือ่การด�าเนนิโครงการฯ	เกดิประสิทธผิล 

ตามที่ได้ก�าหนดไว้แล้ว	 ประสิทธิภาพจึงเกิดขึ้นตามมา	 โดยพิจารณาจากความสามารถในการด�าเนินกิจกรรม 

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่ก�าหนดและการบริหาร	 ควบคุม	 ค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ	 รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด	 โครงการนี้จึงประสบผลส�าเร็จได้ 

ตามที่คาดหวังไว้เมื่อสิ้นสุดโครงการดังกล่าว
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๕.		การพัฒนากฎ	ระเบยีบที่ส�าคัญ

	 ๕.๑		การพัฒนาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๕.๑.๑		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	(ฉบับที่	๑๐)	

	 	 	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		เมื่อวันที่		๒		มีนาคม		พ.ศ.	๒๕๕๘)		

	 	 ๕.๑.๒		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘	

	 	 	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		เมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘)

	 	 ๕.๑.๓	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

	 	 	 ของพนักงานและลูกจ้างประจ�า	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๘		

	 	 	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		เมื่อวันที่	๒๘	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘)

	 	 ๕.๑.๔	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว ่าด ้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 

	 	 	 และผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๘		

	 	 	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		เมื่อวันที่	๒๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘)

	 	 ๕.๑.๕	 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานให้ด�ารงต�าแหน่งประจ�า 

	 	 	 ส�านักงานและส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๘		

	 	 	 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา		เมื่อวันที่	๗	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๘)

๖.	 โครงการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง	การเลือกตั้ง	
	 และองค์กรจัดการเลอืกตั้งของกลุ่มประเทศอาเซยีน	

	 ในภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศต่าง	 ๆ	 รวมท้ังส้ิน	 ๑๑	ประเทศ	 โดย	๑๐	ประเทศ	 เป็นสมาชิก 

กลุ่มประเทศอาเซียน	(ASEAN)	ประกอบด้วย	ราชอาณาจักรกัมพูชา	ราชอาณาจักรไทย	เนการาบรูไนดารุสซาลาม		 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	สหพันธรัฐมาเลเซีย	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	สาธารณรัฐสิงคโปร์และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	และอีก	๑	ประเทศ	ยังไม่ได้เข้าเป็น 

สมาชกิอาเซยีน	คอื	สาธารณรฐัประชาธปิไตยติมอร์-เลสเต	หรอืติมอร์ตะวนัออก	สมาชกิกลุม่ประเทศอาเซยีน	(ASEAN)	 

มีประชากรรวมกันทั้งสิ้นโดยประมาณ	๕๕๐	ล้านคน	มีระบบความเชื่อ	 ศาสนาที่หลากหลาย	นอกจากนี้ยังมีความ 

หลากหลายทางชาตพินัธุ	์ภาษา	ประวตัศิาสตร์	และวฒันธรรม	รวมทัง้ความแตกต่างของระบบการเมอืงและเศรษฐกจิ		 

ซึ่งมีทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสังคมนิยม	 เผด็จการทหารและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นต้น		 

ภูมิภาคนี้จึงได้รับความสนใจจากประชาคมโลกและประเทศมหาอ�านาจอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 งานวิจัยฉบับนี้	 มุ ่งเน้นศึกษาลักษณะและความแตกต่างของระบบการเมืองการปกครองรวมทั้งระบบ 

เลือกตั้ง	 พรรคการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง	 ๑๐	 ประเทศ	 มีพื้นฐานทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ 

ที่แตกต่างกันแต่ยังสามารถมารวมกันก่อต้ังสมาคมแห่งภูมิภาคหรืออาเซียนได้	 และยังพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 ดังที ่

นักวิชาการจ�านวนมากกล่าวว่า	 ASEAN	 นั้นมีลักษณะ	 “Unit	 in	 Diversity”	 หรือความเป็นหนึ่งเดียวบนความ 
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แตกต่างในการศกึษาระบบการเมอืงการปกครองของประเทศสมาชกิอาเซยีนได้แบ่งกลุม่ประเทศในการศกึษาการเมือง 

การปกครองของทั้ง	๑๐	ประเทศ	ออกได้เป็น	๓	รูปแบบการเมืองการปกครอง	ดังนี้

	 ๑.	 ประชาธิปไตย	(Democracy)	ได้แก่	ราชอาณาจักรไทย	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

	 ๒.	 อ�านาจนิยม	 (Authoritarianism	 and	 Totalitarianism)	 ได้แก่	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐ 

สิงคโปร์	สหพันธรัฐมาเลเซีย	เนการาบรูไนดารุสซาลาม	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ๓.	 คอมมิวนิสต์	 (Communism)	 ได้แก่	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนเวียดนาม

	 ระบบการเลือกต้ังเป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการเลือกต้ัง	 ในการสร้างกติกาที่เป็นมาตรฐานในการ 

แปลผลคะแนนของผู้ออกเสยีงเลอืกตัง้ไปเป็นจ�านวนตวัแทนทีไ่ด้รบัเลอืก	ดงันัน้	ระบบการเลอืกต้ังจงึมีผลต่อระบอบ 

การเมืองการปกครอง	ระบบการเลือกตั้งแบ่งได้	ดังนี้

	 ๑.	 ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก	ได้แก่	สหพันธรัฐมาเลเซีย	สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 ๒.	 ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วน	 ได้แก่	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

	 ๓.	 ระบบการเลือกตั้งแบบผสม	ได้แก่	ราชอาณาจักรไทย	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์		

	 ๔.	 ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนและเสียงข้างมาก	๑	คน	๑	เขตเลือกตั้ง	ได้แก่	ราชอาณาจักรกัมพูชา

	 ๕.	 ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากและระบบการเลือกตั้ง	 ๒	 รอบ	 หลายคน	 ๑	 เขตเลือกตั้ง	 ได้แก	่	 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

	 ๖.	 ไม่มีการเลือกตั้ง	ได้แก่	เนการาบรูไนดารุสซาลาม

	 กลุ่มประเทศอาเซียนมีรูปแบบพรรคการเมืองค่อนข้างหลากหลายและแตกต่างจากระบบพรรคการเมือง 

ในภูมิภาคอื่นของโลก	สามารถแบ่งระบบพรรคการเมืองได้	๓	ระบบ	ดังนี้

	 ๑.		ระบบหลายพรรค		(Muli-Party	System)		ได้แก่		ราชอาณาจักรไทย		สาธารณรัฐอินโดนีเซีย		สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์		สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

	 ๒.	 ระบบพรรคเด่น	 (Dominant	 Party	 System)	 ได้แก่	 ราชอาณาจักรกัมพูชา	 สาธารณรัฐสิงคโปร	์	 

สหพันธรัฐมาเลเซีย		

	 ๓.	 ระบบพรรคเดียว	 (Single	 Party	 System)	 ได้แก่	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สาธารณรัฐ 

สังคมนิยมเวียดนาม

	 อ�านาจหน้าที่ขององค์กรจัดการเลือกตั้ง	 มีความส�าคัญทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย		 

เพราะการจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใส		สุจริตเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	เป็นกลไกในการใช้อ�านาจอธิปไตย 

ของประชาชนน�าไปสู ่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศ	 ส�าหรับในอาเซียนมีองค์กร 

จัดการเลือกตั้ง	ดังนี้

	 ๑.	 สหพันธรัฐมาเลเซีย		The	Election	Commission	of	Malaysia

	 ๒.	 สาธารณรัฐสิงคโปร์		The	Elections	Department	of	Singapore

	 ๓.	 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย		General	Elections	Commission

	 ๔.	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว		The	National	Election	Committee
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	 ๕.	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์		Union	Electoral	Commission

	 ๖.	ราชอาณาจักรไทย		Election	Commission	of	Thailand	หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๗.	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์		The	Commission	on	Elections

	 ๘.	ราชอาณาจักรกัมพูชา		The	National	Commission	Committee

	 ๙.	สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม		อยู่ระหว่างจัดตั้ง

	 ๑๐.	เนการาบรูไนดารุสซาลาม	ไม่มี

	 การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง	 กรณีการเลือกตั้งและองค์กรจัดการเลือกต้ังของ 

กลุ่มประเทศอาเซียนฉบับนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ส�านักวิจัยและวิชาการพิจารณาเห็นว่าอาจเป็น 

ประโยชน์ต่อผู ้ท่ีสนใจในการศึกษาของระบบการเมืองการปกครองของกลุ ่มประเทศอาเซียน	 จึงได้เผยแพร ่

ทางระบบบริหารงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๗.		การฝึกอบรมและพัฒนาเครอืข่ายงานวเิทศสัมพันธ์		

	 ๗.๑	 การฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์

 	 ๗.๑.๑	 การจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ	 นอกจากภาษาอังกฤษจะเป็นพื้นฐานส�าคัญของ 

การปฏบัิตงิานแล้ว		การจดัหลกัสตูรอบรมภาษาองักฤษให้กบัพนกังานยงัถอืได้ว่าเป็นขวญัและก�าลงัใจอกีด้วย	แต่ด้วย 

เง่ือนไขของเวลาการปฏิบัติงานประจ�าจากวันจันทร์-วันศุกร์	 ตั้งแต่เวลา	 ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.	 อาจเป็นอุปสรรคต่อ 

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษหากมีการก�าหนดตารางการฝึกอบรมแบบตายตัว	ดังนั้นฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จึงควรร่วมมือ 

กับสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษให้เป็นหลักสูตรหลักและต่อเนื่อง	 

โดยให้พนกังานของฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์เป็นวทิยากรและให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมในส่วนกลางสามารถเลอืกเวลาเรยีนเองได้	 

จ�านวน	๒	หลักสูตร	คือ	หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษระดับต้น	(Elementary	English	Course	for	Beginners)	 

ซึ่งจะมีเนื้อหาเก่ียวกับหลักไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษ	 และหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษระดับกลาง 

(Intermediate	English	Course	for	Election	and	Referendum)	โดยจะมเีนือ้หาให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมรูศั้พท์ 

เฉพาะส�าหรับเลือกตั้ง	 ทั้งนี้	 หากผ่านการฝึกอบรมจากทั้ง	 ๒	 หลักสูตรแล้วก็จะสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

อบรมภาษาอังกฤษระดับสูง	 (Advanced	 English	 Course	 for	 International	 Relations)	 ซึ่งจะมีเนื้อหา 

เกีย่วกบัการน�าทักษะการสือ่สารภาษาองักฤษไปใช้ในงานด้านวเิทศ	ไม่ว่าจะเป็น	การเขียนสนุทรพจน์	การร่างหนงัสอื 

ราชการภาษาอังกฤษ	 การแปล	 การเป็นล่าม	 เป็นต้น	 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานจริงที ่

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ส�าหรับการฝึกอบรมในระดับนี้จ�าเป็นต้องมีการใช้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมด้วย

	 	 ๗.๑.๒		การจัดหลักสูตรอบรมในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางด้านวิเทศ	 เป็นการอบรม 

ให้ความรู้ในเรื่องของระเบียบพิธีการทางการทูต	 การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ	 มารยาท 

และการแต่งกายและการสื่อสารเอกลักษณ์ของประเทศไทยให้ชาวต่างประเทศรับรู้	 โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก 

มาบรรยายให้ความรู้
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	 	 ๗.๑.๓		การพัฒนาเครือข ่ายงานวิเทศสัมพันธ ์	 เนื่องจากโครงสร ้างองค ์กรของส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ังมีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 ปัญหาท่ีพบในการจัดการฝึกอบรมคือพนักงานในส่วน 

ภูมิภาคมักจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม	 ดังน้ัน	 เพ่ือให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตร 

การฝึกอบรมทีจ่ดัโดยฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์			จงึจะจัดท�าหลกัสตูรในรูปของการเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

ในระบบเครือข่ายภายใน	 (Intranet)	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ท้ังนี้จะได้มีการจัดทีมงาน 

เพื่อประเมินความรู้ของพนักงานในส่วนภูมิภาคเป็นระยะเพ่ือติดตามดูศักยภาพและคัดเลือกผู้เหมาะสมให้เป็น 

เครือข่ายงานวิเทศสัมพันธ์ทั่วประเทศ	 โดยคาดหวังว่าผู้ที่อยู่ในเครือข่ายจะสามารถปฏิบัติงานด้านวิเทศในพื้นที่ 

จังหวัดของตนได้

 ๗.๒	 การพัฒนาการเป็นศูนย์กลาง	 (Hub)	 ของการรวบรวมองค์ความรู้	 นวัตกรรมและแนวปฏิบัต ิ

อันดีเลิศในการจัดการเลือกตั้ง	 (Best	Practices	of	Electoral	Management)	จากประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	 

เพื่อถ่ายทอดหรือเป็นแหล่งค้นคว้าให้ทุกส่วนงานตามโครงสร้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจ	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะรวบรวม 

รายงานการศึกษาดูงาน	 การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง	 หรือการประชุมระหว่างประเทศของคณะผู้แทนส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พร้อมท้ังจัดบรรยายสรุปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ให้พนักงาน 

และผู้บริหารของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับฟัง	 อีกทั้งให้มีการจัดท�าฐานข้อมูลระบบการเลือกตั้ง 

เชิงเปรียบเทียบของต่างประเทศโดยจัดเก็บเรียงล�าดับตามตัวอักษร	 รวมถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่าง 

คณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานในการจัดการเลือกตั้งของประเทศต่าง	 ๆ	 และรวบรวมข้อมูลเทคโนโลย ี

และนวัตกรรมท่ีใช้ในกระบวนการเลือกตั้งจากทั่วทุกโลก	 โดยเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มเอกสารและจัดท�าเป็น 

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์		(E-Library)	ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและน�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงพัฒนา

 ๗.๓	 การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อใช้ 

สื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศให้รับรู ้ถึงระดับคุณภาพของประชาธิปไตยไทยท่ีธ�ารงไว้ด้วยพลเมือง 

และการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ
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ผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

๑.	 สร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ต้องการสร้าง	 “พลเมือง”	 ของประเทศไทย	 ให้เป็นพลเมือง 

ที่มีคุณค่าและมีความถาวรยั่งยืนอย่างแท้จริง	 เป็นวิถีชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง	 เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของ 

พี่น้องทุกคน	 มีมาตรฐานที่ดีครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น	 ชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 สังคมมีความขัดแย้ง 

ความไม่เข้าใจน้อยลง	การเมืองก็จะพัฒนาได้อย่างมั่นคง

	 ส่ิงส�าคัญท่ีสุดในขณะนี้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ด�าเนินการอยู่ในช่วงก่อนจะมีการเลือกตั้ง	 จึงได้ก�าหนด 

แนวทางการท�างาน	ในช่วงก่อนจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	หรือที่เรียกว่า	Road	map	ระยะที่	๑	การปลูกฝังความเป็น 

พลเมือง	สร้างวิถีประชาธิปไตย	การเตรียมดินเพื่อปลูกต้นไม้ประชาธิปไตย

	 การเตรียมดิน	 คือ	 การเตรียมประชาชนให้มีความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยมีจิตส�านึกสาธารณะ		 

โดยได้สร้างวิทยากรกระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยหรือ	วพป.	(ทหารเสือ	กกต.)	ประจ�าส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทกุจงัหวดัเพือ่ท�าหน้าทีถ่่ายทอดความรูเ้ร่ืองพลเมอืง	และต้นไม้ประชาธปิไตย	(Democracy	 

Tree)	ไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ 	ให้ไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ	ได้พยายามแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงาน 

องค์กรทางสังคมท่ีมีบทบาทอย่างส�าคัญหลายหน่วยงาน	 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 เช่น	 

ส�านักงานอัยการสูงสุด	 มีสาระส�าคัญคือให้มีการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มีวิทยากรที ่

พร้อมจะไปร่วมให้ความรูก้บัประชาชน	เพือ่ช่วยกนัสร้างพลเมอืงให้มทีศันคตทิีด่ใีนการเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย	 

เคารพสิทธิ	 เสรีภาพของผู้อื่น	 เคารพและเทิดทูนสถาบันที่ส�าคัญของชาติ	 กับกระทรวงศึกษาธิการ	 ที่มีการน�าวิชา 

หน้าทีพ่ลเมอืงกลบัมาสอนนกัเรยีน	เน้นให้มคีวามส�าคญัมากขึน้	โดยจดัท�าคูม่อืส�าหรบัครสัูงคมศกึษาในการสอนวชิา 

หน้าที่พลเมือง	ที่ไม่เน้นการท่องจ�าเหมือนอย่างแต่ก่อน	แต่สอนและฝึกให้มีความเป็นพลเมือง	ให้มีทักษะความเป็น 

ประชาธิปไตย	ให้มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย	

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการการการเลือกต้ัง	 ยังได้ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 

ที่เป็นก�าลังขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองไปยังกลุ่มต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ผู้ด�าเนินรายการทางวิทยุ	 เรียกว่าดีเจประชาธิปไตย	 

ซึ่งไม่พูดเร่ืองเลือกต้ัง	 พูดแต่เฉพาะการเตรียมดินหรือเตรียมพลเมือง	 ซึ่งบทบาทของสื่อบุคคลจะมีส่วนส่งเสริม 

เรื่องการปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง

	 ด�า เนินกิจกรรมอบรมส ่ง เสริมทักษะและเสริมสร ้างพลเมืองดีแก ่ เค รือข ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 นิสิต	 นักศึกษา	 ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ	 ในอนาคต	 

ต้องมีความรู ้ความเข้าใจในระบอบการเมืองการปกครอง	 มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองเห็นความส�าคัญ 

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองและมีจิตส�านึกในวัฒนธรรมการเมืองที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย	มีความรักชาต	ิ 

ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้ด�าเนินการขยายผล 

ไปแล้ว	 ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 รวม	 ๒๓	 แห่ง	 ซึ่งจักได้ 

ด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙		อีกจ�านวน	๒๕	แห่ง
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	 ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสืออาสา	 กกต.	 โดยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ	 น�าเอาความรู ้ 

เกี่ยวกับประชาธิปไตยไปบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนของลูกเสือวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	๓	วิชา	อันเป็นการ 

ส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตยในระบบโรงเรียน	 	 ส่วนการให้ความรู้ประชาธิปไตยแก่ผู้เรียนนอกระบบ 

โรงเรียนน้ัน	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	ที่จะมีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองด้วยการจัดตั้ง 

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบลในเขตต�าบลหมู่บ้าน	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘		ได้มีการจัดตั้งไปแล้ว	 

จ�านวน	 ๑,๓๓๕	 แห่ง	 	 โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบลให้ครบทุกต�าบล	 

จ�านวน	 ๗,๔๒๔	 แห่ง	 ทั่วประเทศในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 การจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบล 

ที่จะสร้างพลเมืองจึงมีความหลากหลาย	 	 ลักษณะของกิจกรรมจะเน้นเกี่ยวกับการส่งเสริมระเบียบวินัย	 	 จริยธรรม		 

ความซื่อสัตย์		ความรับผิดชอบ		การเคารพและรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน	อันจะเป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองด ี

วิถีประชาธิปไตยต่อไป

	 การสร้างวิทยากรกระบวนการหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้มีการ 

จดัอบรมวทิยากรกระบวนการหลกัสตูรพลเมืองดีวถิปีระชาธปิไตย	โดยมอบภารกจิให้วทิยากรกระบวนการหลกัสตูร 

พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยเป็นวิทยากรกระบวนการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 ถ่ายทอด 

ความรู้และปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน	ซึ่งได้ด�าเนินการอบรมวิทยากรฯ	 ไปแล้ว		 

จ�านวน	๘	รุ่น	รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	๓๕๙	คน

การสัมมนาทบทวน	ประเมินผลหลักสูตรและการด�าเนินงานรณรงค์ให้ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

ระหว่างวันที่	๑๕	–	๑๖	กันยายน	๒๕๕๘		ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร
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๒.		พัฒนาและเตรียมความพร้อมประชาชนในการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 คนไทยกว่า	 ๔๐๐,๐๐๐	 คน	 เคยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง	 รุ ่นที่	 ๔ 

และเสนอให้น�าไปใช้จรงิในการเลอืกตัง้	โดยส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้น�าเครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้	รุน่ที	่๔	 

จ�านวน	๒๐๐	ชุด	ซึ่งได้ผลิตขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	 โดย	บริษัท	 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 และจัดสรรให ้

ส�านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 และศูนย์การเรียนรู้การเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตยท่ี	 ๑-๕	 ไปด�าเนินการรณรงค์เผยแพร่	 สาธิต	 ทดลองและประชาสัมพันธ์ให้กับ 

ประชาชน	 	 และผู้สนใจทั่วไปให้มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในการใช้เคร่ืองลงคะแนนอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	 

โดยให้บริการในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานต่าง	ๆ		การเลือกตั้งประธานกรรมการชมรม		 

โรงเรียน	 	 สมาคมและสถาบันการศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ซึ่งปรากฏข้อมูลจากการรายงานของ 

ส�านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าจังหวัดและศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตย	จ�านวน	๔๓๗,๙๐๐	คน	ดังนี้		

	 ๑.	 ภาคกลาง	 ภาคตะวันออกและศูนย์การเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่	 ๑	 และ	 ๒	 

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน	๑๖๓	 ครั้ง	 มีประชาชนมาใช้เคร่ืองลงคะแนน	 จ�านวน	๑๒๕,๙๒๗	 คน		 

(จังหวัดที่มีสถิติการรายงานจ�านวนประชาชนที่ใช้เครื่องลงคะแนนมากที่สุด	คือ	กรุงเทพมหานคร	๑๘,๑๕๒	คน)

	 ๒.	 ภาคเหนือและศูนย ์การเรียนรู ้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ 	 ๕	 ด�าเนินการ 

ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนรวม	๒๒๕	ครั้ง	มีประชาชนมาใช้เครื่องลงคะแนน		จ�านวน	๑๒๔,๙๓๐	คน	(จังหวัด 

ที่มีสถิติการรายงานจ�านวนประชากรที่ใช้เครื่องลงคะแนนมากที่สุด	คือ	จังหวัดอุตรดิตถ์	๒๑,๗๙๕	คน)

	 ๓.		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและศูนย์การเรียนรู ้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่	 ๔	 

ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนรวม	๑๕๒	ครั้ง	มีประชาชนมาใช้เครื่องลงคะแนน	จ�านวน	๘๗,๙๔๐	คน	 

(จังหวัดที่มีสถิติการรายงานจ�านวนประชากรที่ใช้เครื่องลงคะแนนมากที่สุด	คือ	จังหวัดบุรีรัมย์	๑๙,๔๖๙	คน)

	 ๔.		ภาคใต ้และศูนย ์การเรียนรู ้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ี	 ๓	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์ 

เครือ่งลงคะแนนรวม	๑๖๙	ครัง้		มปีระชาชนมาใช้เครือ่งลงคะแนน	จ�านวน	๘๔,๕๗๕	คน	(จงัหวดัทีม่สีถติกิารรายงาน 

จ�านวนประชากรที่ใช้เครื่องลงคะแนนมากที่สุดคือ	จังหวัดภูเก็ต	๒๐,๕๐๕	คน)

	 ๕.		ส�านักวิจัยและพัฒนาการเลือกต้ัง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ 

เครื่องลงคะแนน	๘	ครั้ง	มีประชาชนมาใช้เครื่องลงคะแนน	จ�านวน	๑๔,๑๖๘	คน

	 จากสถิติการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้งจากกลุ ่ม 

ตัวอย่าง	จ�านวน	๕,๐๐๐	คน	ที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	จ�านวน	๕๐	จังหวัด	จากทุกภาค		 

ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากการน�าเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ปรากฏผล	ดังนี้
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

ล�าดับ ประเด็น/หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ	(ร้อยละ)

๑ เห็นว่าขั้นตอนการลงคะแนนมีความสะดวก		รวดเร็ว ๙๐

๒ เห็นว่าเครื่องลงคะแนนสามารถใช้งานได้ง่าย		สะดวก		และรวดเร็ว ๙๐

๓ มีความมั่นใจในความเที่ยงตรงของเครื่องลงคะแนน ๘๐

๔ เชื่อว่าการท�างานของเครื่องลงคะแนนสามารถป้องกันการทุจริตได้ ๘๐

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้เครื่องลงคะแนน

	 ๑.	ตัวเครื่องควรมีน�้าหนักเบาสะดวกต่อการน�าไปใช้และการเก็บรักษา

	 ๒.	ควรน�าไปใช้ในการเลือกตั้งทุกระดับ	เพราะง่ายต่อการลงคะแนน

	 ๓.	ควรประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน	 เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	 ผู้สมัคร 

รบัเลอืกตัง้และประชาชนทัว่ไปทางสือ่ทกุประเภท		ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่	ก่อนจะมกีารน�ามาใช้ในการเลือกต้ัง 

อย่างเป็นทางการ

	 ส�าหรับเครื่องลงคะแนนเลือกต้ัง	 รุ่นท่ี	 ๔	 	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการจดข้อมูล 

ลิขสิทธิ์ประเภทวรรณกรรม	 ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง	 รุ ่นที่	 ๔ 

และเครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้ต้นแบบชนดิผสมหมายเลขต่อ	ส�านกัลขิสิทธิ	์กรมทรพัย์สินทางปัญญา	กระทรวงพาณชิย์		 

เมื่อวันที่		๑๖		กันยายน		๒๕๕๗

	 กล่าวโดยสรปุ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	จนถงึปัจจบุนั	เป็นเวลากว่า	๑๓	ปีแล้ว	ทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งต้นแบบ	 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนามาเป็นล�าดับตั้งแต่ 

เครือ่งลงคะแนนเลอืกตัง้	รุน่ที	่๑		มาจนถงึรุน่ที	่๔		ในปัจจบุนั	โดยมจีดุประสงค์เพือ่น�าเอาเทคโนโลยเีครือ่งลงคะแนน 

เลอืกตัง้มาเพิม่ประสทิธภิาพในระบบการจดัการเลอืกตัง้	ให้เกดิความสะดวก		รวดเรว็		โปร่งใส		และตรวจสอบได้	รวมทัง้ 

ยงัช่วยลดงบประมาณในการจดัการเลอืกตัง้		ได้แก่		ค่าจดัพมิพ์บตัรเลอืกตัง้		วสัดอุุปกรณ์การเลอืกตัง้		หบีบตัรเลอืกตัง้	 

ซึ่งล�าดับแรกส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้ 

ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส	์	 

โดยเฉพาะปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด	 ได้แก่	ความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

และพรรคการเมอืงหรอืกลุม่การเมอืง		รวมทัง้การมกีฎหมาย	ระเบยีบแนวทางปฏบิตัริองรับให้สามารถด�าเนนิการได้	 

ดังน้ันภารกิจที่ส�าคัญยิ่งในการเตรียมการน�าเคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ังมาใช้ในการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ		 

ทั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ิน	 คือ	 การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับ	 และมีความเช่ือม่ัน 

ในระบบการลงคะแนนเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
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การเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจปราบปรามยาเสพติด
วันที่		๑๖		กุมภาพันธ์		๒๕๕๘		จ�านวนผู้มาใช้สิทธิ	๔,๔๙๑	คน

การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร	จ�ากัด
วันที่		๗		กุมภาพันธ์		๒๕๕๘		จ�านวนผู้มาใช้สิทธิ	๔,๙๑๙	คน
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การเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงจ�ากัด
วันที่		๑๓		กุมภาพันธ์		๒๕๕๘		จ�านวนผู้มาใช้สิทธิ	๔,๔๙๑	คน

การเลือกตั้งประธานนักเรียน	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วันที่		๒		มีนาคม		๒๕๕๘		จ�านวนผู้มาใช้สิทธิ	๒,๒๒๐	คน
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการปฏบิัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ฉบับที่ ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)
 

๑.	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์
โครงการ/
กิจกรรม
ตามแผน

โครงการ/
กิจกรรม

ด�าเนินการ
แล้วเสร็จ

งบประมาณ

แผน	(ตั้งไว้) อนุมัติ เบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ	

(ของวงเงินอนุมัติ)
คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๓/๙ ๒/๗ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๘๗๑,๔๒๕ ๗๔.๗๘ ๓,๓๒๘,๕๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๘/๒๐ ๘/๑๔ ๙๔,๘๓๘,๓๐๐ ๙๓,๗๐๖,๐๒๐ ๖๓,๕๕๐,๓๔๖ ๖๗.๘๒ ๓๐,๑๕๕,๖๗๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑/๑ - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๓/๗ ๒/๕ ๑๑,๔๒๒,๖๐๐ ๑๑,๓๒๒,๒๐๐ ๕,๙๕๐,๓๔๒ ๕๒.๕๕ ๕,๓๗๑,๘๕๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑๓/๒๗ ๖/๑๓ ๘๔,๑๖๙,๑๐๐ ๗๗,๔๙๔,๖๐๐ ๓๐,๕๕๙,๐๑๙ ๓๙.๔๓ ๔๖,๙๓๕,๕๘๑

รวม ๒๘/๖๔ ๑๗/๓๙ ๒๐๘,๖๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๗๒๒,๘๒๐ ๑๐๙,๙๓๑,๑๓๒ ๕๔.๗๖ ๙๐,๗๙๑,๖๘๘

หมายเหตุ	 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ งดด�าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  

 เรื่อง ห้ามมิให้พรรคการเมืองด�าเนินการประชุมหรือด�าเนินกิจกรรมใด ๆ ในทางการเมือง               

๒.	 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

	 ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ

 ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
 

 การด�าเนินงานตามแผนงาน โครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งเน้นการด�าเนินงานในเชิงรุกและขยายงาน 

โดยใช้จุดแข็งขององค์กรที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เป็นองค์กรอิสระที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือการสั่งการจากฝ่ายการเมือง รวมทั้งยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 

ระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติให้เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่น โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนา  

๔ ด้าน ดังนี้
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 ๑.  พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ

 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

 ๓. พัฒนาเครือข่าย ขยายความร่วมมือและสร้างการยอมรับ

 ๔. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได ้จัดท�าแผนปฏิบัติการ 

ประจ�าปี เพ่ือรองรบัการด�าเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร์ ในยทุธศาสตร์ที ่๑ มกีารด�าเนนิโครงการ จ�านวน ๓ โครงการ  

๙ กิจกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย ๓ โครงการ  ๙ กิจกรรม  สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น จ�านวน ๒ โครงการ  

๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๕ ใช้งบประมาณในการด�าเนินโครงการ จ�านวน ๙,๘๗๑,๔๒๕ บาท  

(เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  

ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พฒันาระบบและกระบวนการเลอืกตัง้ การออกเสยีงประชามตใิห้เป็นทีย่อมรบัและเชือ่มัน่ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบและกระบวนการเลอืกตั้ง การออกเสยีงประชามตใิห้มปีระสทิธภิาพ

แผนงาน การจัดการเลอืกตั้งและการออกเสยีงประชามตทิี่สุจรติและเที่ยงธรรม

โครงการที ่๑ โครงการพัฒนาระบบกลไกกระบวนการเลอืกตั้งและการออกเสยีงประชามติ

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ จัดท�าระบบลงทะเบียน 
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักร 
ทางอินเตอร์เน็ต

มีระบบ 
จ�านวน ๑ ระบบ

๑. มีระบบยืนยัน 
ตัวบุคคลและระบบ 
การลงทะเบียน 
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
นอกราชอาณาจักร/ 
เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ 
ทางอินเตอร์เน็ต 
ที่ใช้งานได้

๒. คนไทยที่อาศัยอยู่ใน 
ประเทศเป้าหมาย
สามารถใช้ระบบ 
การลงทะเบียน 
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร/
เพิ่มชื่อ ถอนชื่อทาง
อินเตอร์เน็ตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ

ด�าเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๙	
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โครงการที่ ๕ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ   

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

การพัฒนาฐานข้อมูล 
และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการด�าเนินงาน
จัดการเลือกตั้ง
๑) การปรับปรุงห้องประชุม 

ศูนย์อ�านวยการ 
และประสานงานการเลือกตั้ง 
และห้องปฏิบัติงาน 
ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง

- การปรับปรุง 
ห้องประชุม 
ศูนย์อ�านวยการ 
และประสานงาน 
การเลือกตั้ง 
และห้องปฏบัิตงิาน 
ศูนย์ข้อมูล 
การเลือกตั้ง

- ศูนย์อ�านวยการและ 
ประสานงานการเลือกตั้ง 
และห้องปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง 
จ�านวน ๑ ศูนย์

- อยู่ระหว่างด�าเนินการ
โดยขออนุมัติขยาย 
ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
งบประมาณในกิจกรรม 
ที่ด�าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพื่อไปเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งก�าหนด 
ตามสัญญาจ้าง ในวันที่  
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕

เชิงปริมาณ
- ศูนย์อ�านวยการ 
และประสานงาน 
การเลือกตั้ง 
และห้องปฏิบัติงาน 
ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง 
จ�านวน ๑ ศูนย์

เชิงคุณภาพ
- ศูนย์อ�านวยการ 
และประสานงาน 
การเลือกตั้ง 
และห้องปฏิบัต ิ
ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง 
ที่มีอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ทันสมัย 
สามารถแสดงผล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๒) จัดท�าโปรแกรมฐาน
ข้อมูลและการแสดงผล
ข้อมูลที่ใช้ในการ 
จัดการเลือกตั้ง

- โปรแกรมฐานข้อมูล 
และการแสดงผล
ข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดการเลือกตั้ง 
จ�านวน ๑ ชุด

- โปรแกรมฐานข้อมูล
และการแสดงผลข้อมูล 
ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง 
จ�านวน ๑ ชุด

- อยู่ระหว่างด�าเนินการ  
โดยก�าหนดส่งมอบงาน 
แบ่งเป็น ๔ งวด ผู้รับจ้าง 
ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒  
ขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการงานงวดที่ ๓  
โดยขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่าย 
งบประมาณในกิจกรรม 
ที่ด�าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อไป 
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก�าหนด
ตามสัญญาจ้าง วันที่ 
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เชิงปริมาณ
- โปรแกรมฐานข้อมูล 
และการแสดงผล
ข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดการเลือกตั้ง 
จ�านวน ๑ ชุด

เชิงคุณภาพ
- โปรแกรมฐานข้อมูล 
และการแสดงผล
ข้อมูลที่ใช้ในการ
จัดการเลือกตั้ง  
สามารถน�ามาใช้เป็น 
ฐานข้อมูลเพื่อน�าเสนอ
ผลการเลือกตั้ง 
และการออกเสียง
ประชามติได้  
ร้อยละ ๕๐
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

๓) การอบรมผู้ปฏิบัติงาน 
การประมวลผล 
และรายงานข้อมูล 
การด�าเนินการดังนี้

พนกังานการเลอืกตัง้ - ผู้เข้ารับการอบรม  
จ�านวน ๒๔๘ คน

๑. การอบรมวิทยากร 
โปรแกรม ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ณ ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๗  
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
จ�านวน ๑๗ คน

๒. สัมมนาโปรแกรม 
ความเสี่ยงในการ 
เลือกตั้ง ระหว่าง
วันที่ ๒๐–๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา  
ศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะฯ  
กรุงเทพมหานคร  
ผู้เข้าสัมมนา  
จ�านวน ๑๔๙ คน

๓. อบรมพนักงาน 
ของส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�า 
จังหวัด ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับ 
การบันทึกข้อมูล  
๗๗ จังหวัด ๆ ละ ๒ คน 
อบรม ๓ รุ่น ๆ ละ 
๒ วัน ระหว่างวันที่  
๗–๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการ 
แจ้งวัฒนะฯ  
กรุงเทพมหานคร  
ผู้เข้ารับการอบรม 

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการอบรม  
รวมทั้งสิ้น  
จ�านวน ๒๗๐ คน

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ได้ลงมือปฏิบัต ิ
ทดลองจัดท�า 
ฐานข้อมูล  
การบันทึกข้อมูล 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห ์
ปัจจัยเสี่ยงในการ
จัดการเลือกตั้ง 
และการออกเสียง
ประชามติ (ERM)  
แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ  
แอปพลิเคชั่น 
ตาสับปะรด  
ข้อมูลหน่วยเลือกตั้ง
และข้อมูลสถิต ิ
การเลือกตั้ง 
และการออกเสียง
ประชามติ
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๑
(ต่อ)

๔) การจัดท�าแอปพลิเคชั่น 
ส�าหรับสมาร์ทโฟน  
เพื่อติดตามสถานการณ ์
และป้องปรามการทุจริต
เลือกตั้ง (แอปพลิเคชั่น
ตาสับปะรด)

- ระบบการรายงาน
ผ่านสมาร์ทโฟน 
๓ ระบบ  
(Android/IOS/ 
Window)

- มีการรายงาน/แจ้งข่าว 
หรือเบาะแสเกี่ยวกับ 
การทุจริตเลือกตั้งหรือ 
การออกเสียงประชามติ  
ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทราบ  
เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
ประกอบการสืบสวน 
สอบสวน

- อยู่ระหว่างตรวจรับ
งานงวดที่ ๓  
(ด�าเนินการต่อเนื่อง 
ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙)

เชิงปริมาณ
- ระบบการรายงาน 
ผ่านสมาร์ทโฟน  
๓ ระบบ (Android/
IOS/Window) 

เชิงคุณภาพ
- ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการเลือกตั้ง 
และการออกเสียง 
ประชามติ โดยการ
รายงานหรือแจ้ง 
เบาะแสการกระท�า
ทุจริตการเลือกตั้ง
หรือการซื้อสิทธ ิ
ขายเสียง ส่งผลให ้
มีการกระท�าทุจริต 
เลือกตั้งหรือการ 
ออกเสียงประชามต ิ
ลดน้อยลง

๒ การประชาสัมพันธ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

๑. ก�าหนดแนวทาง 
การประชาสัมพันธ ์
เครื่องลงคะแนน 
เลือกตั้ง

๒. ยกร่างแก้ไข 
กฎหมายเลือกตั้ง 
และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

๑.  แผนการประชาสัมพันธ ์
เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้ง

๒. ร่างกฎหมายเลือกตั้ง 
และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง

๑.  คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ ์
ประชุมจัดท�าแผน 
การประชาสัมพันธ์
เครื่องลงคะแนน

๒. ลงพื้นที่เพื่อสาธิต 
และประเมินผล  
จ�านวน ๕ แห่ง  
ได้แก่ เชียงราย  
ยะลา บุรีรัมย์ 
กาญจนบุรี  
และกรุงเทพมหานคร

๓. คณะอนุกรรมการ 
แก้ไขกฎหมายฯ  
ยกร่างกฎหมาย 
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เชิงปริมาณ
๑. ลงพื้นที่เพื่อสาธิต 

และประเมินการใช ้
เครื่องลงคะแนน 
เลือกตั้งของ
ประชาชน  
จ�านวน ๕ แห่ง

๒. ร่างกฎหมายเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
จ�านวน ๑ ฉบับ

เชิงคุณภาพ
- ประชาชนเกิด 
ความเชื่อมั่น 
และยอมรับใน 
เครื่องลงคะแนน 
ว่าป้องกัน 
การทุจริตได้
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กลยุทธ์ที่ ๑.๔ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติเชิงรุกและเสริมสร้าง 

 ภาพลักษณ์องค์กร

แผนงาน การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและเสรมิสร้างภาพลักษณ์องค์กร

โครงการที่ ๑ โครงการเครอืข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือผู้บริหารพบสื่อมวลชน 
หรือการแถลงข่าว
- จัดกิจกรรมให ้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้พบสื่อทั้งในรูปแบบ 
การแถลงข่าวหรือในรูปแบบ 
การพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ  
อย่างไม่เป็นทางการจ�านวน 
ประมาณ ๑๕๐ คน

- สื่อมวลชน 
จ�านวน ๑๕๐ คน

๑. การด�าเนินกิจกรรม 
จ�านวน ๓ ครั้ง

๒. เครือข่าย/กลุ่ม/
หน่วยงาน/สื่อมวลชน 
ให้ความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่ 
จ�านวน ๓๐ แห่ง

๓. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์
จ�านวน ๖ ช่องทาง

๑. จัดกิจกรรม จ�านวน  
๒ ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที่	๑ จัดงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งพบ
สื่อมวลชน  
(แถลงข่าวครบรอบ 
๑ ปี คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ชุดปัจจุบัน)  
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
ครั้งที่	๒ จัดแถลง
ข่าวการประชุม 
ผู้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดร่วมกับ 
สมาชิกสภาปฏิรูป 
แห่งชาติ ในวันที ่
๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
ณ ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

๒. สื่อมวลชนให้ความ 
ร่วมมือในการเผยแพร่  
๑๕๐ คน และ ๕๐ คน  
ตามล�าดับ

๓. สื่อมวลชนให้ความ 
ร่วมมือเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๓๙ แห่ง 
และ ๒๖ แห่ง  
ตามล�าดับ

เชิงปริมาณ
๑. ด�าเนินกิจกรรม 

จ�านวน ๔ ครั้ง
๒. เครือข่าย/กลุ่ม/ 

หน่วยงาน/
สื่อมวลชน 
ให้ความร่วมมือ
ในการเผยแพร่ 
จ�านวน ๔๐ แห่ง

๓. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
จ�านวน ๑๐ ช่องทาง

เชิงคุณภาพ
- การเผยแพร่ภาพ 
ภารกิจและ 
บทสัมภาษณ ์
ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งผ่าน 
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ  
เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์  
และสื่อออนไลน์ไปสู ่
ประชาชนเป็นไป 
อย่างทั่วถึง ทั้งยังเป็น 
การส่งเสริมภาพลักษณ ์
ที่ดีต่อองค์กร
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๒ สื่อมวลชนเลือกตั้งสัญจร  
ติดตามภารกิจคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- จ�านวน ๒ ครั้ง ๑. การด�าเนินกิจกรรม 
จ�านวน ๓ ครั้ง

๒. เครือข่าย/กลุ่ม/ 
หน่วยงาน 
/สื่อมวลชน ให้ความ 
ร่วมมือในการเผยแพร ่ 
จ�านวน ๓๐ แห่ง

๓. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
จ�านวน ๖ ช่องทาง

จัดกิจกรรม จ�านวน ๓ ครั้ง  
ดังนี้
ครั้งที่	๑	สัมมนาคณะ- 

กรรมการ 
การเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด 
วันที่ ๑๗–๑๘ 
ตุลาคม ๒๕๕๗  
ณ จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่	๒	การประชุมเชิง
วิชาการเรื่อง
การด�าเนินคดี
เลือกตั้งเพื่อ 
รบัทราบปัญหา
ข้อขัดข้องในการ 
ด�าเนินงาน  
วันที่ ๑๘-๑๙  
ธันวาคม ๒๕๕๗   
ณ จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่	๓	การประชุม
โครงการ 
เชิงปฏิบัติการ 
คณะอนุกรรมการ 
วินิจฉัย  
วันที่ ๒๖-๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ณ จังหวัด
นครราชสีมา

เชิงปริมาณ
๑. การด�าเนิน

กิจกรรม จ�านวน  
๔ ครั้ง

๒.  เครือข่าย/กลุ่ม/
หน่วยงาน 
/สื่อมวลชน ที่ให ้
ความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่  
จ�านวน ๓๐ แห่ง

๓. การเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์  
จ�านวน ๑๐ แห่ง

เชิงคุณภาพ
- การเผยแพร่ภาพ
ภารกิจและ 
บทสัมภาษณ์ของ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและ 
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
ผ่านสื่อมวลชนแขนง 
ต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์  
หนังสือพิมพ์และ 
สื่อออนไลน์ไปสู ่
ประชาชนอย่างทั่วถึง  
ทั้งยังเป็นการส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ที่ด ี
ต่อองค์กร  
อยู่ในระดับมาก
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โครงการที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ จัดท�ารายการโทรทัศน์เพื่อ 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
ในบทบาทหน้าที่และภารกิจ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

๑. จัดท�ารายการ 
ทางสถานีโทรทัศน ์
หรือสารคด ี
เชิงข่าวหรือ 
การรายงานข่าว 
หรือสกู๊ปข่าว  
ความยาว 
ไม่น้อยกว่า ๑ นาที  
จ�านวน ๒๐ ครั้ง  
ทางสถาน ี
วิทยุโทรทัศน ์
กองทัพบ ช่อง ๕

๒. จัดท�ารายการ
ประเภทสนทนา  
จ�านวนไม่น้อยกว่า 
๒๐ นาที  
จ�านวน ๑๒ ตอน  
ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย

๓. ซื้อเวลาในการ 
ออกอากาศ 
สปอตโทรทัศน์/ 
สารคดี และ 
มิวสิควีดิโอ  
Cut Down  
จ�านวน ๑๑๘ ครั้ง

๔.  ผลิตสารคด ี
โทรทัศน์ในรูปแบบ 
อินโฟร์กราฟฟิก

๕. ผลิตมิวสิควีดีโอ
เพลง “พลเมือง
เป็นใหญ่”

๑. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
จ�านวน ๓ แห่ง

๒. ประชาชนผู้ชมสื่อ 
ได้รับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
ร้อยละ ๕๐

๓. สื่อมวลชนที่ให ้
ความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๓๐ แห่ง

๑. จัดท�าส�าเนาดีวีดี  
ดีวีแคมหรือมินิดีวีดี  
จ�านวน ไม่น้อยกว่า  
๕ ม้วน  
(เรื่องละ ๑ ม้วน)

๒. จัดท�าส�าเนาดีวีดี
และจัดท�าปก 
พร้อมสกรีนแผ่น 
จ�านวนไม่น้อยกว่า  
๕๐๐ ชุด โดยจัดส่งให ้
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (ส่วนกลาง)  
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�า 
จังหวัดและศูนย ์
การเรียนรู้การเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
ที่ ๑-๕

เชิงปริมาณ
๑. การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  
จ�านวน ๔ แห่ง

๒. ประชาชนผู้ชมสื่อ 
ได้รับความรู้และ 
ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
ร้อยละ ๗๐

๓. สื่อมวลชนที่ให้
ความร่วมมือ
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๔๐ แห่ง

เชิงคุณภาพ
-  ประชาชนสามารถ 

รับทราบภารกิจ 
ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
ได้อย่างถูกต้อง 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
เช่น สถานีโทรทัศน ์
การจัดรณรงค ์
ผ่านสื่อโทรทัศน ์
เป็นต้น และเป็นการ 
ส่งเสริมภาพลักษณ ์
ที่ดีต่อองค์กร  
อยู่ในระดับมาก
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๒ ผลิตสปอตโทรทัศน ์
พร้อมล่ามภาษามือ

- ผลิตสปอตโทรทัศน ์
การเสริมสร้าง 
พลเมืองดีวิถ ี
ประชาธิปไตย  
พร้อมล่ามภาษามือ  
ความยาว  
๓๐ วินาที  
พร้อมลงในแผ่น
ซีดี

๑. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
จ�านวน ๓ แห่ง

๒. ประชาชนผู้ชมสื่อ 
ได้รับความรู ้
และข้อมูลข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
ร้อยละ ๕๐

๓. สื่อมวลชนที่ให้ความ
ร่วมมือในการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๓๐ แห่ง

- ผลิตสปอตโทรทัศน ์
การเสริมสร้างพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตยพร้อม
ล่ามภาษามือความยาว  
๓๐ วินาที พร้อมลง 
ในแผ่นซีดี จัดส่งให ้
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ๗๗ จังหวัด  
ศูนย์การเรียนรู้การเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
ที่ ๑-๕ จ�านวน ๕ แห่ง  
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (ส่วนกลาง)  
รวมทั้งเผยแพร ่
ผ่านสื่อมวลชน

เชิงปริมาณ
๑. จ�านวน ๔ ช่องทาง

ของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๒.  ร้อยละ ๗๐ ของ
ประชาชนผู้ชมสื่อ
ได้รับความรู้และ
ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

๓.  สื่อมวลชน 
ให้ความร่วมมือ 
ในการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๔๐ แห่ง

เชิงคุณภาพ
- ประชาชนรับทราบ 
ภารกิจของ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้อย่าง 
ถูกต้องผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ เช่น  
สถานีโทรทัศน ์
และเป็นการส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ 
องค์กร อยู่ในระดับมาก

๓ ผลิตวีดิทัศน์ครบรอบ ๑๗ ปี 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- จ�านวน ๑ เรื่อง ๑.  ช่องทางการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๖ แห่ง

๒.  ความพึงพอใจ 
ของภาครัฐ 
และภาคพลเมืองต่อ 
ภาพลักษณ์องค์กร 
อยู่ในระดับ ๓

๑. จัดท�าส�าเนาดีวีแคม 
วีดิทัศน์ครบรอบ 
วันสถาปนาพร้อม
ล่ามภาษามือ 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 
๑ ม้วน และ 
เทปวีดิทัศน์ที่ไม่มี CG 
จ�านวนไม่น้อยกว่า 
๑ ม้วน

เชิงปริมาณ
๑. ช่องทางการเผยแพร ่

ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๖ แห่ง

๒.  ความพึงพอใจ 
ของภาครัฐ 
และภาคพลเมือง 
ต่อภาพลักษณ์
องค์กร อยู่ใน 
ระดับ ๓
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๓
(ต่อ)

๓. เครือข่าย/กลุ่ม/
องค์กร/หน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือ 
ในการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๓๐ แห่ง

๒. จัดท�าส�าเนาดีวีดี
และจัดท�าปก 
พร้อมสกีนแผ่น  
จ�านวนไม่น้อยกว่า  
๕๐๐ ชุด

๓. จัดส่งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) 
ส�านักงานคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัด 
ศูนย์การเรียนรู้
การเมืองในระบอบ    
ประชาธิปไตยที่ ๑-๕

๓.  เครือข่าย/กลุ่ม/
องค์กร/หน่วยงาน  
ให้ความร่วมมือ 
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
จ�านวน ๓๐ แห่ง

เชิงคุณภาพ
- สื่อมวลชนได้น�า 

วีดิทัศน์ ๑๗ ปี 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
ไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนได้
รับทราบท�าให้
ประชาชนเข้าใจถึง 
บทบาทหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
และส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามต ิ

 ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

โครงการเครอืข่ายภาครัฐเอกชนและประชาสังคมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
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โครงการประชาสัมพันธ์เชงิรุก
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

 อ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ การรณรงค์ให้ความรู ้

เสรมิสร้างวถิปีระชาธปิไตยและการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ท่ีประชาชน 

มีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องท�าหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจ 

ลดความขัดแย้งและพยายามด�าเนินการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในทศิทางทีเ่หมาะสม  ซึง่ในยทุธศาสตร์ที ่ ๒   

ได้ก�าหนดทศิทางในการส่งเสรมิการให้ความรูแ้ละการศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่ม โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ  ดังนี้

 ๑. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

 ๒. การส่งเสรมิภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสังคมร่วมพัฒนาประชาธปิไตยการเลือกต้ังและการออกเสยีง 

ประชามติ

 ๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

 ยทุธศาสตร์ที ่๒ ประกอบด้วย ๘ โครงการ ๒๐ กจิกรรม สามารถด�าเนนิการได้เสรจ็สิน้ จ�านวน ๘  โครงการ   

๑๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๐ และใช้งบประมาณในการด�าเนินโครงการ จ�านวน ๖๓,๕๕๐,๓๔๖ บาท  

(หกสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์  

ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างวถิปีระชาธปิไตยและการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข

แผนงาน การให้การศกึษาและพฒันากระบวนการเรยีนรู้ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 

 ทรงเป็นประมุข

โครงการที่ ๑ โครงการเสรมิสร้างความรู้ประชาธปิไตยการเลอืกตั้งและการออกเสยีงประชามติ

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ รณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตส�านึก 
และวิถีประชาธิปไตย 
ในภูมิภาค 
- ผลิตสื่อในการรณรงค ์
ให้ความรู้สร้างจิตส�านึก
และวิถีประชาธิปไตยแก่
บุคคลในพื้นที่เป้าหมาย

๑. แผ่นพลิกหลักสูตร 
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย  
จ�านวน ๙๓๕ ชุด 

๒. แผ่นพับ 
การปกครอง 
ระบอบ
ประชาธิปไตย
จ�านวน 
๗๐,๑๓๓ แผ่น

๓. ชุดนิทรรศการ  
x-stand  
ป้ายไวนิล 
จ�านวน ๕ ชุด

๔. แผ่นพับ จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ แผ่น

๕. ปฏิทิน จ�านวน 
๕๐๐ อัน

๑. แผ่นพลิกหลักสูตร
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 
จ�านวน ๙๓๕ ชุด 

๒. แผ่นพับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
จ�านวน ๗๐,๑๓๓ แผ่น

๓. ชุดนิทรรศการ 
x-stand ป้ายไวนิล 
จ�านวน ๕ ชุด

๔. แผ่นพับ จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ แผ่น

๕. ปฏิทิน จ�านวน  
๕๐๐ อัน

๑. จัดท�าแผ่นพลิก
หลักสูตรพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย 
จ�านวน ๙๓๕ ชุด 

๒. จัดท�าแผ่นพับ 
การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย 
จ�านวน ๗๐,๑๓๓ แผ่น

๓. จัดท�าชุดนิทรรศการ  
x-stand ป้ายไวนิล  
จ�านวน ๕ ชุด

๔. จัดท�าแผ่นพับ 
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น

๕. จัดท�าปฏิทิน  
จ�านวน ๕๐๐ อัน

เชิงปริมาณ
๑. แผ่นพลิกหลักสูตร

พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 
จ�านวน ๙๓๕ ชุด 

๒. แผ่นพับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  
จ�านวน ๗๐,๑๓๓ แผ่น

๓. ชุดนิทรรศการ 
x-stand ป้ายไวนิล  
จ�านวน ๕ ชุด

๔. แผ่นพับ จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ แผ่น

๕. ปฏิทิน จ�านวน 
๕๐๐ อัน

๒ รณรงค์ให้ความรู้สร้าง
จิตส�านึกและวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยโดย ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด

- จ�านวน ๗๗ จังหวัด ๑. จ�านวนจังหวัดที่
ด�าเนินการจัดสรร 
๗๗ จังหวัด

๒. จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 
๓๕,๐๐๐ คน

- ด�าเนินกิจกรรม 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบ  
๗๗ จังหวัด คิดเป็นพื้นที ่
ด�าเนินการ ๓๗๕  
เขตเลือกตั้ง โดยด�าเนิน 
กิจกรรมรวมแล้ว 
ไม่ต�่ากว่า ๗๕๐ กิจกรรม

เชิงปริมาณ
๑. ด�าเนินการจัดสรร 

จ�านวน ๗๗ จังหวัด
๒. โครงการที่จังหวัด

ด�าเนินการ จ�านวน 
๑,๓๙๙ โครงการ

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
จ�านวน ๑๕๐,๓๙๖ คน
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๒
(ต่อ)

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ ๙๐ ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจในระบอบ 
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง  
มีจิตส�านึกและวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย  
เกิดส�านึกในการที่จะ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
อย่างอิสระ ไม่มีการ 
ซื้อสิทธิขายเสียง 
และการเลือกตั้ง 
เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม

๓ จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู ้
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

จ�านวน ๗,๗๐๐ คน ๑. จ�านวนผู้เข้าค่าย
เยาวชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับ ๔

- จัดสรรงบประมาณให ้
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดด�าเนินการจัด
ค่ายเยาวชนเพื่อการ
เรียนรู้ประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง 
จ�านวน ๗๗ จังหวัด  
โดยด�าเนินการจัดอบรม
จ�านวน ๒ วัน ๑ คืน

เชิงปริมาณ
๑. จ�านวนผู้เข้าค่าย 

เยาวชน ๗,๕๘๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๙

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับ ๕

เชิงคุณภาพ
- เด็กและเยาวชน
คนรุ่นใหม่ได้รับ
การปลูกฝังค่านิยม
ประชาธิปไตยและ
เข้ามามีส่วนร่วมใน
ทางการเมืองมากขึ้น

๔ การอบรมพระธรรมวิทยากร
เผยแพร่พระพุทธศาสนา 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย

จ�านวน ๔ รุ่น/
๒๙๕ รูป

๑. พระธรรมวิทยากร
หรือพระสงฆ์ในพื้นที ่
จังหวัดและวัฒนธรรม 
จังหวัดหรือผู้แทน 
ที่ร่วมโครงการฯ  
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข  
แนวทางการเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองดี

จัดอบรมจ�านวน ๔ รุ่น 
๔ วัน ดังนี้
รุ่นที่	๑ ระหว่างวันที่  

๒๙ มิถุนายน – ๒  
กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ วัดเนินพระ  
ต�าบลเนินพระ 
อ�าเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ�านวน ๒๙๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๐ 
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๔
(ต่อ)

    วิถีประชาธิปไตย 
และบทบาทอ�านาจ 
หน้าที่ของ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งต่อการ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง  
ของภาคประชาชน 
ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง

๒. ร้อยละของจ�านวน 
ผู้เข้าร่วมอบรม 
โครงการ/กิจกรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

รุ่นที่	๒ วันที่ ๖ – ๙  
กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ มหาจุฬาลงกรณ ์
ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต
นครราชสีมา 
ต�าบลหัวทะเล 
อ�าเภอเมือง
นครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 

รุ่นที่	๓ ระหว่างวันที่ ๑๓–๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ วัดพัฒนาราม 
ต�าบลตลาด 
อ�าเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี 
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

รุ่นที่	๔ ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๓  
กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ วัดพิกุลทอง 
ต�าบลพิกุลทอง 
อ�าเภอท่าช้าง 
จังหวัดสิงห์บุรี 

เชิงคุณภาพ
- มีพระธรรมวิทยากร
และวัฒนธรรม
จังหวัดเป็นเครือข่าย
ในการเผยแพร ่
ความรู้เกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
โดยน�าองค์ความรู ้
ที่ได้รับไปบูรณาการ 
ควบคู่กับหลักธรรม 
ทางพุทธศาสนา 
และน�าไปขยายผล
และประยุกต์ใช้เป็น 
แนวทางเผยแพร ่
ความรู้ที่ถูกต้อง  
ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป 
ซึ่งเป็นแนวทาง 
การเสริมสร้าง  
ความเป็นพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย
ต่อไป

_17-0248(047-124)3p4.indd   64 4/8/60 BE   3:29 PM



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 65

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ ผลิตสื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึก 
วิถีประชาธิปไตยและ 
การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง  

๑.๑  ผลิตคู่มือพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

๑.๒ ผลิตไวนิลพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

๑.๓  ผลิตภาพพลิกพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

๑.๔  ผลิตกระเป๋ารณรงค์
๑.๕  ผลิตพวงกุญแจ
๑.๖  ผลิตเข็มกลัดต้นไม้ 

ประชาธิปไตย
๑.๗  ผลิตชุด Training Kit 

วิทยากรกระบวนการ

จ�านวน ๑๘๐,๐๐๐ เล่ม

จ�านวน ๑,๓๓๑ แผ่น

จ�านวน ๑,๑๐๐ ชุด

จ�านวน ๔๐๐ ใบ
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
จ�านวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

จ�านวน ๔๐๐ ชุด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จ�านวนสื่อที่ผลิต

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับสื่อ 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

๓. ร้อยละ ๘๐ ของ 
เครือข่ายได้รับสื่อ 
ที่ผลิต

๑. ผลิตคู่มือพลเมือง 
๑๘๐,๑๐๐ เล่ม  
เพื่อแจกจ่ายไปยัง
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดและน�าไป 
เผยแพร่แก่ 
ประชาชนทั่วไป

๒. ผลิตไวนิล ๑,๓๓๑ แผ่น 
เพื่อแจกจ่ายไปยัง 
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัด

๓. ผลิตภาพพลิก 
๑,๑๐๐ ชุด  
เพื่อแจกจ่ายไปยัง
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา 
ประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง 
ต�าบลและศูนย ์
การเรียนรู้การเมือง 
ในระบอบ 
ประชาธิปไตย

๔. ผลิตกระเป๋า ๔๐๐ ใบ  
เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมของ
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

๕. ผลิตพวงกุญแจ 
๑๐,๐๐๐ ชิ้น  
เพื่อจัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ
- ผู้ที่ได้รับความรู้  

จ�านวน ๑๕๐,๓๓๖ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๒

เชิงคุณภาพ
- ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดน�าสื่อไปใช้
ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู ้
แก่ประชาชน

รณรงค์ให้ความรู้

โครงการที่ ๒ โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธปิไตยการเลอืกตั้งและการออกเสยีงประชามติ
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๑
(ต่อ)

๖. ผลิตเข็มกลัด  
๑,๐๐๐ ชิ้น  
เพื่อแจกจ่ายเครือข่าย 
ที่ผ่านการอบรม

๗. ผลิตชุด Training Kit  
๔๐๐ ชุด เพื่อเป็น
สื่อประกอบ 
การบรรยายของ 
วิทยากรกระบวนการ

๒ จดหมายข่าว กกต.  
“วารสารการเลือกตั้ง”

จ�านวน ๙๐,๐๐๐ เล่ม ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
จ�านวนครั้งในการผลิต 
วารสาร

๒. ร้อยละ ๘๐  
ของเครือข่าย ได้รับ
วารสารการเลือกตั้ง

๑. ผลิตวารสาร 
การเลือกตั้ง ๖ ฉบับ ๆ ละ  
๑๕,๐๐๐ บาท

๒. จัดสรรให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�า 
จังหวัด ๗๗ จังหวัด  
เพื่อเผยแพร่ไปยัง 
หน่วยงานภายใน 
จังหวัด

เชิงคุณภาพ
- ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเผยแพร ่
สาระความรู ้
ประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสารไปยัง 
หน่วยงานราชการ  
สถาบันการศึกษา  
เป็นประจ�าทุก ๒ เดือน

๓ ประกวดท่าเต้นประกอบ
เพลง “พลเมืองเป็นใหญ่”

๗๗ จังหวัด/
๒๓๑ ทีม

๑. จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมระดับจังหวัด 
ไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ทีม 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่าน 
การคัดเลือกมีความรู้
เพิ่มขึ้น

๓. ร้อยละ ๖๐ ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมตระหนักถึง
ความส�าคัญของ 
ความเป็นพลเมือง
จากบทเพลง

๑. คัดเลือกผลงานจาก 
คลิปวิดีโอท่าเต้น 
ประกอบเพลง 
“พลเมืองเป็นใหญ่”  
ระดับจังหวัด  
๗๗ จังหวัด   
รวม ๒๔๔ ทีม

๒. คัดเลือกผลงานจาก 
ระดับจังหวัด ให้ม ี
ผู้ผ่านการคัดเลือก 
จากศูนย์การเรียนรู้ 
การเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตยที่ ๑-๕  
ศูนย์ละ ๓ ประเภท  
รวม ๑๕ ทีม

๓. ประชุมชี้แจงและ 
ให้ความรู้พลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตยแก ่
ผู้เข้าแข่งขันระดับ 
ประเทศจ�านวน ๑ วัน  
ณ โรงแรมแมกซ์ ในวันที่  
๖ กันยายน ๒๕๕๘

เชิงคุณภาพ
๑. ส�านักงาน 

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งให้
ความรู้ตามหลัก 
พลเมืองดีวิถ ี
ประชาธิปไตยผ่าน 
บทเพลงพลเมือง
เป็นใหญ่

๒. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
ได้ศึกษาเรียนรู้
หลักความเป็น
พลเมืองจาก
บทเพลงพลเมือง
เป็นใหญ่
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๓
(ต่อ)

๔. จัดประกวดท่าเต้น 
ประกอบเพลง 
“พลเมืองเป็นใหญ่”  
ระดับประเทศ  
ณ บริษัทองค์การ 
สื่อสารมวลชน 
แห่งประเทศไทยจ�ากัด  
และเผยแพร่ทาง 
สถานีโทรทัศน์ ในวันที่  
๗ กันยายน ๒๕๕๘

๔ พัฒนาการศึกษาด้านการ 
เสริมสร้างพลเมือง โดยจัด 
กิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรม  
ดังนี้
๑. จัดท�า DVD คู่มือการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ประชาธิปไตย (๔ ช่วงชั้น)  
เพื่อแจกจ่ายโรงเรียน 
ในสังกัดกรุงเทพมาหนคร  
จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

๒. จัดท�า DVD คู่มือการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู ้
ประชาธิปไตย (๔ ช่วงชั้น)  
เพื่อแจกจ่ายโรงเรียน 
ในสังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จ�านวน  
๖๐,๐๐๐ แผ่น

๑. DVD คู่มือ 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้
ประชาธิปไตย 
(๔ ช่วงชั้น)  
เพื่อแจกจ่าย 
โรงเรียนในสังกัด

     กรุงเทพมหานคร 
จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

๒. DVD คู่มือ 
การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
ประชาธิปไตย 
(๔ ช่วงชั้น)  
เพื่อแจกจ่าย 
โรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
จ�านวน 
๖๐,๐๐๐ แผ่น

๑. จัดท�า DVD คู่มือ 
การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ประชาธิปไตย  
(๔ ช่วงชั้น) เพื่อแจกจ่าย 
โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมาหนคร 
จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

๒. จัดท�า DVD คู่มือ 
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้
ประชาธิปไตย  
(๔ ช่วงชั้น) เพื่อแจกจ่าย 
โรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
จ�านวน ๖๐,๐๐๐ แผ่น

๑. จัดท�า DVD คู่มือ
การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้
ประชาธิปไตย  
(๔ ช่วงชั้น)  
เพื่อแจกจ่ายโรงเรียน
ในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

๒. จัดท�า DVD คู่มือ 
การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ประชาธิปไตย  
(๔ ช่วงชั้น)  
เพื่อแจกจ่ายโรงเรียน 
ในสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จ�านวน ๖๐,๐๐๐ แผ่น

เชิงปริมาณ
๑. DVD คู่มือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
ประชาธิปไตย  
(๔ ช่วงชั้น) เพื่อ 
แจกจ่ายโรงเรียน 
ในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร 
จ�านวน ๕๐๐ แผ่น

๒. DVD คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ประชาธิปไตย  
(๔ ช่วงชั้น)  
เพื่อแจกจ่าย
โรงเรียนในสังกัด
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ�านวน ๖๐,๐๐๐ แผ่น
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๔
(ต่อ)

๓. โอนเงินให้จังหวัดด�าเนิน
การจัดอบรมแก่ครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคม ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของโรงเรียน 
ในสังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ใน ๗๗ จังหวัด

๔. บันทึกเทปนโยบาย 
ผู้บริหารหน่วยงาน 
ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ 
ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

๓. จ�านวน  
๓๔,๔๐๕ คน

๔. จ�านวน ๑ ครั้ง

๓. จ�านวนผู้เข้าร่วม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๔. ผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
มีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการ 
เสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
และปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมในการ
ด�าเนินชีวิตที่ด ี
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
๑๐๐/๘๐ ระดับมาก

๓. โอนเงินให้จังหวัด 
ด�าเนินการจัดอบรม 
แก่ครูผู้สอนในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรมของ 
โรงเรียนในสังกัด  
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ใน ๗๗ จังหวัด 
จ�านวน ๓๒,๓๘๑  
โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน/ 
โรงเรียนในสังกัด
ส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน  
ใน ๗๗ จังหวัด จ�านวน  
๒,๐๒๔ โรงเรียน ๆ ละ 
๑ คน

๔. บันทึกเทปนโยบาย
ผู้บริหารหน่วยงาน
ส�านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ/ 
ผู้บริหารส�านักงาน
คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในการมอบ 
นโยบายด้านการ 
เสริมสร้างพลเมือง 
ในรายวิชาหน้าที ่
พลเมอืง/ประชาธปิไตย 
ในโรงเรียน/โรงเรียน 
ต้นแบบประชาธิปไตย 
(โรงเรียนอนุบาล 
อุตรดิตถ์) ส�านักงาน 

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
จ�านวน ๒๙,๓๑๒ คน 
คิดเป็นร้อยละ  
๘๕.๑๙

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับทราบนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับการพัฒนา 
การศึกษาด้านการ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองจากผู้บริหาร 
กระทรวงศึกษาธิการ  
และร่วมกันด�าเนินการ 
ตามแผนงานการ 
เสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองโรงเรียน
ประชาธิปไตย  
การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ประชาธิปไตย  
(๔ ช่วงชั้น) สู่การปฏิบัต ิ
ระดับจังหวัดอย่าง 
มีประสิทธิภาพ

    คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในการมอบ
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๔
(ต่อ)

    นโยบายด้านการ
เสริมสร้างความเป็น
พลเมือง/แนะน�า 
การใช้คู่มือ ๔ ช่วงชั้น/ 
ตัวอย่างโรงเรียนที่มี
ผลงานการใช้คู่มือ

๕ การผลิตสื่อรณรงค์เสริมสร้าง 
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
๑. ผลิต Clip viral
๒. ผลิต Graphic Scoop 

ความรู้เกี่ยวกับ 
วิถีประชาธิปไตย  
ความยาว ๑๕ วินาที

๓. เผยแพร่ทางสื่อ
๓.๑ Online

๓.๒ สถานีโทรทัศน์

๑. จ�านวน ๑ เรื่อง
๒. จ�านวน ๘ ตอน

๓.๑ จ�านวน  
๕ ช่องทาง

๓.๒ จ�านวน  
๘ รายการ

๑. จ�านวนรายการที ่
ออกอากาศทางสถานี
โทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 
๘ รายการ

๒. จ�านวนการออกอากาศ 
ทางสถานีโทรทัศน์ 
ไม่น้อยกว่า ๑๖ ครั้ง

๓. จ�านวนช่องทาง 
เผยแพร่ทางสื่อ  
Online ไม่น้อยกว่า  
๕ ช่องทาง

๔. จ�านวนสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
ไม่น้อยกว่า ๙ เรื่อง

ด�าเนินการจ้าง 
บริษัท เวิร์คพอยท์  
เอ็นเทอร์เทนเมนท์  
จ�ากัด (มหาชน) ผลิตสื่อ
รณรงค์เสริมสร้าง 
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  
ดังนี้
๑. Clip Viral จ�านวน 

๑ เรื่อง เนื้อหา 
เกี่ยวกับการเป็น 
พลเมืองดีวิถ ี
ประชาธิปไตย 
ความยาว ๒ นาที

๒. Graphic Scoop 
ความรู้เกี่ยวกับ
วิถีประชาธิปไตย 
จ�านวน ๘ ตอน 
ความยาว ๑๕ นาที 

๓. เผยแพร่ทางสื่อ
๓.๑ Online  

๕ ช่องทาง  
ประกอบด้วย

๑) Facebook 
Fanpage  
“พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย”

๒) Facebook 
Fanpage 
“Workpoint  
Entertianment”

๓) Facebook 
Fanpage 
“ชิงร้อยชิงล้าน”

เชิงปริมาณ
๑. ได้ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ 
จ�านวน ๘ รายการ

๒. ได้ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ 
จ�านวน ๑๖ ครั้ง

๓. ได้ด�าเนินการ
เผยแพร่ทางสื่อ 
Online จ�านวน  
๕ ช่องทาง

๔. ได้ด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ ์
ทางสื่อ จ�านวน  
๙ เรื่อง

เชิงคุณภาพ
ประชาชนได้รับการ
ปลูกฝังความเป็น
พลเมืองและสร้างวิถี
ประชาธิปไตย รวมทั้ง
เกิดจิตส�านึกความเป็น 
พลเมือง เข้ามามีส่วนร่วม 
ทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข  
โดยมีผู้เข้าชมทางสื่อ  
Online จ�านวน 
๑,๖๕๗,๖๕๘ คน
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๕
(ต่อ)

๔) Line Work-
point Official

๕) You tube 
Workpoint 
Official

๓.๒ Tie-in  
ในรายการ 
ทางสถานี
โทรทัศน์ 
จ�านวน  
๘ รายการ  
ดังนี้

๑) Tukky show
๒) คุยข่าวรอบวัน
๓)  ระเบิดเถิดเทิง

สิงโตทอง
๔)  เท่งโหน่ง

วิทยาคม
๕)  ระเบิดเถิดเทิง
๖)  จ�าอวดหน้าจอ
๗)  คุณพระช่วย
๘)  จ�าอวดหน้าจอ

ลุงโยงกับ 
หลานยุ่ง
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โครงการที ่๓ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการให้บรกิารศนูย์ศกึษาประชาธปิไตย

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  

๑. นกัเรยีน/นกัศกึษา
๒. ผู้น�าชุมชน/ 

ท้องถิ่น
๓. ผู้บริหาร/พนักงาน 

ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

๔. ประชาชนทั่วไป

๑. จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๘,๐๐๐ คน

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

จัดท�าสิ่งของที่ม ี
ตราสัญลักษณ ์
ศนูย์ศกึษาประชาธปิไตย 
ดังนี้
๑. จัดท�าน�้าดื่มบรรจุขวด 

จ�านวน ๕,๐๐๐ ชิ้น
๒. จัดท�าพวงกุญแจ 

จ�านวน ๕,๗๐๐ ชิ้น
๓. จัดท�าของที่ระลึก

หรือของรางวัล 
จ�านวน ๔๐๐ ชิ้น

๔. จัดท�าปากกา 
จ�านวน ๘,๐๐๐ ด้าม

๕. จัดท�าสื่อโฆษณาและ 
สื่อสิ่งพิมพ์ (Facebook)  
จ�านวน ๑ ครั้ง

๖. จัดท�าแผ่นพับ  
จ�านวน ๘,๐๐๐ แผ่น

๗. จัดท�าระบบ 
ลงทะเบียนแจ้ง 
การเข้าศึกษาดูงาน 
ผ่านระบบ Online  
จ�านวน ๑ ระบบ 

๘. จัดท�าคู่มือประกอบ
การเรียนรู้ จ�านวน 
๒๐,๐๐๐ เล่ม

๙. จัดท�าชุดนิทรรศการ 
จ�านวน ๑ ชุด

๑๐. จัดท�าแว่นตา
ส�าหรับชมภาพยนตร์ 
๔ มิติ จ�านวน 
๑,๐๐๐ อัน

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน ๘,๕๗๔ คน
เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๘

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๘
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กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

แผนงาน การส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมสตรมีสี่วนร่วมทางการเมอืง

โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

ล�ำดับที่ กิจกรรม/รำยละเอียดกิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์

๑ สตรีกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

-  จ�านวน ๔,๐๐๐ คน - จ�านวนสตรีที่เข้าร่วม
กิจกรรม ๗๗ จังหวัด 
จ�านวน ๔,๐๐๐ คน

-  สตรีเข้าร่วมกิจกรรม 
๗๗ จังหวัด จ�านวน 
๓,๗๑๗ คน

เชิงปริมำณ
- สตรีเข้าร่วมกิจกรรม 

๗๗ จังหวัด จ�านวน 
๓,๗๑๗ คน

เชิงคุณภำพ
-  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
๘๐ ผ่านเกณฑ์การ 
วัดผลการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย

ล�ำดับที่ กิจกรรม/รำยละเอียดกิจกรรม เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์

๑ การสร้างวิทยากร
กระบวนการหลักสูตร
พลเมืองศึกษา
๑.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยากรกระบวนการ
หลักสูตรพลเมืองศึกษา

๑.๒  อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากรกระบวนการ
หลักสูตรพลเมืองดี 
วิถีประชาธิปไตย

จ�านวน ๑๑๐ คน

จ�านวน ๒๔๐ คน

-  จ�านวนวิทยากร
กระบวนการ (วพป.)  
ที่ผ่านการอบรมตาม
เป้าหมาย ๓๕๐ คน  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๑. จัดอบรม จ�านวน ๓ รุ่น  
หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน  
(๑๑๐ คน) ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘-๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๗
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐-
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๗-๑๑ 
มกราคม ๒๕๕๘

๒. จัดอบรม จ�านวน ๕ รุ่น  
หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน  
(๒๔๙ คน)
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓-๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๗-๑๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๕-๒๙ 
มีนาคม ๒๕๕๘
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๕-๙ 
เมษายน ๒๕๕๙

เชิงปริมำณ
- ร้อยละ ๙๐ ของ

วิทยากรสามารถ
เผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชนกลุ่มต่างๆ

เชิงคุณภำพ
๑. ส�านักงาน 

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีวิทยากร
กระบวนการ 
(วพป.) เพื่อเป็นสื่อ
บุคคลในการ 
เผยแพร่ความรู้ 
ตามหลักการ
พลเมืองดี 
วิถีประชาธิปไตย
แก่ประชาชน
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

๒. ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีสื่อ 
ให้ความรู้แก่
ประชาชนตาม 
หลักการพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย 
ในรูปแบบและ 
แนวทางเดียวกัน

๓. ร้อยละ ๙๐ ของ 
วิทยากรสามารถ 
เผยแพร่ความรู้แก ่
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

๒ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้งต�าบล
๒.๑ คู่มือปฏิบัติงาน

กรรมการศูนย์ส่งเสริม 
พัฒนาประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งต�าบล

๒.๒  คู่มือวิทยากรการอบรม
กรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งต�าบล

๒.๓  ชุดใบความรู้ “พลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย”

๒.๔  ไวนิลพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย

จ�านวน ๑๑,๐๐๐ เล่ม

จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม

จ�านวน ๑,๐๐๐ ผืน

๑. จ�านวนต�าบลที่เข้าร่วม 
กิจกรรมการมีส่วนร่วม

๒. จ�านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมเป็น
กรรมการ ศส.ปชต.

๓. จ�านวนชุมชนที่ได้รับ 
การส่งเสริม
ประชาธิปไตย

๑. ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งด�าเนินการ 
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้งต�าบล
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
จ�านวน ๑,๕๓๕ ศูนย์

๒. จัดอบรมกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง 
ต�าบลหลักสูตร ๒ วัน 
๑ คืน รวม 
๑๐,๐๔๔ คน

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในชุมชน/ต�าบล 
๑๘,๕๖๖ ครั้ง

เชิงคุณภาพ
๑. ส�านักงาน 

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งม ี
เครือข่ายสื่อบุคคล 
ในระดับต�าบล 
ช่วยเหลือการ 
เผยแพร่ความรู ้
ตามหลักพลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย

๒. กรรมการศูนย์
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้งต�าบล  
จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
ภายในต�าบล/ชุมชน  
ตามหลักการ 
พลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย 
ประชาธิปไตย 
อย่างมีคุณภาพ  
เกิดจิตส�านึก 
วิถีประชาธิปไตย
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๓ ลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
๑. จัดท�าปลอกแขนและ

เครื่องหมายลูกเสืออาสา  
กกต. เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย

๑.๑ ปลอกแขน 
จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ ชิ้น

๑.๒  เครื่องหมาย 
ลูกเสืออาสา  
กกต. จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ ชิ้น

๑.๑ ปลอกแขน จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ ชิ้น

๑.๒  เครื่องหมายลูกเสือ 
อาสา กกต.ฯ 
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น

๑.๑  ผลิตปลอกแขน 
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น

๑.๒  ผลิตเครื่องหมาย 
ลูกเสือ อาสา กกต.ฯ  
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น

เชิงปริมาณ
๑. ปลอกแขน จ�านวน  

๑๐,๐๐๐ ชิ้น 
เครื่องหมาย 
ลูกเสืออาสา กกต.ฯ   
จ�านวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น  
เพื่อมอบให้กับ 
ลูกเสืออาสา กกต. 
และผู้บังคับบัญชา
ลูกเสืออาสา กกต. 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งระดับจังหวัด
และส่วนกลาง

๒. จัดท�าเข็มเชิดชูเกียรติ ๒. เข็มเชิดชูเกียรติ  
จ�านวน ๒,๐๐๐ อัน

๒. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสา กกต. และ 
ลูกเสืออาสา กกต.  
ที่มีงานดีเด่นที่ผ่าน
การปฏิบัติงานจะ 
ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ

๒. เข็มเชิดชูเกียรติ 
จ�านวน ๒,๐๐๐ อัน  
ส�าหรับผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา กกต.  
และลูกเสืออาสา กกต.  
ที่มีผลงานดีเด่น 
ที่ผ่านการปฏิบัติงาน 
และผ่านเกณฑ ์
ตามหลักสูตรฯ

๒. เข็มเชิดชูเกียรติ
ส�าหรับมอบให ้
ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา กกต.  
และลูกเสืออาสา กกต.  
มีผลงานดีเด่น 
ที่ผ่านการปฏิบัติงาน 
และประเมินจาก 
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
จ�านวน ๒,๐๐๐ คน  
ที่ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรฯ  
๒,๐๐๐ อัน

๓. ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  
ระดับผู้น�าขั้นความรู ้
ชั้นสูง ประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘

๓. ผู้บริหารโรงเรียน 
และพนักงาน 
การเลือกตั้ง  
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
ผู้ให้การสนับสนุน 
และบุคคล
ภายนอก
จ�านวน ๒ รุ่น  
รุ่นละ ๑๑๐ คน 
รวมทั้งสิ้น  
๒๒๐ คน

๓. มีผู้บังคับบัญชา 
เพิ่มขึ้นทุกปี

๓. จัดฝึกอบรมฯ 
จ�านวน ๒ รุ่น
รุ ่นที่	 ๑ ระหว่างวันท่ี  
๒๔-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม จ�านวน ๑๐๗ คน

๓. ผู้บังคับบัญชา 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘  
จ�านวนทั้งสิ้น 
๔,๐๔๒ คน  
(ในปี ๒๕๕๘  
มีผู้บังคับบัญชา
เพิ่มขึ้นจ�านวน 
๒๑๓ คน)
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๓
(ต่อ)

รุ ่นที่	 ๒	 ระหว่างวันที่ 
๗-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ผู้เข้ารับการอบรม 
จ�านวน ๑๐๖ คน
รวมทั้งสิ้น	จ�านวน		
๒๑๓	คน

๔. การสอบสัมภาษณ์แทน
การตรวจขั้นที่ ๕ ผู้บังคับ
บัญชาลูกเสืออาสา กกต. 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
เพื่อขอรับเครื่องหมาย 
วูดแบดจ์

๔. จ�านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมผู้
บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย 
จ�านวน ๒ รุ่น 
รุ่นละ ๑๑๐ คน 
รวมทั้งสิ้น  
จ�านวน ๒๒๐ คน

๔. มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
อาสา กกต. เพื่อพัฒนา 
ประชาธิปไตยที่ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์
แทนการตรวจขั้นที่ 
๕ เพิ่มขึ้นทุกปี

๔. จัดสอบสัมภาษณ์
แทนการตรวจขั้นที่ 
๕ ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย 
จ�านวน ๒ ครั้ง มีผู้
เข้าสอบสัมภาษณ์ 
รวมทั้งสิ้น จ�านวน 
๒๑๓ คน

๔. จ�านวนผู้ผ่าน 
การสอบสัมภาษณ์
แทนการตรวจ
ขั้นที่ ๕ ผู้บังคับ
บัญชาลูกเสืออาสา 
กกต. เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย  
จ�านวน ๒ รุ่น  
รวมทั้งสิ้น  
๒๑๓ คน

๕. กิจกรรมวันส�าคัญทาง 
ลูกเสือ

๕. จ�านวน 
ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา 
กกต. และ 
ลูกเสืออาสา  
กกต. เข้าร่วม 
กิจกรรม  
จ�านวน ๑๑๕ คน

๕. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
อาสา กกต. และ 
ลูกเสืออาสา กกต. 
เข้าร่วมกิจกรรม 
และประชาสัมพันธ์
โครงการลูกเสืออาสา  
กกต. เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยให้เป็น 
ที่รู้จักกว้างขวาง 
มากขึ้น

๕. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
อาสา กกต.  
และลูกเสืออาสา กกต.  
เข้าร่วมกิจกรรม 
และประชาสัมพันธ ์
โครงการลูกเสืออาสา  
กกต. เพื่อพัฒนา 
ประชาธิปไตย 
จ�านวน ๑๑๕ คน

๕. ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา กกต.  
และลูกเสืออาสา 
กกต. เข้าร่วม 
กิจกรรม 
และประชาสัมพันธ์
โครงการลูกเสือ 
อาสา กกต.  
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย 
ให้เป็นที่รู้จัก
กว้างขวางมากขึ้น 
จ�านวน ๑๑๕ คน
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๓
(ต่อ)

๖. จัดท�าแผ่นพับกิจกรรม 
ลูกเสืออาสา กกต.

๖. แผ่นพับ จ�านวน 
๕,๐๐๐ แผ่น

๖. มีสื่อแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์
ในกิจกรรมลูกเสือ
อาสา กกต. เพื่อ
รณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และ
การเลือกตั้งได้อย่าง
มีคุณภาพ จ�านวน 
๕,๐๐๐ แผ่น

๖. มีสื่อแผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ ์
ในกิจกรรมลูกเสือ
อาสา กกต.  
เพื่อรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
และการเลือกตั้ง
ได้อย่างมีคุณภาพ 
จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น  
เพื่อใช้แจกในกิจกรรม 
งานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๒๐ และงาน
ชุมนุมยุวกาชาด 
ส่วนภูมิภาค

๖. มีสื่อแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์
ในกิจกรรมลูกเสือ
อาสา กกต.  
เพื่อรณรงค์เผยแพร ่
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
และการเลือกตั้ง 
ได้อย่างมีคุณภาพ  
จ�านวน ๕,๐๐๐ แผ่น  
เพื่อใช้แจกใน 
กิจกรรมงานชุมนุม 
ลูกเสือวิสามัญ 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐  
และงานชุมนุม 
ยุวกาชาด 
ส่วนภูมิภาค

๗. ประชุมจัดท�าคู่มือ
หลักสูตร ๓ วิชา

- จัดประชุม 
คณะท�างาน
หลักสูตร  
จ�านวน ๑ ครั้ง 
จ�านวน ๒๖ คน

-  มีคู่มือหลักสูตร 
เพื่อน�าเข้าที่ประชุม
ของส�านักงาน 
ลูกเสือแห่งชาติ 
จ�านวน ๓ วิชา

-  จัดประชุม 
คณะท�างาน หลักสูตร 
จ�านวน ๑ ครั้ง เพื่อได้
ร่างคู่มือหลักสูตร 
เป็นเล่ม จ�านวน ๓ วิชา  
เพื่อเตรียมเสนอ 
ส�านักงานลูกเสือ 
แห่งชาติต่อไป

-  จัดประชุม 
คณะท�างานหลักสูตร 
จ�านวน ๑ ครั้ง  
เพื่อได้ร่างคู่มือ
หลักสูตรเป็นเล่ม 
จ�านวน ๓ วิชา 
เพื่อเตรียมเสนอ
ส�านักงานลูกเสือ
แห่งชาติต่อไป

๘. ประชุมสัมมนาการสร้าง
เครือข่ายงานพัฒนา 
ประชาธิปไตยและ 
การเลือกตั้งเพื่อแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และศึกษาดูงาน

- จัดประชุม 
จ�านวน ๑ ครั้ง  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ�านวน ๑๔๐ คน

-  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กับเครือข่ายในการพัฒนา 
ประชาธิปไตยและ
ศึกษางานจากหมู่บ้าน
ต้นแบบบุรีรัมย์ 
สันติสุข ๙ ดี

-  จัดประชุม จ�านวน ๑ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ�านวน ๑๐๘ คน 
และศึกษาดูงานที ่
หมู่บ้านบุรีรัมย ์
สันติสุข ๙ ดี เพื่อน�า 
หมู่บ้านตัวอย่าง 
มาปรับใช้ในการ 
บริหารงานกับ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง 
ต�าบล (ศส.ปชต.) ได้

-  จัดประชุม จ�านวน 
๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วม 
ประชุม จ�านวน ๘๒ คน  
และศึกษาดูงานที ่
หมู่บ้านต้นแบบ 
หมู่บ้าน ๙ ดี เพื่อน�า 
หมู่บ้านตัวอย่าง
มาปรับใช้ในการ
บริหารงานกับ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง  
ต�าบล (ศส.ปชต.) ได้
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๓
(ต่อ)

เชิงคุณภาพ
๑. ส�านักงาน 

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งม ี
ผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสืออาสา กกต.  
เพิ่มขึ้นทุกปีและ 
ท�าหน้าที่ฝึกอบรม 
ลูกเสือให้เกิด 
กระบวนการเรียนรู้  
ตระหนักถึงความ 
ส�าคัญของการ 
เลือกตั้งและ 
การปกครอง 
ในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
และสามารถ 
ถ่ายทอดความรู้ให ้
ผู้อื่นได้

๒. ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
มีลูกเสืออาสา กกต.  
เพื่อพัฒนา 
ประชาธิปไตยเป็น 
เครือข่ายใน
การเผยแพร่
ประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง 
ในทุกจังหวัด

๓. ประชาชนทั่วไป
ทราบและเข้าใจ
บทบาทภารกิจ
ของส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งผ่าน
ลูกเสืออาสา กกต. 
เพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตย
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โครงการที่ ๓ โครงการชุมชนประชาธปิไตย

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การเสริมสร้างดีเจ
ประชาธิปไตยชุมชน
๑. ดีเจประชาธิปไตยชุมชน 

จัดรายการวิทยุส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
และให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง

๒. จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อให้ดีเจ
ประชาธิปไตยชุมชน
ขยายผลในพื้นที่

- ดเีจประชาธปิไตย  
๗๗ จังหวัด

๑. จ�านวนดีเจ
ประชาธิปไตยชุมชน
ที่เป็นเครือข่าย 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๒. ดีเจประชาธิปไตย
ชุมชนในพื้นที่ 
๗๗ จังหวัด มีการ
ประชาสัมพันธ์เนื้อหา 
ในประเด็นตาม 
Roadmap  
ของกรรมการ 
การเลือกตั้ง/ภารกิจของ 
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

๓. มีการประชาสัมพันธ ์
ตามก�าหนดระยะเวลา 
ตามข้อตกลง 
โดยครบถ้วน

-  จัดสรรงบประมาณให้ 
จังหวัดตามขนาด 
เล็ก กลาง ใหญ่  
และให้ดีเจด�าเนินการ
ประชาสัมพันธ ์
จ�านวน ๑๐ วัน  
โดยจัดอบรมหลักสูตร 
พลเมืองด ี
วิถีประชาธิปไตย  
ให้ดีเจน�าความรู ้
ไปถ่ายทอด 
ในการจัดรายการ

เชิงปริมาณ
๑. ดีเจประชาธิปไตย 

จ�านวน ๓๖๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๑๙

๒. ดีเจประชาธิปไตย
ชุมชนให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่ 
คิดเป็นร้อยละ ๘๕

เชิงคุณภาพ
- เครือข่ายได้ขยายผล 

แก่ประชาชน ท�าให ้
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย  
โดยเน้นการเรียนรู้ 
และเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองให้แก ่
ประชาชน เป็นการ 
ประสานความร่วมมือ 
กับ “สื่อบุคคล” 
ในการเผยแพร่
ประชาธิปไตย 
ให้ด�าเนินไป 
อย่างต่อเนื่อง
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โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสรมิเยาวชนมสี่วนร่วมทางการเมอืง

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ เครือข่ายเยาวชนกับ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

-  โรงแรม โรงเรียน  
สถานที่ราชการ
และอื่น ๆ  
ที่เหมาะสม 
ในพื้นที่จังหวัด 
๗๗ จังหวัด

๑. จ�านวนสมาชิกสภาเด็ก  
และเยาวชนเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๒. จ�านวนกิจกรรม
เยาวชนส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมฯ  
ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้เพิ่มขึ้น 
อย่างน้อยระดับมาก

๔. ความพึงพอใจ 
ต่อการเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย
ระดับมาก

๕. จ�านวนครั้งในการ
ตรวจติดตามการ
ด�าเนินงานโครงการ
ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง

-  จัดกิจกรรมเครือข่าย 
เยาวชนกับการมีส่วนร่วม 
ทางการเมือง จังหวัดละ  
๗๒ คน จัดสรร 
งบประมาณให้จังหวัดละ 
๓๐,๐๐๐ บาท  
และให้เยาวชนที่เข้าร่วม 
กิจกรรม จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
จังหวัดละ ๑ กิจกรรม

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

๕,๕๕๕ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐

๒. จ�านวนกิจกรรม 
๗๗ กิจกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐

๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 
ในระดับมาก

๔. ความพึงพอใจ 
ต่อการเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย
ในระดับมาก

๕. ตรวจติดตามการ
ด�าเนินโครงการ 
จ�านวน ๓ ครั้ง

เชิงคุณภาพ
- ส�านักงาน 

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได ้
ส่งเสริมและ 
ให้การศึกษาแก่
เยาวชนเกี่ยวกับ 
การพัฒนาการเมือง
และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
ส่งเสริมให้เยาวชน
เป็นพลเมืองด ี
ตามวิถีประชาธิปไตย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างวถิปีระชาธิปไตยและการมส่ีวนร่วมทางการเมืองของประชาชน

โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรยีนรู้ประชาธปิไตยและการเลอืกตั้ง

_17-0248(047-124)3p4.indd   80 4/8/60 BE   3:29 PM



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 81

โครงการส่งเสรมิความเข้มแข็งและพัฒนาการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

โครงการส่งเสรมิเยาวชนการมสี่วนร่วมในกระบวนการเลอืกตั้ง

โครงการส่งเสรมิสตรมีสี่วนร่วมทางการเมอืง
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 ภารกิจส�าคัญอีกประการหนึ่งของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ การพัฒนาและส่งเสริม 

ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง แต่สภาพแวดล้อมในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดจิตส�านึกในวัฒนธรรม 

การเมืองที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเมืองในระบบอุปถัมภ์และระบบเครือญาต ิ

ในสงัคมไทย มกีารซือ้สทิธขิายเสยีงกนัเป็นจ�านวนมากโดยนกัการเมอืงและพรรคการเมอืงบางส่วนทีย่งัขาดคณุธรรม 

และจริยธรรม มุ่งหวังชัยชนะและผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่เคารพกฎหมาย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

และพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ผู้สนบัสนนุ พรรคการเมอืงและผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

บางส่วนยงัไม่เข้าใจกฎหมายและระเบียบเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ ส่งผลให้เกดิความขดัแย้งทางการเมือง และการแตกแยก 

ทางความคิดของคนในสังคม จึงได้ก�าหนดแนวทางในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ในการส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็น 

สถาบันทางการเมืองที่เข็มแข็งและยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการพรรคการเมืองให้ด�าเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย

 ๓. การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง

 ๔. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การด�าเนนิโครงการ/กจิกรรม ต่าง ๆ  ตามแผนปฏบิตักิารประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๓ ไม่สามารถด�าเนินการได้เนื่องจากตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ห้ามมิให้พรรคการเมืองด�าเนินการประชุมหรือด�าเนินกิจกรรม 

ใด ๆ ในทางการเมือง แต่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยจดัท�าแผนงานการส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาพรรคการเมอืง 

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแผน 

ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ระยะ ๔ ปี (ปี ๒๕๕๓ – ปี ๒๕๕๖) จ�านวน ๗ โครงการ  

รวมงบประมาณ ๑๒,๐๔๘,๐๐๐ บาท ซึง่ได้ด�าเนนิการ จ�านวน ๒ โครงการ และยงัไม่ได้ด�าเนนิการ จ�านวน ๕  โครงการ   

เนื่องจากมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และขาดบุคลากร 

ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความชัดเจน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง 

 และยั่งยืน
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แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ระยะ ๔ ป ี

(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งเป็นสถาบัน 

 ทางการเมืองอย่างยั่งยืน

ล�าดับที่ งาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑ โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง

ล�าดับที่ งาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑ โครงการจัดท�าวารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด�าเนินการแล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล

ล�าดับที่ งาน/โครงการ ผลการด�าเนินงาน

๑ โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้แก่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด�าเนินการแล้วเสร็จ
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 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่  

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ งดเว้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวและให้ใช้วิธ ี

สรรหาแทน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ต่อไป  

ท�าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงมีอ�านาจ “สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 

หรือข้อโต้แย้ง ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามติและกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น”  

 ภารกิจในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นหัวใจส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้  จงึให้ความส�าคญักบัการพฒันาศักยภาพของผูป้ฏบิติังานสบืสวนสอบสวนวนิจิฉยัและผู้ด�าเนนิคดใีนศาล   

เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง  ตลอดจนได้มโีอกาสแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็น รับทราบปัญหา มีความเข้าใจร่วมกันในนโยบายและเป้าหมายการท�างาน ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

จึงได้ก�าหนดแนวทางในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ในการพัฒนาระบบและกระบวนการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัย  

การด�าเนินคดีในศาลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑. การสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและการด�าเนินคดีในศาลเป็นระบบ ถูกต้องตามกฎหมาย

 ๒. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยและผู้ด�าเนินคดีในศาล

 ๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการสืบสวนสอบสวนและการข่าว

 แผนปฏบิตักิารส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ก�าหนดแนวทาง 

การด�าเนินงานเพื่อให้แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย  

๓ โครงการ ๗ กิจกรรม สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น จ�านวน ๒ โครงการ ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๒  

ใช้งบประมาณในการด�าเนนิโครงการ จ�านวน ๕,๙๕๐,๓๔๒ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมืน่สามร้อยสีส่บิสองบาทถ้วน)   

โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาระบบและกระบวนการสบืสวนสอบสวน วนิจิฉยั การด�าเนนิคดี

 ในศาลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ ประชุมสัมมนาเพื่อก�าหนด
กรอบแนวทางและการปฏบิตัิ
ตามแผนยุทธศาสตร์

- ผู้บริหารและ
พนักงานด้าน
กิจการสืบสวน
สอบสวนและ
วินิจฉัย  
จ�านวน ๖๐ คน

- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐

- จัดประชุมสัมมนา 
เมื่อวันที่ ๒๔–๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมฮอไรซั่น 
วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท 
จังหวัดเชียงใหม่  
รวมทั้งสิ้น  
จ�านวน ๖๔ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จ�านวน ๖๔ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมประชุม
สัมมนาได้รับทราบ
แนวทางและกรอบ
การปฏิบัติงานตาม 
แผนยุทธศาสตร์
อย่างถูกต้อง ซึ่งจะ
เป็นผลให้งานของ
ด้านกิจการสืบสวน 
สอบสวนและวินิจฉัย
บรรลุผลส�าเร็จตาม 
กรอบที่ก�าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ ๘๐

๒ อบรมหลักสูตรความรู ้
พื้นฐานการสืบสวนสอบสวน 
(รุ่นที่ ๕)

- พนักงานสืบสวน
สอบสวนจาก 
ส่วนกลาง 
และส่วนจังหวัด 
จ�านวน ๘๐ คน

๑. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้
เพิ่มขึ้นหลัง 
การฝึกอบรม  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

- จัดอบรม เมื่อวันที่  
๒๓-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมโนโวเทล 
เมืองทองธานี  
อ�าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 
๑๐๘ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการอบรม  
มีเวลาในการ 
เข้ารับการอบรม  
ร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้ารับการอบรม 

มีความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาระบบและกระบวนการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัย การด�าเนินคดีในศาลให้ม ี

 ความน่าเชื่อถอืและเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏบิัตงิานสบืสวนสอบสวน วนิจิฉัยและผู้ด�าเนนิคดใีนศาล

แผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสบืสวนสอบสวน

โครงการที่ ๑ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพบคุลากรด้านสบืสวนสอบสวน วนิจิฉัยและการด�าเนนิคด ี

 ในศาล
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๒
(ต่อ)

๓. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม 
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวน
และสามารถน�าความ
รู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช ้
ในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับ ๓

๒. ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
สืบสวนสอบสวน
และสามารถน�า
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อยู่ใน
ระดับ ๔.๖๗

๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย
ค�าร้องและปัญหา 
หรือข้อโต้แย้ง

- คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยค�าร้อง
และปัญหา 
หรือข้อโต้แย้ง  
คณะที่ ๑-๒๕ 
ฝ่ายเลขานุการ 
คณะอนุกรรมการ 
วินิจฉัยฯ  
(ผู้บริหารด้าน
กิจการสืบสวน
สอบสวนและ
วินิจฉัย) ผู้บริหาร
ด้านกิจการ
พรรคการเมือง 
และการออกเสียง
ประชามติ รวมทั้ง 
พนักงานและ 
เจ้าหน้าที่ประจ�า
ด้านกิจการ
สืบสวนสอบสวน
และวินิจฉัย
และด้านกิจการ
พรรคการเมือง
และการออกเสียง 
ประชามติ 
จ�านวน ๑๙๒ คน

๑. จ�านวนครั้งในการ 
จัดประชุม ๑ ครั้ง

๒. จ�านวนอนุกรรมการฯ  
๑๒๓ คน

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การระหว่างวันที่  
๒๖–๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี ่
รีสอร์ท เขาใหญ่  
ต�าบลหมูสี  
อ�าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา  
ผู้เข้าร่วมประชุม  
รวมทั้งสิ้น  
จ�านวน ๑๕๑ คน

เชิงปริมาณ
๑. จัดประชุม จ�านวน 

๑ ครั้ง
๒. อนุกรรมการฯ 

จ�านวน ๑๕๑ คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมประชุม 
รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 
ของคณะอนุกรรมการฯ  
อยู่ในระดับปานกลาง
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กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้างและพัฒนาเครือข่ายการสืบสวนสอบสวนและการข่าว

แผนงานที่ ๓ การพัฒนาเครือข่ายการสืบสวนสอบสวนและการข่าว

โครงการที่ ๑ พัฒนาระบบงานการข่าว

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การอบรมเจ้าหน้าที่ประจ�า
ศูนย์ข่าวจังหวัด หลักสูตร 
“การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
และการรายงานข่าว”  

- พนักงานการเลือกตั้ง  
และพนักงาน
สืบสวนสอบสวน  
ทั้งส่วนกลาง
และส่วนจังหวัด 
จ�านวน ๙๐ คน

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

จัดการฝึกอบรม  
ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น  
อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  
จ�านวน  ๔ รุ่น ดังนี้ 
รุ่นที่	๑	วันที่ ๑๙-๒๓  
มกราคม ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๒๒ คน
รุ่นที่	๒	วันที่ ๒๖-๓๐  
มกราคม ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๒๒ คน 
รุ่นที่	๓ วันที่ ๒-๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๒๒ คน 
รุ่นที่	๔ วันที่ ๒๓-๒๗ 
มีนาคม ๒๕๕๘  
จ�านวน ๒๔ คน
รวมทั้งสิ้น		
จ�านวน	๙๐ คน

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ�านวน ๙๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

มีความรู้และสามารถ 
น�าความรู้ไปใช ้
ในการปฏิบัติได้จริง

๒ อบรมผู้ประสานงานข่าว
ระดับจังหวัด

- ผู้ประสานงานข่าว 
แหล่งข่าว จ�านวน 
๓,๓๖๐ คน

๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ให้แก่ผู้ประสานงานข่าว 
และแหล่งข่าวให ้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ 
หาข่าว ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานและ 
การรายงานข่าว  
รวมถึงพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ์
การหาข่าวในพื้นที่ 
ปัญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่และเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน รวมถึงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ประสานงานข่าวกับ 
พนักงานสืบสวนสอบสวน

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

จ�านวน ๓,๒๔๐ คน  
คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๖.๔๒

๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
มีความรู้และ 
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๘๙

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้และ 
ความเข้าใจความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 
และสามารถน�า
ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติได้จริง
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๒
(ต่อ)

๒. นิเทศ ประชุมกลุ่มย่อย  
ให้ค�าแนะน�าการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่แก ่
ผู้ประสานงานข่าว
และแหล่งข่าว 
รับทราบปัญหา
อุปสรรคในการ 
ปฏิบัติงานในพื้นที ่
และเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหา รวมถึง 
สร้างความสัมพันธ ์
ระหว่างผู้ประสานงาน 
ข่าวกับพนักงาน
สืบสวนสอบสวน 
การท�างานด้าน 
การข่าวให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม	
รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	
๓,๒๔๐	คน

๓ ปรับปรุงตัวชี้วัดผลการ 
ด�าเนินงานและจัดท�าเครื่องมือ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการสืบสวนสอบสวน
และวินิจฉัย
๑. ตัง้คณะท�างานศกึษาจดัท�า 

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน 
ของชุดหาข่าว ผู้ประสานงาน 
ข่าว ชุดป้องปราม  
ชุดเคลื่อนที่เร็วและ 
ชุดตรวจติดตามแนะน�า
ของด้านกิจการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย

- จ�านวน ๑ ชุด

- การด�าเนินการของ 
ชุดหาข่าว ผู้ประสาน
งานข่าว ชุดป้องปราม  
ชุดเคลื่อนที่เร็วและ 
ชุดตรวจติดตามแนะน�า
ของด้านกิจการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย

๑. ประชุมคณะท�างาน
ปรับปรุงตัวชี้วัดผล
การด�าเนินงานของชุด 
หาข่าว ผู้ประสานงาน 
ข่าว ชุดป้องปราม  
ชุดเคลื่อนที่เร็วและ
ชุดตรวจติดตาม
แนะน�าของด้าน
กิจการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย 
๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที ่
๒ กันยายน ๒๕๕๘)

เชิงคุณภาพ
- สามารถใช้ตัวชี้วัด
ประเมินผลการ
ด�าเนินงานของชุด 
หาข่าวผู้ประสาน 
งานข่าว ชุดป้องปราม  
ชุดเคลื่อนที่เร็วและ
ชุดตรวจติดตามของ
ด้านกิจการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย 
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา

_17-0248(047-124)3p4.indd   88 4/8/60 BE   3:29 PM



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 89

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๓
(ต่อ)

๒. จัดจ้างปรับปรุงตัวชี้วัด 
ผลการด�าเนินงานของ 
ชุดหาข่าว ผู้ประสานงานข่าว  
ชุดป้องปราม ชุดเคลื่อนที่เร็ว 
และชุดตรวจติดตาม
แนะน�า ของด้านกิจการ
สืบสวนสอบสวน 
และวินิจฉัย

- จ�านวน ๑ ชุด ๒. การจัดจ้างปรับปรุง 
ตัวชี้วัดผลการ 
ด�าเนินงานของชุดหาข่าว  
ผู้ประสานงานข่าว  
ชุดป้องปราม  
ชุดเคลื่อนที่เร็วและ
ชุดตรวจติดตาม
แนะน�าของด้าน
กิจการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย 
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการจัดจ้าง  
และก�าหนดส่งมอบงาน 
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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นายบุญส่ง	น้อยโสภณ	กรรมการการเลือกตั้ง	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม	

และได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม	โครงการอบรมหลักสูตร		

“ความรู้พื้นฐานการสืบสวนสอบสวน”	รุ่นที่	๕	ระหว่างวันที่	๒๓	–	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๘

ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาระบบและกระบวนการสบืสวนสอบสวน วนิจิฉยั การด�าเนนิคดี

 ในศาลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการสบืสวนสอบสวน” รุ่นที่ ๕
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ดร.	ธีรวัฒน์		ธีรโรจน์วิทย์		กรรมการการเลือกตั้ง	เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยค�าร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง

ระหว่างวันที่	๒๖	–	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท	เขาใหญ่

โครงการประชุมเชงิปฏบิัตกิารคณะอนุกรรมการวนิจิฉัยค�าร้องและปัญหาหรอืข้อโต้แย้ง
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม บัญญัติให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การด�าเนินการอ่ืน 

และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

จึงมีอ�านาจในการก�าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ ในการบริหารจัดการองค์กรได้ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ท�าให้ 

มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากการเป็นองค์กรที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ 

ตลอดเวลา รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถท�าหน้าที ่

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์กรได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในแผน 

ยุทธศาสตร์จึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร 

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ ดังนี้

 ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 ๒. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ มีสมรรถภาพและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร 

มีคุณธรรม จริยธรรม

 ๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร

 ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการข้อมูลข่าวสาร

 ๕. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ

 ๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนินคดีในศาล

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ประกอบด้วย ๑๓ โครงการ ๒๗ กิจกรรม สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น จ�านวน 

๑๒ โครงการ ๑๓ กจิกรรม คดิเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ใช้งบประมาณในการด�าเนนิโครงการ จ�านวน ๓๐,๕๕๙,๐๑๙ บาท  

(สามสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบบริหารทรัยากรบุคคล

แผนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการที่ ๑ โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การทดสอบเพื่อประเมิน 
สมรรถนะหลักทางการบริหาร  
เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งบริหารระดับสูงของ
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง

- ผู้บริหารระดับสูง 
จ�านวน ๕๙ คน

- ผู้เข้ารับการทดสอบ
เพื่อประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการบริหาร 
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐

- จัดการทดสอบ
สมรรถนะหลักทาง 
การบริหาร  
(Core Competency)  
ให้กับผู้บริหารระดับกลาง 
ที่ผ่านการศึกษาอบรม
หลักสูตรการเตรียม 
ความพร้อมส�าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูง 
ระหว่างวันที่ ๑๗  
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท 
ต�าบลบ้านพร้าว 
อ�าเภอบ้านนา  
จังหวัดนครนายก 
จ�านวน ๑๐๘ คน  
มีผู้ผ่านการทดสอบ
สมรรถนะหลักทาง 
การบริหาร  
จ�านวน ๑๐๒ คน  
ซึ่งได้มีผู้ผ่านการ 
คัดเลือกเพื่อประกอบ
การพิจารณาแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง  
จ�านวน ๑๐๐ คน

เชิงปริมาณ
- บุคคลที่ได้รับ 
การแต่งตั้ง  
จ�านวน ๕๙ คน

เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให ้
ด�ารงต�าแหน่ง
ประเภทบริหาร
ระดับสูง สามารถ 
ขับเคลื่อนภารกิจ
ของส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๒ การสอบคัดเลือกพนักงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
บริหารระดับกลาง 
ของส�านักงานคณะกรรม 
การการเลือกตั้ง

- ผู้บริหารระดับกลาง  
จ�านวน ๖๖ คน

- จ�านวนบุคคลที่ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งประเภท
บริหารระดับกลาง  
ร้อยละ ๘๐

- จัดการสอบคัดเลือก
เพื่อคัดเลือกพนักงาน  
จ�านวน ๖๐ คน  
เพื่อเข้ารับการศึกษา
อบรมหลักสูตร 
การบริหารงานส�าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง
ของส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง รุ่นที่ ๑  
ร่วมกับกลุ่ม 
ผู้มีประสบการณ ์
อีก ๖๐ คน รวม ๑๒๐ คน  
และจัดการสอบคัดเลือก 
พนักงานเพื่อแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ประเภทบริหารระดับ
กลางของส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ�าปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน  
๑๒๐ คน และจัดการ 
ประเมินบุคคล 
โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
จ�านวน ๑๑๕ คน  
ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก 
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งประเภท
บริหารระดับกลาง 
จ�านวน ๑๑๕ คน

เชิงปริมาณ
- บุคคลที่ได้รับการ 

แต่งตั้ง จ�านวน ๖๖ คน  
เชิงคุณภาพ

- ผู้บริหารที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งประเภท 
บริหารระดับกลาง  
สามารถขับเคลื่อน 
ภารกิจของส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พฒันาและส่งเสรมิบคุลากรให้มคีวามรู ้มสีมรรถนะและเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร 

 ให้บุคลากรมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ

แผนงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
พนักงานการเลือกตั้ง  
ส�านักเลขานุการ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

- ผู้บริหารและ 
พนักงานการเลือกตั้ง 
ส�านักเลขานุการ 
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  
จ�านวน ๘๕ คน

๑. พนักงาน 
ส�านักเลขานุการ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เข้าร่วม 
การสัมมนา ร้อยละ ๘๐

๒. พนักงาน 
ส�านักเลขานุการ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีความ 
พึงพอใจในการ 
เข้าร่วมการสัมมนา 
ร้อยละ ๘๕

- จัดสัมมนา ระหว่างวันที่  
๒๖–๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมการ์เด้น  
คลิฟรีสอร์ท  
แอนด์ สปา พัทยา 
อ�าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา  

คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา
มีความเข้าใจใน
นโยบายและความ 
คาดหวังของ
ประธานกรรมการ
การเลือกตั้งและ 
กรรมการการเลือกตั้ง 
ร้อยละ ๖๑.๒๔

๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และศึกษาดูงานของ 
ส�านักผู้ตรวจการ

- ผู้บริหารและ
พนักงานส�านัก 
ผู้ตรวจการ 
จ�านวน ๕๐ คน

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒. ผู้เข้ารับการสัมมนา 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามยุทธศาสตร ์
ของส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัต ิ
การและศึกษาดูงาน  
ระหว่างวันที่ ๑๑–๑๓  
พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน 
รีสอร์ท หาดเจ้าส�าราญ 
จังหวัดเพชรบุรี  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการสัมมนา
ร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้ารับการสัมมนา

มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการติดตามและ 
ประเมินผลปฏิบัต ิ
งานตามยุทธศาตร ์
ของส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
ร้อยละ ๑๐๐

๒. ผู้เข้ารับการ
สัมมนาสามารถ
น�าไปปฏิบัติเป็น
มาตรฐานและ
ทิศทางเดียวกัน 
ร้อยละ ๑๐๐
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๓ สัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ - ผู้บริหารและ
พนักงานที่
เตรียมตัวเกษียณ 
จ�านวน ๖๒ คน

๑. มีหลักสูตรอย่างน้อย 
๑ หลักสูตร

๒. มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตน
และมีความสุขในการ
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอาย ุ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐

- จัดสัมมนา ระหว่างวันที่  
๑๙–๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ ดอยหมอกดอกไม้  
รีสอร์ท และโรงแรม 
โพธิ์วดล รีสอร์ท 
แอนด์สปา จังหวัด
เชียงราย ผู้เข้าร่วม 
สัมมนา รวมทั้งสิ้น 
๕๕ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการสัมมนา  
จ�านวน ๕๕ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๐

เชิงคุณภาพ
- ผู้บริหารและ
พนักงานที่จะ 
เกษียณอายุที่เข้าร่วม 
โครงการได้รับความรู ้
เกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติตนหลัง
เกษียณอายุและ
สามารถดูแลสุขภาพ 
ตนเองในเบื้องต้นได ้
ร้อยละ ๑๐๐

๔ สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านกิจการ
การมีส่วนร่วม

- ผู้บริหาร พนักงาน  
เจ้าหน้าที่และ 
ลูกจ้างในสังกัด 
ด้านกิจการการมี
ส่วนร่วม จ�านวน 
๑๒๐ คน

- ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

- จัดสัมมนา ระหว่างวันที่  
๑๕–๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมชลพฤกษ์
รีสอร์ท อ�าเภอบ้านนา  
จังหวัดนครนายก  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้ารับการสัมมนา 
ร้อยละ ๙๙.๑๖

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ ทักษะและ
มีความพร้อมในการ 
ปฏิบัติงานโครงการ/ 
กิจกรรมของด้าน 
กิจการการมีส่วนร่วม 
ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

๕ อบรมหลักสูตรการเงิน 
และบัญชี รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

- พนักงานการเงิน
และบัญช ี
ในส่วนกลาง
และส่วนจังหวัด 
จ�านวน ๑๕๔ คน

๑. จ�านวนโครงการ/
หลักสูตร/กิจกรรม 
ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 
๖ กิจกรรม

๒. ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านการอบรมตาม
โครงการ/หลักสูตร 
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

จัดอบรม ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่	๑ ระหว่างวันที่  
๑๕-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์  
อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
รุ่นที่	๒ ระหว่างวันที่  
๒๒-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ 
ระยอง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  
รวมทั้งสิ้น		
จ�านวน	๑๕๔	คน

เชิงปริมาณ
๑. จัดอบรม  

จ�านวน ๒ ครั้ง
๒. มีผู้ผ่านการอบรม

คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๕.๕๖
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๕
(ต่อ)

๓. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
การเงินและบัญช ี
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐

เชิงคุณภาพ
๑. พนักงานการเงิน 

และบัญชีมีความ 
เข้าใจเกี่ยวกับ 
ระบบงบประมาณ  
วิธีการเขียนแผนการ 
และโครงการ  
การจัดท�าแผน 
ปฏิบัติงานและ 
แผนรายจ่าย 
งบประมาณประจ�า
ปีงบประมาณ 

๒. อัตราลดลงของ 
การตั้งข้อสังเกต
หรือการทักท้วง
การเบิกจ่ายของ 
หน่วยตรวจสอบ 
ภายในและส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน

๖ ศึกษาจัดท�าตัวชี้วัด 
เพื่อประเมินสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร
๑. ตัง้คณะท�างานศกึษาจดัท�า 

ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน
สมรรถนะหลัก 
ของบุคลากร

๒. จัดจ้างที่ปรึกษาด�าเนินการ
หาสมรรถนะหลัก 
ของบุคลากร

๓. สัมมนารับฟังความเห็น 
เกี่ยวกับต้นแบบ
สมรรถนะหลักของ
บุคลากร

- จ�านวน ๑ ชุด - ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีสมรรถนะ
หลักของส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
จ�านวน ๑ ชุด

๑. ประชุมคณะท�างาน 
เพื่อพิจารณาขอบเขต 
ของงานพิจารณา 
ข้อเสนอของสถาบัน 
ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพใน 
ราชการและพิจารณา 
แผนด�าเนินการของ 
สถาบันที่ปรึกษาเพื่อ 
พัฒนาประสิทธิภาพ 
ในราชการหลังลงนาม 
ในสัญญาจ้าง เมื่อวันที ่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  
โดยประชุม รวมทั้งสิ้น 
๓ ครั้ง

ด�าเนินการต่อเนื่อง	
ในปีงบประมาณ		
พ.ศ.	๒๕๕๙
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๖
(ต่อ)

๒. สถาบันที่ปรึกษา 
เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ในราชการ ส่งมอบงาน  
งวดที่ ๑ และ 
คณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสด ุ
ได้พิจารณา 
ตรวจรับงานตาม
ข้อก�าหนดขอบเขต
รายละเอียดของงาน 
(TOR) โดยจะด�าเนิน
การแล้วเสร็จภายใน 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

โครงการที่ ๒ โครงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วนิัย จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร
๑) การจัดถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน

- จ�านวน ๑ ครั้ง 
พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่  
ทั้งส่วนกลาง 
และปริมณฑล 
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน ๓๐๐ คน

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐

- จัดกฐินพระราชทาน  
ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  
อ�าเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งส่วนกลาง 
และปริมณฑล  
จ�านวน ๔๕๐ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ
- ส�านักงานคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง 
ได้บ�าเพ็ญประโยชน์
เพื่อสาธารณชนเพื่อ
เป็นการเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ของ
องค์กร

๒) การจัดงานวันสถาปนา 
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้และส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัด

- พนักงานจาก 
ส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานอื่น ๆ 
เช่น องค์กรอิสระ 
คณะทูต นิสิต 
นักศึกษา  
และประชาชนทัว่ไป  
จ�านวน ๑,๕๐๐ คน

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 
มีความพึงพอใจในภาพ
ลักษณ์ขององค์กร 
ทั้งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
รวมทั้งสิ้น จ�านวน 
๑,๗๕๐ คน  

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐ ระดับ 
ความพึงพอใจระดับ ๕  
(มากที่สุด)
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

๒. จัดพิธีพราหมณ์  
พิธีสงฆ์ จัดแถลง 
ผลงานของ 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
การสัมมนาเชิงวิชาการ 
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล  
พร้อมทั้งให้ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�า 
จังหวัดจัดนิทรรศการ 
เผยแพร่ผลงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา

เชิงคุณภาพ
- ส่งเสริมภาพลักษณ ์
ขององค์กรและ 
เป็นการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ ์
ผลการปฏิบัติงาน 
ตามอ�านาจหน้าที ่
ของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ทั้งใน 
และต่างประเทศ

๓) การจัดงานกีฬาสัมพันธ์
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ครั้งที่ ๔

- องค์กรอิสระ  
๘ องค์กร  
จ�านวน ๘๐๐ คน

- จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๗๐

- ส�านักงานศาลปกครอง 
เป็นเจ้าภาพ โดยจัด 
พิธีเปิด-ปิด ณ สนามกีฬา 
บริษัท ทีโอที จ�ากัด 
ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
โดยมีพนักงานส�านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
และส�านักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร  
เข้าร่วมกิจกรรม  
รวมทั้งสิ้น ๙๐๐ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน ๙๐๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
- เกิดความ 
สมัครสมานสามัคค ี
ของพนักงานส�านักงาน
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
และส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัด  
ก่อให้เกิดจิตส�านึก
และประสานงาน 
การท�างานร่วมกัน
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๒ การเสริมสร้างคุณธรรมแก ่
บุคลากร
- การปฏิบัติธรรมเพื่อถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด ่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- พนักงาน 
และลูกจ้างจาก
ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
จ�านวน ๓๐๐ คน

- ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

- พนักงานและลูกจ้าง 
จากส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค  
เข้าร่วมปฏิบัติธรรม  
ณ วัดป่าทรัพย์ทว ี
ธรรมาราม  
อ�าเภอวังน�้าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘  
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
รวมทั้งสิ้น จ�านวน 
๒๑๕ คน

เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ
- บุคลากรส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้รับ
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและน�าไป 
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
และการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวันได้อย่างมี
สติและปัญญา

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การจัดสัมมนาตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ผู้อ�านวยการส�านัก 
ทุกส�านัก ผู้อ�านวยการ
การเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด
ทุกจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร  
ผู้อ�านวยการ 
ศูนย์การเรียนรู้ 
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
ที่ ๑-๕ 

๑. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรม ที่ด�าเนินการ
แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕

๒. ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรม ที่ด�าเนินการ 
ผ่านตัวชี้วัดของ 
โครงการ/กิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

- จัดสัมมนาเพื่อตรวจ
ติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  จ�านวน  
๑ ครั้ง ระหว่างวันที่  
๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมสองพันบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ คน

เชิงปริมาณ
- กิจกรรมที่ด�าเนินการ 

เสร็จสิ้น ๓๙ กิจกรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๔

เชิงคุณภาพ
- ส�านักงานคณะ 

กรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ทราบผลการ 
ปฏิบัติงานประจ�าปี  
ปัญหาอุปสรรคใน
การด�าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการ
เพื่อน�าไปก�าหนด
แนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดท�า
แผนงานโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๕.๓ เสรมิสร้างประสทิธภิาพด้านการบรหิารจัดการองค์กร

แผนงาน เสรมิสร้างประสทิธภิาพด้านการบรหิารจัดการองค์กร

โครงการที่ ๑ โครงการตรวจตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การสร้างองค์ความรู้  
(Knowledge Management)  
โดยใช้สื่อ
๑. ประชุมคณะท�างานเพื่อ

ก�าหนดขอบเขตการสร้าง
องค์ความรู้ (Knowledge 
Management) โดยใช้สื่อ 
รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง

๒. การจ้างผลิตสื่อข้อมูล 
องค์ความรู ้(ZKnowledge 
Management) 

- มีสื่อข้อมูล 
องค์ความรู้  
หมวดวิชาการเงิน 
บัญชี และพัสดุ  
๑ ระบบ ทั้งออนไลน ์
และออฟไลน์

๑. สื่อข้อมูลองค์ความรู้
ของส�านักงานคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง 
แบบออนไลน์ ๑ ระบบ

๒. สื่อข้อมูลองค์ความรู้
ของส�านักงานคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง  
แบบออฟไลน์ (DVD) 
๒๐๐ แผ่น

๓. พนักงานการเงินและบัญช ี
และเจ้าหน้าที่พัสด ุ
ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ท�าแบบทดสอบหลังเรียน 
และได้ระดับคะแนน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

- อยู่ระหว่างด�าเนินการกิจกรรมที่ ๒ ผลิตสื่อ
ข้อมูลองค์ความรู้ของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแบบออนไลน์ ๑ ระบบ  
และแบบออฟไลน์ DVD ๒๐๐ แผ่น โดยก�าหนด 
ส่งมอบงานในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

กลยุทธ์ที่ ๕.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการบรกิารข้อมูลข่าวสาร

แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘102

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ จัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
๑. จ้างที่ปรึกษาจัดท�าแผน

แม่บทเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
เพื่อก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ประชุมคณะกรรมการฯ 
จ�านวน ๒ ครั้ง

- แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  
จ�านวน ๑ แผน

- มีแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
จ�านวน ๑ แผน

- ลงนามสัญญาจ้างกับ 
ผู้รับจ้าง คือ สถาบันวิจัย 
และให้ค�าปรึกษา 
แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สัญญาจ้าง 
เลขที่ ๑๙๘/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  
ส่งมอบงานงวด ๑ เมื่อวันที่  
๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
จากทั้งหมด ๓ งวด  
คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อย 
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

ด�าเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๕๙

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเมือง
และการเลือกตั้งอาเซียน 
(ASEAN Political and 
Electoral Learning 
Center) โดยแบ่งออกเป็น  
๔ กิจกรรม ดังนี้
๑. พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้

การเมืองและการเลือกตั้ง
อาเซียน

๑. มีผู้ร่วมกิจกรรม 
จ�านวน ๑๙๐ คน

๑. จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ 
การเมืองและการเลือกตั้ง 
อาเซียน เมื่อวันที่  
๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๘๙.๔
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๘๙.๔

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงประสทิธภิาพระบบสนับสนุนการปฏบิัตงิาน

โครงการที่ ๓ โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและ 

 ให้บรกิารสบืค้นข้อมูล
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 103

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

๒. เยาวชนกับการเรียนรู ้
การเมืองและการเลือกตั้ง 
ของประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน

๓. ตกแต่งสถานที่พิธีเปิด
ศูนย์เรียนรู้การเมือง 
และการเลือกตั้งอาเซียน

๔. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ศูนย์ฯ และสื่อการเรียนรู้
การเมืองและการเลือกตั้ง
อาเซียน

๒. มีผู้ร่วมกิจกรรม 
จ�านวน ๘๙ คน

๓. จ�านวน ๑ แห่ง

๔.๑ แผ่นพับ 
ประชาสัมพนัธ์ 
ศูนย์ฯ จ�านวน 
๑,๐๐๐ แผ่น

๔.๒ สื่อการเรียนรู้ 
การเมืองและ
การเลือกตั้ง 
อาเซียน ชุดที่ ๑  
(เรื่องการ
ศึกษาวิจัย 
เปรียบเทียบ 
ระบบการเมือง 
และการปกครอง 
การเลือกตั้ง 
พรรคการเมอืง
และองค์กร 
จัดการเลือกตั้ง 
ของกลุ่มประเทศ 
อาเซียน)  
จ�านวน ๑๐๐ เล่ม

๔.๓ สื่อการเรียนรู้
การเมืองและ
การเลือกตั้ง
อาเซียน ชุดที่ 
๒ (เรื่องข้อมูล
ด้านระบบ
การเมืองและ
การเลือกตั้ง
ของประเทศ 

๒. จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

๓. จ�านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ 
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐

๔. ผู้รับสื่อมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองและการ
เลือกตั้งอาเซียนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

เชิงคุณภาพ
๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ ๗๐

๒. ผู้รับสื่อความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบั 
การเมืองและการเลือกตั้ง 
ร้อยละ ๖๐

      อาเซียน)  
จ�านวน ๑๐๐ เล่ม
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘104

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

๔.๔ Sticker  
ผ้าส�าหรับ
ติดกระจก 
(Timeline 
สนง.กกต.)  
จ�านวน ๕ แผ่น

๔.๕  Sticker ทึบ 
ติดกระจก
ด้านหลัง  
(ข้อมูลศูนย์ฯ)  
จ�านวน ๑๑ แผ่น

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การพัฒนาห้องสมุด 
อิเล็กทรอนิกส์

- พนักงานการเลือกตั้ง  
นักเรียน นักศึกษา  
นักวิชาการ 
สื่อมวลชนและ
ประชาชนทั่วไป

- จ�านวนการใช้บริการ
ห้องสมุดผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม

- อยู่ระหว่างด�าเนินงานในงวดงานที่ ๑ (ระยะเวลา 
ด�าเนินโครงการตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่  
๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙)

โครงการที่ ๔ โครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบการให้บรกิารห้องสมุด
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 105

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การวิจัยตามภารกิจหน้าที่
ของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและนโยบาย 
ของผู้บริหาร

- งานวิจัย จ�านวน 
๑ เรื่อง

๑. รายงานการศึกษาวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ จ�านวน 
๑ เรื่อง

๒. มีการเผยแพร่เป็นรูปเล่ม 
จ�านวน ๒๐๐ เล่ม 
และเผยแพร่ในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
ส�านักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง

- ด�าเนินการศึกษาตาม
ภารกิจหน้าที่ของ 
ส�านักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง การศึกษาวิจัย 
เปรียบเทียบระบบ 
การเมืองการปกครอง 
การเลือกตั้ง 
พรรคการเมือง  
และองค์กรจัดการ
เลือกตั้งของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

เชิงปริมาณ
๑. รายงานผล 

การศึกษาวิจัย 
ฉบับสมบูรณ์ 
จ�านวน ๑ เรื่อง

๒. เผยแพร่เป็นรูปเล่ม 
จ�านวน ๒๐๐ เล่ม 
และเผยแพร ่
ในระบบ
อินเตอร์เน็ต

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ จัดสัมมนาปฏิรูปด้านการเมือง 
และการเลือกตั้ง

- ผู้บริหารและพนักงาน 
การเลือกตั้ง  
จ�านวน ๔๕๐ คน

๑. จ�านวนครั้งของ 
การประชุมสัมมนา 
๑ ครั้ง

๒. จ�านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

- จัดประชุมสัมมนา 
วิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบวันสถาปนา 
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ๑๗ ปี 
เรื่อง “การเลือกตั้ง
คุณภาพ โดยพลเมือง
คุณภาพ” เมื่อวันที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา 
ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์  
ศูนย์ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ

เชิงปริมาณ
๑. จัดสัมมนา  

จ�านวน ๑ ครั้ง
๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

จ�านวน ๔๕๐ คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของ
การเป็นพลเมือง 
ที่มีคุณภาพอันน�าไปสู่
การเลือกตั้งที่มีคุณภาพ 
สุจริต โปร่งใส  
และเที่ยงธรรม

กลยุทธ์ที่ ๕.๕ ส่งเสรมิการวจิัย  พัฒนาและบรกิารวชิาการ

แผนงาน ๑ การศกึษาวจิัยเพื่อพัฒนาและเผยแพร่

โครงการที่ ๑ โครงการศกึษาวจิัยและพัฒนาวชิาการ

แผนงาน ๒ การบรกิารวชิาการ

โครงการที่ ๒ โครงการประชุมวชิาการ
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘106

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ สัมมนาเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
ให้เกิดประสิทธิภาพ
๑) ลงพื้นที่รับทราบสภาพ 

ปัญหาของแต่ละจังหวัด
- ผู้บริหาร พนักงาน 

ที่รับผิดชอบงานคดี  
จ�านวน ๑๙ จังหวัด

๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม 
เสนอปัญหาไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐

๒. รับทราบปัญหาของ 
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐

๓. ปัญหาที่ได้รับทราบ 
จากการลงพื้นที่ถูกน�ามา 
ก�าหนดเป็นหัวข้อ 
ในการสัมมนาต่อไป

- ลงพื้นที่เพื่อทราบ
ปัญหาของแต่ละจังหวัด 
และรวบรวมเพื่อมา
จัดสัมมนาโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย 
จ�านวน ๑๙ จังหวัด

- ปัญหาน�าไปสู ่
การแก้ไข

๒) สัมมนาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมาย

- ผู้บริหาร 
พนักงานการเลือกตั้ง  
นิติกร ตัวแทน
จากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง  
(๑๓ หน่วยงาน) 
ผู้สังเกตการณ์  
จ�านวน ๑๑๙ คน

๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๒. ได้แนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในการปฏิบัติงาน

จัดสัมมนา ณ โรงแรม 
บัดดี้โอเรียลทอลริเวอร์ไซด์  
ต�าบลบางพูด  
อ�าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี  
จ�านวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่	๑ ระหว่างวันที่  
๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  
จ�านวน ๑๒๑ คน
ครั้งที่	๒ ระหว่างวันที่  
๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
จ�านวน ๑๑๙ คน
รวมทั้งสิ้น	๒๔๐	คน

เชิงปริมาณ
- ตัวแทนผู้รับผิดชอบ
งานคดี จ�านวน  
๑๓ หน่วยงาน  
รวมทั้งสิ้น ๒๔๐ คน

เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการสัมมนา
ได้รับความรู้เพื่อ 
น�าไปใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและม ี
การสรุปปัญหา
พร้อมแนวทางแก้ไข 
เพื่อน�าไปสู่การจัดท�า
คู่มือการปฏิบัติงาน

๓) นเิทศและตดิตามโครงการ
ของแต่ละจังหวัด

- ผู้บริหาร พนักงาน 
ที่รับผิดชอบงานคดี  
จ�านวน ๒๐ จังหวัด  
(ประกอบด้วย 
๑๓ หน่วยงาน)

๑. สามารถนิเทศ 
และติดตามโครงการ
ในแต่ละจังหวัดได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานลดน้อยลง

นิเทศและติดตาม
โครงการ ได้ครบ 
จ�านวน ๒๐ จังหวัด 
(ประกอบด้วย  
๑๓ หน่วยงาน) ดังนี้
ครั้งที่	๑ วันที่ ๒๔–๒๘  
สิงหาคม ๒๕๕๘  
จ�านวน ๓ จังหวัด

เชิงปริมาณ
- นิเทศและติดตาม
โครงการจ�านวน  
๒๐ จังหวัด

เชิงคุณภาพ
- ท�าให้มีความรู้  
ความเข้าใจและ 
มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น

กลยุทธ์ที่ ๕.๖ พัฒนาประสทิธภิาพการบังคับใช้กฎหมายและการด�าเนนิคดใีนศาล

แผนงาน การพัฒนาความร่วมมอืการบังคับใช้กฎหมาย

โครงการที่ ๑ โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการบังคับใช้กฎหมาย
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

ครั้งที่	๒ วันที่ ๒๕–๒๘  
สิงหาคม ๒๕๕๘  
จ�านวน ๔ จังหวัด
ครั้งที่	๓	วันที่ ๓๑ สิงหาคม  
– ๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๓ จังหวัด
ครั้งที่	๔ วันที่ ๗–๑๑ 
กันยายน ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๓ จังหวัด
ครั้งที่	๕ วันที่  
๗–๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๔ จังหวัด
ครั้งที่	๖ วันที่  
๙–๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๓ จังหวัด
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การอบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี	รุ่นที่	๑	และรุ่นที่	๒

ระหว่างวันที่		๑๕	–	๒๘		มิถุนายน		๒๕๕๘

ณ		โรงแรมคามิโอ		แกรนด์		อ�าเภอเมืองระยอง		จังหวัดระยอง

การสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ

ระหว่างวันที่		๑๙	–	๒๒		กันยายน		๒๕๕๘	

ณ		ดอยหมอกดอกไม้	รีสอร์ท	และโรงแรมโพธิ์ดล	รีสอร์ท	แอนด์สปา	จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
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โครงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วนิัย จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	และเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ณ		วัดพระบรมธาตุวรวิหาร		อ�าเภอเมืองชัยนาท		จังหวัดชัยนาท

การปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ		วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม		อ�าเภอวังน�้าเขียว		จังหวัดนครราชสีมา		ระหว่างวันที่		๒๔	-	๒๘		พฤศจิกายน		๒๕๕๗
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โครงการตรวจตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตงิานของส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ครั้งที่	๑		ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	๒๕๕๘

ระหว่างวันที่		๒๐	–	๒๒		กุมภาพันธ์		๒๕๕๘		ณ		โรงแรมสองพันบุรี		จังหวัดสุพรรณบุรี
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๓.		ผลการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	กรณีเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างวถิปีระชาธปิไตยและการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข

แผนงาน การให้การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

 ทรงเป็นประมุข

โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมพัฒนาประชาธิปไตยการเลือกตั้ง 

 และการออกเสยีงประชามต ิ

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ ส่งเสริมทักษะและเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
แก่เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

ผู้เข้ารับการอบรม 
จ�านวน ๒๑๐ คน

ผู้เข้ารับการอบรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ส่งเสริมทักษะและเสริมสร้าง 
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
จ�านวน ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่	๑ ระหว่างวันที่  
๑๐- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมดีวารี  
จอมเทียนบีช พัทยา 
อ�าเภอบางละมุง  
จังหวัดชลบุรี 
รุ่นที่	๒ ระหว่างวันที่  
๒๐- ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ 
รีสอร์ท อ�าเภอบ้านนา 
จังหวัดนครนายก 
ผู้เข้ารับการอบรม		
รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	
๑๗๒	คน

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้ารับการอบรม 

จ�านวน ๑๗๒ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๐

๒. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทาง 
การเสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถ ี
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๙๐.๖๘

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบและกระบวนการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัย การด�าเนินคดีในศาล 

 ให้มคีวามน่าเชื่อถอืและเป็นที่ยอมรับ

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาศกัยภาพผู้ปฏบิตังิานสบืสวนสอบสวน วนิจิฉยัและผูด้�าเนนิคดใีนศาลแผนงาน 

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสบืสวนสอบสวน

โครงการที่ ๓ โครงการประชุมเชงิวชิาการเรื่องการด�าเนนิคดเีลอืกตั้ง

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ ประชุมเชิงวิชาการ 
เรื่องการด�าเนินคดีเลือกตั้ง

๑. ประธานแผนก
คดีเลือกตั้ง 
ในศาลฎีกา 

๒. ผู้พิพากษาและ 
ผู้ช่วยผู้พิพากษา 
แผนกคดีเลือกตั้ง 
ในศาลฎีกา 

๓. ประธานแผนกคด ี
เลือกตั้งศาล
อุทธรณ์และ 
ศาลอุทธรณ ์
ภาค ๑-๙

๔. ผู้พิพากษาและ
ผู้ช่วยผู้พิพากษา
แผนกคดีเลือก
ตั้งศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์
ภาค ๑-๙ 

๕. เลขานุการ 
ศาลฎีกา 

๖. เลขานุการ 
ศาลอุทธรณ์  
และศาลอุทธรณ์
ภาค ๑-๙  

๗. ผูบ้รหิารด้านกิจการ
สืบสวนสอบสวน 
และวินิจฉัย

๘. ผู้บริหารส�านัก
วินิจฉัยและคดี

รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	
๑๒๘	คน

๑. จ�านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา 
เชิงวิชาการเรื่อง 
การด�าเนินคดีเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ คน

๒. ร้อยละของจ�านวน
ส�านวนสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย 
ที่เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 
เสร็จตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๔๐

๓. ร้อยละของจ�านวนคด ี
ที่เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ 
ได้ถูกต้องและศาล 
ไม่สั่งจ�าหน่ายคด ี
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๔๐

จัดประชุมเชิงวิชาการ 
ระหว่างวันที่ ๑๗–๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมโนโวเทล 
ภูเก็ต วินเทค ปาร์ค 
รีสอร์ท อ�าเภอป่าตอง
จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วม 
ประชุม รวมทั้งสิ้น 
จ�านวน ๑๓๑ คน

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้าร่วมประชุม

จ�านวน ๑๓๑ คน
๒. ส�านวนสืบสวนสอบสวน

และวินิจฉัยที่ 
เจ้าหน้าที่ 
ด�าเนินการเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓. คดีที่เจ้าหน้าที ่
ด�าเนินการได้ถูกต้อง 
และศาลไม่สั่ง 
จ�าหน่ายคดี  
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒

๔. ผู้เข้าร่วมประชุม 
มีความรู้ความสามารถ 
ในการถ่ายทอด 
ความรู้และ 
ประสบการณ์ 
ในการด�าเนินคด ี
เลือกตั้ง คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๗.๐๒

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม 
มีความรู้ความสามารถ 
ในการถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ 
ในการด�าเนินคด ี
เลือกตั้ง
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ ประชุมเชิงวิชาการ 
เรื่องการด�าเนินคดีเลือกตั้ง
ระดับภูมิภาค

กรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัด  
ผู้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�า 
จังหวัด ผู้บริหาร
ส่วนกลาง พนักงาน 
สืบสวนสอบสวน
ส่วนกลางและ 
ส่วนจังหวัด  
จ�านวน ๑,๑๙๔ คน

๑. จ�านวนผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการเรื่องการ
ด�าเนินคดีเลือกตั้ง
ระดับภูมิภาค  
จ�านวน ๙ ครั้ง

๒. จ�านวนส�านวนสืบสวน 
สอบสวนและ 
ค�าวินิจฉัยที่เจ้าหน้าที่
ด�าเนินการเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก�าหนด

๓. แบบประเมินโครงการ
ประชุมเชิงวิชาการ
เรื่องการด�าเนินคดี
เลือกตั้งระดับภูมิภาค

- ด้านเนื้อหาสาระการ 
ประชุมผู้เข้าประชุม 
คิดว่าสามารถน�าไปใช ้
ประโยชน์ในการ 
พิจารณาวินิจฉัย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

จัดประชุมสัมมนา 
จ�านวน ๙ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่	๑	พื้นที่ 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๔  
เมื่อวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  
อ�าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่	๒ พื้นที่ 
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕  
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่	๓ พื้นที่ 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๗  
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมแกรนด์
แปซิฟิก ซอฟเฟอริน 
รีสอร์ท แอนด์สปา 
อ�าเภอชะอ�า  
จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่	๔ พื้นที่ 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒  
เมื่อวันที่ ๙-๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมคลาสสิค  
คามิโอ อ�าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง
ครั้งที่	๕ พื้นที่ 
ศาลอุทธรณ์ภาค ๘  
เมื่อวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า 
กระบี่ อ่าวนาง   
จังหวัดกระบี่

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้าร่วมประชุม

สัมมนา จ�านวน 
๑,๒๖๙ คน

๒. ส�านวนสืบสวน 
และค�าวินิจฉัย 
ที่ด�าเนินการเสร็จ
ตามระยะเวลา 
ที่ก�าหนด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐

๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
สัมมนามีความเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหา
สาระการประชุม
สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พิจารณาวินิจฉัย  
คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๘๑

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
สัมมนามีความเห็น 
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 
การประชุมสามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน ์
ในการพิจารณาวินิจฉัย  
มีความเห็นอยู่ใน
ระดับมาก – มากที่สุด

โครงการที่ ๔ โครงการประชุมเชงิวชิาการเรื่องการด�าเนนิคดเีลอืกตั้งระดับภูมภิาค
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

ครั้งที่	๖	พื้นที ่
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ 
เมื่อวันที่ ๒๑–๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเทพนคร 
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่	๗ พื้นที ่
ศาลอุทธรณ์ภาค ๙  
เมื่อวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเรือรัษฎา 
อ�าเภอเมืองตรัง  
จงัหวัดตรัง
ครั้งที่	๘	พื้นที ่
ศาลอุทธรณ์ภาค ๖  
เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์  
แกรนด์ พิษณุโลก 
อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่	๙ พื้นที ่
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑  
เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐  
กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ  
อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	
๑,๒๖๙	คน	
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พฒันาระบบและกระบวนการสบืสวนสอบสวน วนิจิฉยั การด�าเนนิคดใีนศาล 

 ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

โครงการประชุมเชงิวชิาการเรื่องการด�าเนนิคดเีลอืกตั้ง
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๔.		ผลการปฏิบัติงานด�าเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติให้เป็นที่ยอมรับ 

 และเชื่อมั่น

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบและกระบวนการเลอืกตั้ง การออกเสยีงประชามตใิห้มปีระสทิธภิาพ

แผนงาน การจัดการเลอืกตั้งและการออกเสยีงประชามตทิี่สุจรติและเที่ยงธรรม

โครงการที่ ๑ โครงการสัมมนาการจัดท�าแผนปฏบิัตกิาร ๒ ปี เพื่อเตรยีมความพร้อมการด�าเนนิการ

 ออกเสยีงประชามต ิการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งวุฒสิภา

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การสัมมนาการจัดท�าแผน
ปฏิบัติการ ๒ ปี เพื่อเตรียม
ความพร้อมการด�าเนินการ 
ออกเสียงประชามติ  
การเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

ผู้บริหารและพนักงาน 
ส�านักงานคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง  
จ�านวน ๑๒๙ คน

แผนปฏิบัติการ ๒ ปี  
เพื่อเตรียมความพร้อม
การด�าเนินการออกเสียง
ประชามติ การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภา ๑ แผน

จัดสัมมนา ระหว่างวันที่  
๒๓–๒๕ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมดีวารี  
จอมเทียนบีช  
จังหวัดชลบุรี  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  
รวมทั้งสิ้น  
จ�านวน ๑๐๓ คน

เชิงปริมาณแผน 
ปฏิบัติการ ๒ ปี  
เพื่อเตรียมความพร้อม
การด�าเนินการ 
ออกเสียงประชามติ  
การเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร 
และการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 
จ�านวน ๑ แผน
เชิงคุณภาพ
สามารถน�า 
แผนปฏิบัติการ ๒ ปี  
ไปบูรณาการเพื่อให้เกิด 
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ในกระบวนการจัดการ
เลือกตั้ง เพื่อการลด 
ขั้นตอนการด�าเนินการ 
และเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงและอ�านวย 
ความสะดวกในการไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้ง 
ผู้พิการและด้อยโอกาส  
เพื่อให้การด�าเนินการ 
จัดการเลือกตั้งเป็นไป
อย่างสุจริต โปร่งใส  
เที่ยงธรรม 
และมีประสิทธิภาพ
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ  
ในส่วนของการก�าหนดพิกัด
หน่วยเลือกตั้งที่เชื่อมโยง 
การท�างานกับแอปพลิเคชั่น
ดาวเหนือ

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา  
การออกเสียง 
ประชามติ  
การเลือกตั้ง 
สมาชกิสภากรงุเทพฯ  
และผู้ว่าราชการ
กรุงเทพฯ

๑. จัดอบรม จ�านวน  
๓ ครั้ง

๒. ผู้เข้ารับการอบรม 
จ�านวน ๑๕๔ คน

๓. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการก�าหนด
จุดพิกัดหน่วยเลือกตั้ง 
เพื่อเชื่อมโยงไปยัง
แอปพลิเคชั่นดาว
เหนืออยู่ในระดับ ๔

- จัดอบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับการใช้ 
แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ  
ในส่วนของการก�าหนด 
พิกัดหน่วยเลือกตั้ง 
ที่เชื่อมโยงการท�างาน 
กับแอปพลิเคชั่นดาวเหนือ  
ณ โรงแรมเซนทรา  
ศูนย์ราชการ ในวันที่ ๗, ๙  
และ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  
ผู้เข้ารับการอบรม  
รวมทั้งสิ้น จ�านวน 
๑๕๔ คน

เชิงปริมาณ
๑. จัดอบรม จ�านวน 

๓ ครั้ง
๒. ผู้เข้ารับการอบรม 

จ�านวน ๑๕๔ คน
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการก�าหนด 
จุดพิกัดหน่วยเลือกตั้ง 
เพื่อเชื่อมโยงไปยัง 
แอปพลิเคชั่นดาวเหนือ  
อยู่ในระดับมาก

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ การศึกษาแนวทาง 
การด�าเนินงานและรูปแบบ
วิธีการประชาสัมพันธ ์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 
และเตรียมร่างแก้ไขกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนทั่วไป
และหน่วยงาน 
ในพื้นที่

๑. การลงพื้นที่เพื่อสาธิต 
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ม ี
ความพร้อม จ�านวน 
๕ ภาค ๆ ละ ๑ จังหวัด  
และกรุงเทพฯ

๒. ประชาชนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจ  
สามารถใช้งาน 
เครื่องลงคะแนน 
เลือกตั้งได้ ร้อยละ ๘๐

๓. ร่างแก้ไขกฎหมาย
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน  
๑ ฉบับ

๑. การลงพื้นที ่
เพื่ออบรมสาธิต 
และทดลองใช้ 
เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้ง รุ่นที่ ๔  
ในภูมิภาค ๕ ภูมิภาค 
รวม ๕ จังหวัด ดังนี้

๑.๑ องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล 
แม่สลองนอก 
อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย

๑.๒ เทศบาลเมืองเบตง
อ�าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา

๑.๓ องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลบัวทอง 
อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

เชิงปริมาณ
๑. ลงพื้นที่เพื่อสาธิต

เครื่องลงคะแนน 
เลือกตั้งในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความพร้อม 
จ�านวน ๕ จังหวัด

๒. ร่างแก้ไขกฎหมาย
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น
และระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง  
จ�านวน ๑ ฉบับ

โครงการที่ ๒ โครงการจัดท�าแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออ�านวยความสะดวก 

 ให้กับผู้มสีทิธเิลอืกตั้ง

โครงการที่ ๓  โครงการศึกษาแนวทางการด�าเนินงานและรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ ์ 

 เครื่อง ลงคะแนนเลอืกตั้งและเตรยีมร่างแก้ไขกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง  
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

๑.๔ เทศบาลต�าบลวังกะ  
อ�าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี

๑.๕ องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลหนองชิ่ม 
อ�าเภอแหลมสิงห์ 
จังหวัดจันทบุรี

๒. ร่างแก้ไขกฎหมาย
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  
จ�านวน ๑ ฉบับ

เชิงคุณภาพ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู ้
ความเข้าใจ สามารถ 
ใช้งานเครื่องลงคะแนน 
เลือกตั้งได้ ร้อยละ ๘๐
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสรมิสร้างวถิปีระชาธปิไตยและการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

 พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข

แผนงาน การให้การศกึษาและพฒันากระบวนการเรยีนรู้ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 

 ทรงเป็นประมุข

โครงการที่ ๑ โครงการเสรมิสร้างความรู้ประชาธปิไตย การเลอืกตั้งและการออกเสยีงประชามติ

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ ศึกษาวิจัยหรือประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การปฏิบัติงานของ 
องค์การเอกชน

ระบบการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด�าเนินโครงการ  
จ�านวน ๑ เรื่อง/ระบบ

มีระบบการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด�าเนินโครงการ  
จ�านวน ๑ เรื่อง/ระบบ

๑. ด�าเนินการจ้างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต  
ในการศึกษาวิจัยหรือ 
ประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของโครงการ 
การปฏิบัติงานของ
องค์การเอกชน  
เพื่อให้ทราบถึง
ผลการด�าเนินงาน 
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล รวมทั้ง 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงโครงการ 
การช่วยเหลือตรวจสอบ 
การเลือกตั้ง 
และโครงการการให ้
การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข  
รวมถึงแนวทาง 
ในการพัฒนา รูปแบบ 
การด�าเนินงานของ
องค์การเอกชนที ่
เหมาะสม และมีข้อมูล 
เพื่อประกอบการ
ก�าหนดนโยบาย
การจัดท�าโครงการ
การปฏิบัติงานของ
องค์การเอกชน

เชิงปริมาณ
มีระบบการประเมินผล 
และรายงานผลการ
ด�าเนินโครงการ 
จ�านวน ๑ เรื่อง/ระบบ
เชิงคุณภาพ
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ทราบถึง 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุง
โครงการการช่วยเหลือ 
ตรวจสอบการเลือกตั้ง 
และโครงการการให ้
การศึกษาแก่ประชาชน 
เกี่ยวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข  
มีแนวทางในการพัฒนา 
รูปแบบการด�าเนินงาน 
ขององค์การเอกชน 
ที่เหมาะสมและข้อมูล 
เพื่อประกอบการก�าหนด 
นโยบายการจัดท�า 
โครงการการปฏิบัติงาน 
ขององค์การเอกชน
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ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

๒. คณะผู้วิจัยได้จัดให้ม ี
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒ ิ
และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดม 
ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ  
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  
ซึง่คณะผูว้จิยัจะน�าไป
ปรับปรุง แก้ไขก่อน 
จัดท�ารายงาน 
ฉบับสมบูรณ์รวมทั้ง  
จะต้องส่งงานงวดที่ ๔  
รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report)  
รายงานสรุปส�าหรับ 
ผู้บริหาร (Executive 
Summary) และแผ่น 
CD-Rom ต่อไป

๒ ศึกษาวิจัยหรือประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

ระบบการประเมนิผล 
และรายงานผล 
การด�าเนินโครงการ  
จ�านวน ๑ เรื่อง/ระบบ

มีระบบการประเมินผล 
และรายงานผล 
การด�าเนินโครงการ 
จ�านวน ๑ เรื่อง/ระบบ

ด�าเนินการจ้างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ในการ 
ศึกษาวิจัยหรือประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ 
เพื่อให้ทราบถึง 
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงโครงการ 
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

เชิงปริมาณ
มีระบบการประเมินผล 
และรายงานผล 
การด�าเนินโครงการ 
จ�านวน ๑ เรื่อง/ระบบ
เชิงคุณภาพ
ส�านักงาน 
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ทราบถึง 
ประสทิธิภาพประสทิธิผล
และข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงโครงการ 
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท ์ 
มีแนวทางในการพัฒนา 
รูปแบบการด�าเนิน
โครงการการเลือกตั้ง 
เชิงสมานฉันท์ที่เหมาะสม  
และข้อมูลเพื่อ 
ประกอบการก�าหนด 
นโยบายการจัดท�า 
โครงการการเลือกตั้ง 
เชิงสมานฉันท์
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กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

แผนงาน การส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทางการเมอืงของประชาชน

โครงการที่ ๑ โครงการประชุมชีแ้จงแนวทางการส่งเสรมิความรูก้ารปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

 อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทาง 
การส่งเสริมความรู้การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุขและร่วมรับฟัง 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“พระมหากรุณาธิคุณ 
แห่งพระบรมมหาจักรีวงศ ์
ที่มีต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย”

ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิชา 
สังคมศึกษา ระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ 
และมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑–๖  
โรงเรียนเอกชน 
และอื่น ๆ  
จ�านวน ๑๒ ครั้ง 
ครั้งละ ๑๕๐ คน

๑. จ�านวนครั้งการ 
จัดประชุม ๑๒ ครั้ง

๒. จ�านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม/ครั้ง  
(๑๒ ครั้ง ๆ ละ ๑๕๐ คน)

จัดการประชุมชี้แจงฯ 
จ�านวน ๙ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่	๑	
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ณ โรงแรมเดอะริเวอร์  
จังหวัดนครพนม
ครั้งที่	๒ 
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ 
จังหวัดพะเยา
ครั้งที่	๓
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ณ โรงพยาบาลมหาชัย 
จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่	๔
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเลยพาเลซ 
จังหวัดเลย
ครั้งที่	๕
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมเจริญธานี 
จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่	๖	
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมอิมพิเรียลธารา  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่	๗	
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  
จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่	๘ 
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมธนาสิริ 
จังหวัดสระแก้ว

เชิงปริมาณ
๑. การจัดประชุม 

จ�านวน ๙ ครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ ๗๕

๒. ผู้เข้าร่วมประชุม 
จ�านวน ๑,๙๗๐ คน  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ส่งเสริม
และให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเมือง
และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
และส่งเสริมจิตส�านึก
ความรักชาติ  
ยึดมั่นในศาสนา 
และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบรหิารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาและส่งเสรมิบคุลากรให้มคีวามรู ้มสีมรรถนะและเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร 

 ให้บุคลากรมคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสัตย์ สุจรติ

แผนงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการที่ ๑ โครงการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการด�าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการ 

 สบืสวนสอบสวนข้อเท็จจรงิหรอืคณะกรรมการสอบสวนทางวนิัย  

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑
(ต่อ)

ครั้งที่	๙ 
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ณ ส�านักงานศาล
ยุติธรรมจังหวัดตราด 
จังหวัดตราด
รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	
๑,๙๗๐	คน

ล�าดับที่ กิจกรรม/รายละเอียดกิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน	 ผลลัพธ์

๑ อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ด�าเนินการทางวินัยของ 
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน 
ข้อเท็จจริงหรือ 
คณะกรรมการสอบสวน 
ทางวินัย 

นิติกร จ�านวน  
๘๕ คน

๑. ผู้เข้ารับการอบรม 
จ�านวน ๘๕ คน

๒. ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชา  
ร้อยละ ๖๐

จัดอบรมเมื่อวันที่  
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้อง ๗๐๔ ชั้น ๗ 
ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งผู้เข้ารับ 
การอบรม รวมทั้งสิ้น  
จ�านวน ๘๕ คน

เชิงปริมาณ
๑. ผู้เข้ารับการอบรม 

จ�านวน ๘๕ คน
๒. ผู้เข้ารับการอบรม 

มีความรู้ในเนื้อหาวิชา 
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘

เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักการ 
กฎเกณฑ์ขั้นตอน 
และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ  
ในการด�าเนินการทาง
วินัยและสามารถน�า
ความรู้ที่ได้รับไปใช ้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง
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ส่วนที่ ๔
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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๑. ปัญหาเกี่ยวกับข้อจ�ากัดของกฎหมาย  

	 ๑.	 อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสืบสวนสอบสวน	 ไม่มีอ�ำนำจในกำรออกหมำยเรียก	 หมำยค้น 

และหมำยจับ		

	 ๒.	 ไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรคุ ้มครองพยำน	 ท�ำให้บำงกรณีไม่มีบุคคลใดกล้ำมำให้กำรเป็นพยำน 

เพรำะเกรงว่ำจะไม่ได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		

	 ๓.	 ปัญหำเกีย่วกบัก�ำหนดระยะเวลำกำรประกำศผลกำรเลอืกตัง้ทีร่วดเรว็เกนิไป	ท�ำให้ไม่สำมำรถรวบรวม 

พยำนหลักฐำนและวินิจฉัยชี้ขำดได้ทันก่อนกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง

	 ๔.	 ปัญหำเกี่ยวกับกำรไม่สำมำรถหำพยำนบุคคลมำเป็นพยำนในกำรด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดได้

	 ๕.	 ปัญหำเกี่ยวกับกำรไม่ให้ควำมร่วมมือของพยำน

	 ๖.	 เมื่อมีกำรยื่นฟ้องคดีต่อศำล	 กำรด�ำเนินกระบวนพิจำรณำมักจะท�ำกำรสืบพยำนใหม่และโดยเปิดเผย		 

ท�ำให้พยำนไม่กล้ำไปเบิกควำมหรือเบิกควำมโดยกลับค�ำให้กำรเดิม

 แนวทางแก้ไข

	 ๑.	 ควรให้พนกังำนสบืสวนสอบสวนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี�ำนำจเช่นเดียวกับพนกังำน 

ฝ่ำยปกครองหรือต�ำรวจ	ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรออกหมำยเรียก	ค้นและจับกุมผู้กระท�ำควำมผิดกฎหมำยเลือกตั้ง	

	 ๒.	 ควรให้มีมำตรกำรในกำรคุ้มครองพยำนในคดีเลือกตั้ง

	 ๓.	 ควรแก้ไขกฎหมำยเพื่อขยำยระยะเวลำกำรประกำศผลกำรเลือกต้ังจำกเดิม	 ๓๐	 วัน	 เป็น	 ๖๐	 วัน		 

(ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	ฉบับที่	๕๘/๒๕๕๗		ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันได้ขยำยระยะเวลำกำรประกำศ 

ผลกำรเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นภำยใน	๖๐	วันนับแต่วันเลือกตั้ง)

	 ๔.		ควรแก้ไขกฎหมำยให้มีกำรให้รำงวัลหรือสินบนน�ำจับแก่ผู้ชี้เบำะแสเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด 

กฎหมำยเลือกตั้ง

	 ๕.		กำรไม่ให้ควำมร่วมมอืของพยำน		ควรมมีำตรกำรบงัคบัเหมอืนเช่นกรณกีำรขดัหมำยเรยีกตำมประมวล 

กฎหมำยอำญำ	มำตรำ	๑๖๘

	 ๖.	 ควรแก้ไขกฎหมำยโดยให้ถือข้อเท็จจริงในส�ำนวนกำรสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

เป็นหลักในกระบวนพิจำรณำคดีเลือกตั้ง

ส่วนที่ ๔
ปัญหา อุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 
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 ๒. ปัญหาการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 

	 กำรเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่และกำรเลอืกตัง้ระดับชำตแิต่ละคร้ัง	มกีำรร้องคดัค้ำนกำรเลอืกตัง้เป็นจ�ำนวนมำก	 

เน่ืองจำกผู้ร้องสำมำรถยื่นค�ำร้องได้โดยง่ำยแม้ค�ำร้องนั้นบำงเรื่องจะเป็นเรื่องเท็จ	 หำกกำรยื่นค�ำร้องนั้นถูกต้อง 

ตำมระเบยีบ		คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้กต้็องรบัค�ำร้องไว้พจิำรณำเพือ่ท�ำกำรสบืสวนสอบสวนและท�ำควำมเหน็เสนอ 

มำยงัคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้		ซึง่ส�ำนวนลกัษณะนีค้ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มคีวำมเหน็ยกค�ำร้องคดัค้ำนถึง		๙๐%		 

อีกประมำณ		๑๐%		เป็นส�ำนวนท่ีน�ำไปยืน่ค�ำร้องต่อศำลเพือ่ด�ำเนนิกำรต่อไป		โดยศำลได้พจิำรณำให้เป็นไปตำมค�ำร้อง 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประมำณ	๖๐-๗๐%	ที่เหลืออีกประมำณ	๓๐-๔๐%	 ศำลจะยกค�ำร้อง		 

เนือ่งจำกเรือ่งดงักล่ำวไม่มมีลูหรือไม่เป็นควำมจรงิ			ซ่ึงคดีลกัษณะนีจ้ะมเีป็นจ�ำนวนมำก		ท�ำให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตั้งต้องใช้เวลำสิ้นเปลืองทรัพยำกรบริหำรในกำรท�ำส�ำนวนดังกล่ำวเป็นจ�ำนวนมำก	 	 โดยที่ผู้ร้องไม่มีส่วน 

รับผิดชอบในเรื่องดังกล่ำว

 แนวทางการแก้ไข

	 ๑.	 ควรมรีะเบยีบหรอืหลกัเกณฑ์ในกำรยืน่ค�ำร้องคดัค้ำนหรอืก�ำหนดแบบฟอร์มค�ำขอมข้ีอควำมแนบท้ำย 

ค�ำร้องคัดค้ำนให้ผู้ร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งหรือก�ำหนดแบบฟอร์มค�ำขอมีข้อควำมแนบท้ำยค�ำร้องคัดค้ำนให้ผู้ร้อง 

คัดค้ำนกำรเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต่อค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นหำกค�ำร้องนั้นเป็นเรื่องเท็จ	 	หรือเมื่อเร่ืองที่ร้องคัดค้ำนนั้น 

ขึน้ไปสูศ่ำลแต่ข้อเทจ็จรงิปรำกฏต่อศำลว่ำพยำนหลกัฐำนของผูร้้องนัน้เป็นเร่ืองเทจ็	หรอืเป็นเร่ืองทีไ่ม่มมีลูควำมจรงิ 

และศำลยกค�ำร้องโดยให้มกีำรวำงเงนิประกนักำรยืน่ค�ำร้องเพือ่ยนืยนัว่ำเรือ่งท่ีร้องคดัค้ำนเป็นเรือ่งจรงิ		หำกเป็นเท็จ 

ผูร้้องคดัค้ำนจะต้องรบัผิดชอบโดยถกูรบิเงนิประกันดังกล่ำว		หรือต้องรับผิดชอบในส่วนของค่ำใช้จ่ำยต่ำง	ๆ 		ทีส่�ำนกังำน 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งใช้ไปในกำรด�ำเนินกำรสืบสวนสอบสวนหรือค่ำใช้จ่ำยที่ต้องน�ำคดีดังกล่ำวไปสู่ศำล	อีกทั้ง 

ให้มีกำรก�ำหนดโทษให้รุนแรงและจริงจังกับพยำนบุคคลที่มำให้ถ้อยค�ำสนับสนุนค�ำร้องคัดค้ำนนั้นด้วย	 เพื่อเป็นกำร 

ปรำมผูร้้องไม่ให้น�ำเรือ่งท่ีไม่มมูีลควำมจรงิหรอืเรือ่งเทจ็มำยืน่ค�ำร้องและทีส่�ำคญัเพือ่ลดปรมิำณกำรยืน่ค�ำร้องคัดค้ำน 

กำรเลือกตั้งให้น้อยลง

	 ๒.		ควรขยำยระยะเวลำในกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งทุกระดับเป็น	 ๙๐	 วันนับแต่วันเลือกตั้ง	 ในกรณี 

ที่มีเรื่องร้องคัดค้ำน	 	 เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรสืบสวนสอบสวนมีระยะเวลำในกำรท�ำส�ำนวนเพื่อเสนอควำมเห็นต่อ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ภำยในก�ำหนดระยะเวลำและหำกคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นว่ำมีพยำนหลักฐำน 

อันควรเชื่อได้ว่ำ	 	 ผู้ถูกร้องได้กระท�ำควำมผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำจริง	 	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็สำมำรถมีค�ำสั่ง 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องและสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งโดยไม่ต้องยื่นค�ำร้อง 

ต่อศำล
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๓. แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้เสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้กำรปฏิบัติงำน 

ในกำรควบคุมกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม		ดังนี้

	 ๑.		ในกำรพิจำรณำคดีชั้นศำลเห็นควรปรับปรุงให้ใช้ข้อเท็จจริงในส�ำนวนกำรสืบสวนสอบสวนของ 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นหลักเช่นเดียวกับกฎหมำยคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

	 ๒.		เพิ่มโทษผู้กระท�ำควำมผิดกฎหมำยเลือกตั้งให้รุนแรงขึ้น

	 ๓.	 ให้สินบนน�ำจับแก่ผู้ชี้ช่องหรือแจ้งเบำะแสจนสำมำรถด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดกฎหมำยเลือกตั้ง

	 ๔.	 ขยำยระยะเวลำให้กฎหมำยมผีลบงัคบั	กรณมีกีำรกระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยเลือกตัง้	กรณคีรบวำระ 

กำรด�ำรงต�ำแหน่ง	จำกเดิมกฎหมำยเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	ก�ำหนดระยะเวลำ	๙๐	วัน	กฎหมำยเลือกตั้ง 

ท้องถิน่ก�ำหนดระยะเวลำ	๖๐	วนัก่อนกำรครบวำระเป็น	๑๘๐	วนัก่อนวันครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง		ทัง้กำรเลอืกตัง้ 

ระดับท้องถิ่นและระดับชำติ

	 ๕.	 ก�ำหนดให้กำรหำเสยีงเลอืกต้ังโดยใช้นโยบำยประชำนยิมทัง้ในกำรเลอืกต้ังระดบัชำติและระดบัท้องถิน่		 

ต้องให้ผู ้ท่ีหำเสียงแสดงถึงแหล่งท่ีมำของเงินที่จะต้องใช้จ่ำยตำมนโยบำยนั้นว่ำได้มำจำกที่ใดและอยู่ในกรอบ 

งบประมำณของรัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือไม่	อย่ำงไร		

	 ๖.	 ปรำกฏจำกกำรร้องคัดค้ำนกำรเลือกตั้งว่ำมีกำรร้องคัดค้ำนเก่ียวกับกำรจัดท�ำป้ำยโฆษณำหำเสียง 

เลือกตั้งจ�ำนวนมำก		จึงควรก�ำหนดให้รัฐเป็นผู้จัดท�ำป้ำยโฆษณำหำเสียงแทนผู้สมัคร

	 ๗.	 ปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องมือในกำรสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือพิสูจน์กำรกระท�ำ 

ควำมผิด	 โดยให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจค้น	 เรียกบุคคลและเอกสำรได้	 และเพิ่มอ�ำนำจให้บุคคลหรือ 

คณะบคุคลทีค่ณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอบหมำยให้มอี�ำนำจเช่นเดียวกบัคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง		โดยให้สำมำรถ 

ออกหมำยเรียกและตรวจค้นเพื่อรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์กำรกระท�ำควำมผิด	

	 ๘.	 ให้มีมำตรกำรคุ้มครองพยำนในคดีเลือกตั้ง

	 ๙.	 ให้พนักงำนสืบสวนสอบสวนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำน 

ฝ่ำยปกครองหรือต�ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	 	 ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรออกหมำยเรียก/ค้น	 

และจับกุมผู้กระท�ำควำมผิดกฎหมำยเลือกตั้ง

	 ๑๐.	 คงอ�ำนำจก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 

และสั่งเลือกตั้งใหม่	 ส่วนหลังกำรประกำศผลกำรเลือกตั้งให้เป็นอ�ำนำจของศำล	 และให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ประกำศผลกำรเลือกตั้งภำยใน	๖๐	วัน	ทั้งกำรเลือกตั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่น

	 ๑๑.	 กำรลงมติของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในคดีเลือกต้ังก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง	 ซึ่งเดิมมำตรำ	๘	 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	ก�ำหนดให้ใช้คะแนนเสียง	๔	ใน	๕	ขอแก้ไข 

เป็นใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก

	 ๑๒.	 แก้ไขกฎหมำยกรณีที่ศำลอุทธรณ์รับค�ำร้องขอคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งไว้พิจำรณำ	 และผู้ถูกร้อง 

ต้องหยุดพักกำรปฏิบัติหน้ำที่นั้นให้คณะผู้บริหำร	 เช่น	 รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	 รองนำยกเทศมนตร ี

รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 หยุดพักกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย	 โดยควรให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

เป็นผู้รักษำกำร
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	 ๑๓.	 แก้ไขกฎหมำยโดยให้รวมกำรฟ้องคดีผู้สมัครท่ีท�ำผิดกฎหมำยเลือกต้ังเป็นคดีเดียวกัน	ทั้งกำรขอให ้

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในคดีเลือกตั้ง	 ควำมผิดในคดีอำญำ	 และกำรเรียกให้ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้ง 

(ควรคิดจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งครั้งที่มีกำรประท�ำควำมผิด)	 โดยใช้ระบบ	 ๒	 ชั้น	 โดยเร่ิมคดีที่ศำลอุทธรณ์ 

และสำมำรถอุทธรณ์ในประเด็นข้อกฎหมำยไปยังศำลฎีกำได้		เพื่อให้คดีรวดเร็ว		และท�ำให้กำรรับฟังพยำนหลักฐำน 

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

	 ๑๔.	 ระยะเวลำในกำรประกำศผลกำรเลือกตั้ง	 ซ่ึงเดิมก�ำหนดให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งต้องประกำศ 

ผลกำรเลือกตั้งภำยใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันเลือกต้ัง	 ขอแก้ไขเป็นภำยใน	 ๖๐	 วัน	 เพื่อให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

มีระยะเวลำเพียงพอที่จะรวบรวมพยำนหลักฐำนและวินิจฉัยชี้ขำดได้ทันก่อนประกำศผลกำรเลือกตั้ง

๔. การปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนในคดีเลือกตั้ง

	 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้จัดให้มีกำรประชุมเชิงวิชำกำรร่วมกับประธำนแผนกคดีเลือกต้ังในศำลฎีกำ 

และศำลอุทธรณ์ทั้ง	 ๙	 ภำค	 เรื่อง	 กำรด�ำเนินคดีเลือกต้ัง	 เพื่อสรุปประเด็นปัญหำเกี่ยวกับส�ำนวนสืบสวนสอบสวน 

และกำรด�ำเนินคดีเลือกตั้งของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 เพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนสืบสวนสอบสวน 

ในคดีเลือกตั้งให้มีประสิทธิภำพ	โดยมีควำมเห็นในประเด็นต่ำง	ๆ		ดังนี้

	 ๑.	 เห็นควรให้ใช้ส�ำนวนกำรสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังเป็นหลักในกำรพิจำรณำคด ี

เลอืกตัง้ในช้ันศำลเช่นเดยีวกบัส�ำนวนของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ		โดยคณะกรรมกำร 

กำรเลอืกตัง้ต้องปรบัปรงุกระบวนกำรสบืสวนสอบสวนให้มคีวำมเป็นสำกล		เช่น		กำรสบืสวนสอบสวนควรท�ำในรปูของ 

องค์คณะตำมระบบไต่สวน		กำรสอบพยำนให้มีกำรบันทึกภำพและเสียง		กำรให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงข้อเท็จจริง		 

และให้ทนำยควำมหรือที่ปรึกษำกฎหมำยมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือในชั้นสืบสวนสอบสวน		เป็นต้น

	 ๒.	 ควรแก้ไขปรบัปรงุกฎหมำยให้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้มอี�ำนำจมอบให้ผูท้ีท่�ำหน้ำทีส่บืสวนสอบสวน 

มีอ�ำนำจออกหมำยเรียกพยำนแทนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

	 ๓.	 กรณีดุลพินิจในกำรพิจำรณำคดีของศำล	 (กรณีศำลอุทธรณ์ต่ำงภำคหรือต่ำงองค์คณะมีควำมเห็น 

แตกต่ำงกันในข้อกฎหมำย)	 ควรก�ำหนดให้กำรด�ำเนินคดีเลือกตั้งเป็นระบบ	๒	 ชั้นศำล	 โดยเร่ิมคดีท่ีศำลอุทธรณ ์

และสำมำรถอุทธรณ์ในประเด็นข้อกฎหมำยไปยังศำลฎีกำได้

๕. การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน

	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรพัฒนำระบบกำรสืบสวนสอบสวนอย่ำงเป็นรูปธรรมรองรับภำรกิจในอนำคตให้ได ้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ควรด�ำเนินกำรดังนี้

	 ๑.	 กำรปรับปรุงระบบงำนสืบสวนสอบสวน	 เห็นควรให้ด้ำนกิจกำรสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 

ตั้งคณะท�ำงำนปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรสืบสวนสอบสวนและกำรวินิจฉัยชี้ขำด	 

โดยเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำส�ำนวนของคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	 ซ่ึงมีข้ันตอนมำกเกินไปเพื่อให้กำรสืบสวน 

สอบสวนรวดเร็ว		มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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	 ๒.	 กำรปฏิรูปกฎหมำย	เห็นควรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนตำมอ�ำนำจ 

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 โดยให้คณะท�ำงำนปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตั้งพิจำรณำด�ำเนินกำรในประเด็นตำมข้อ	๒.๒	รวมทั้งในประเด็นที่ส�ำคัญ		ดังนี้

	 	 ๒.๑	 กำรเสนอควำมเหน็ในกำรยกร่ำงรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย		ควรให้ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที ่

ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเกี่ยวกับอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรสืบสวนสอบสวนกำรวินิจฉัยชี้ขำดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย		ให้ชัดเจนในประเด็นส�ำคัญ		ดังนี้

	 	 	 ๒.๑.๑	 อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 

ชี้ขำดคดีเลือกตั้ง

	 	 	 ๒.๑.๒		อ�ำนำจกำรสั่งให้มีกำรเลือกตั้งใหม่	เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

	 	 	 ๒.๑.๓		ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 

แต่งตั้งและพนักงำนสืบสวนสอบสวนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	 	 มีอ�ำนำจออกหมำยเรียก	 จับกุม	 

ตรวจค้น		ยึดหรืออำยัดเอกสำร		ทรัพย์สิน		หรือพยำนหลักฐำนใด		เพื่อประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวน

	 	 	 ๒.๑.๔		ให้พนักงำนสืบสวนสอบสวนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นเจ้ำพนักงำน 

ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ

	 	 	 ๒.๑.๕		ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีอ�ำนำจจัดให้มีกำรสอบสวนทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่รัฐ 

ผู้ด�ำเนินกำรจัดกำรเลือกตั้งและมีอ�ำนำจโยกย้ำยบุคคลดังกล่ำวระหว่ำงกำรเลือกตั้ง

	 	 ๒.๒		กำรแก้ไขปรบัปรงุกฎหมำยเกีย่วกบัคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ทีเ่กีย่วข้องกบักำรสบืสวนสอบสวน 

และวินิจฉัย		โดยเฉพำะในประเด็นส�ำคัญ		อำทิ

	 	 	 ๒.๒.๑		กำรพจิำรณำคดเีลือกตัง้ของศำลทัง้ในคดรีะดบัชำตแิละระดบัท้องถิน่		โดยใช้ส�ำนวนของ 

คณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังเป็นหลกั		รวมทัง้ให้ศำลทีพ่จิำรณำคดีเลอืกต้ังมคี�ำพพิำกษำหรอืค�ำส่ังวนิจิฉัยชีข้ำดคดแีพ่ง 

และคดีอำญำไปพร้อมกันในครำวเดียว

	 	 	 ๒.๒.๒		ให้มีกำรคุ้มครองพยำนในคดีเลือกต้ัง	 และกันบุคคลเป็นพยำนในคดีเลือกตั้งทั้งใน 

คดีระดับชำติและระดับท้องถิ่น

	 	 	 ๒.๒.๓		ขยำยระยะเวลำในกำรสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ในกำรเลือกตั้งระดับชำติ	จำกเดิม	๓๐	วัน	เป็น	๖๐	วัน

	 	 	 ๒.๒.๔	 กรณีผู้บริหำรท้องถ่ินหรือสมำชิกสภำท้องถิ่นลำออกจำกต�ำแหน่งเมื่อใกล้ครบวำระ 

โดยไม่มีเหตุอันสมควร	 ควรก�ำหนดให้เป็นลักษณะต้องห้ำมในกำรสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือให้ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำร 

จัดกำรเลือกตั้งใหม่

	 	 	 ๒.๒.๕		เพิม่โทษผูก้ระท�ำควำมผดิกฎหมำยเลอืกต้ัง		อำท	ิ	เพิม่ระยะเวลำกำรเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 

แก่ผู้กระท�ำควำมผิดกฎหมำยเลือกตั้ง	จำก	๕	ปี	 เป็น	๑๐	ปี	กำรก�ำหนดให้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งซึ่งต้องรับผิด 

ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเลือกตั้งใหม่	 	แต่ยังมิได้ชดใช้หรือชดใช้ค่ำใช้จ่ำยยังไม่ครบถ้วนเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ำม 

ในกำรสมัครรับเลือกตั้ง
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	 	 	 ๒.๒.๖		กำรก�ำหนดระยะเวลำห้ำมในกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	 	 โดยในกำรเลือกตั้งระดับชำติ	 

กรณีกำรเลือกตั้งเป็นกำรทั่วไป	 ที่เดิมให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่	 ๙๐	 วันก่อนวันครบอำยุของสภำจนถึงวันเลือกตั้งนั้น 

ควรเพิ่มเป็น	๑๘๐	วัน		ส่วนในกำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรณีกำรเลือกตั้ง	เนื่องจำกกำรครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง 

ที่เดิมห้ำมมิให้กระท�ำภำยใน	๖๐	 วัน	 ก่อนวันครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง	 ควรเพิ่มเป็น	 ๑๘๐	 วัน	 

เพื่อให้มีระยะเวลำในกำรควบคุมกำรหำเสียงในช่วงระยะเวลำก่อนวันครบอำยุจนถึงวันเลือกตั้งมำกขึ้น

	 ๓.		กำรปรับปรุงระบบงบประมำณเพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจกำรสืบสวนสอบสวนให้มีประสิทธิภำพ		 

เห็นควรปรับปรุงสถำนที่	 (ห้องสอบสวนพยำน)	 เครื่องมือ	 ยำนพำหนะที่ไม่ปรำกฏตรำสัญลักษณ์ของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	วัสดุ	หรืออุปกรณ์	ที่ใช้ในกำรสืบสวนสอบสวน		เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน		 

โดยเหน็ควรให้ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้จดัสรรงบประมำณ	เพือ่จดัซือ้เครือ่งบนัทกึภำพและเสยีงในขณะ 

สืบสวนสอบสวน	 	 รวมทั้งกล้องปฏิบัติกำรสืบสวนในทำงลับ	 เช่น	 กล้องปำกกำ	 กล้องกระดุม	 กล้องหมวก	 ให้แก ่

ด้ำนกจิกำรสบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยั		ส�ำนกัสบืสวนสอบสวนและวนิจิฉยัทัง้	๕	ส�ำนกั		และส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดทุกจังหวัด

	 ๔.	 ให้ด้ำนกิจกำรสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	 ตั้งคณะท�ำงำนเพื่อพิจำรณำก�ำหนดหลักสูตรวิชำชีพ 

พนักงำนสืบสวนสอบสวนคดีเลือกต้ัง	 รวมทั้งประมวลจริยธรรมพนักงำนสืบสวนสอบสวน	 เพื่อเป็นกรอบมำตรฐำน 

และเป็นเครื่องมือก�ำกับ	 ควบคุมในกำรปฏิบัติและประพฤติตนของพนักงำนสืบสวนสอบสวนของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
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ส่วนที่ ๕
ข้อสังเกตของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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 ๑.  การได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 ในแต่ละปีงบประมาณทีผ่่านมา	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี	 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 และงบลงทุนไม่พอเพียง	 ส่งผลให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลอืกตัง้จ�าเป็นต้องน�าเงนิเหลอืจ่ายสะสมทีเ่หลอื 

จากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 การจัดการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา	 ซ่ึงตามมาตรา	 ๔๐	 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ถือเป็นรายได้ที่ไม่ต้อง 

น�าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง	 กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	หรือกฎหมายอื่น	 มาใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ในรายการที่ส�าคัญ	ๆ	อาทิเช่น	

 ๑.๑ การด�าเนินภารกิจตามอ�านาจหน้าท่ี	 เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการจัดตั้งคณะกรรมการ																				 

การเลอืกตัง้		เพือ่ท�าหน้าทีป่ฏริปูการเมอืงในส่วนของการเลอืกตัง้		เพือ่ให้กระบวนการเข้าสู่อ�านาจเป็นด้วย	ความสจุริต 

และเทีย่งธรรม		ภายใต้พนัธกจิหลกั		๓	ประการคอื		การจดัการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม	การพฒันา 

ประชาธิปไตย	 และการสนับสนุนส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง	 	 ถึงแม้ในช่วงที่ไม่มี 

การเลอืกตัง้		และพรรคการเมอืงไม่สามารถด�าเนนิกิจกรรมทางการเมอืงได้		ซึง่ท�าให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

ไม่ได้รบัการจดัสรรงบประมาณมาเพือ่ด�าเนนิการดงักล่าว		แต่คณะกรรมการการเลอืกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งก็จ�าเป็นที่จะต้องด�าเนินงานตามพันธกิจหลักที่ก�าหนดไว้ในแผนงาน/โครงการของแผนยุทธศาสตร์ของ 

ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้		โดยน�าเงนิเหลอืจ่ายสะสมมาใช้ในการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง			โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ	 การเตรียม 

ความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่	ซึ่งการ 

ด�าเนนิการดงักล่าว		ต้องมท้ัีงการเตรยีมความพร้อมผูม้สีทิธเิลอืกต้ังและเครอืข่ายภาคประชาชน		การเตรยีมความพร้อม 

พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายใหม่	 ซ่ึงมีความเข้มข้น 

ทั้งในการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งและนโยบายของพรรคการเมือง	 การพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้ง 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 และผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการเลือกต้ัง 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป		เมือ่วนัที	่	๒		กมุภาพนัธ์			๒๕๕๗		การพฒันาระบบการสบืสวนสอบสวน 

และการด�าเนินคดีเลือกตั้งในศาล	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจ�าเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณด�าเนนิโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง		มฉิะนัน้		การทุม่เทสรรพก�าลงัทีผ่่านมากจ็ะสญูเปล่า		ไม่ก่อให้เกิด 

ประโยชน์ใด	ๆ	ต่อการปฏิรูปทางการเมือง			

ส่วนที่ ๕
ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
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  ๑.๒  ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากร  ในกรณทีีเ่ป็นส่วนอืน่	ๆ 		ทีจ่่ายควบกบัเงนิเดอืน		เช่น		เงนิค่าตอบแทนบ�าเหนจ็ 

ตามระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยเงินบ�าเหนจ็พนกังานและลกูจ้าง	พ.ศ.	๒๕๕๑		เงนิสมทบกองทุนส�ารอง 

เลี้ยงชีพเพื่อเป็นทุนส�ารองเลี้ยงชีพและส่งเสริมการออมเงินของพนักงาน	 	 เพื่อเป็นหลักประกันตามพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 เงินตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเงินส่งเสริม 

ประสทิธภิาพการปฏิบัตงิานท่ีดขีองพนกังานและลกูจ้างประจ�าของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	พ.ศ.	๒๕๕๕		 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

รวมทัง้เพือ่เป็นหลกัประกนัในการท�าหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง		สจุรติและเทีย่งธรรม		ซึง่ค่าใช้จ่ายดงักล่าวนี	้	ส่งผลต่อ 

การสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�างานของพนักงานอย่างยิ่ง

 ๑.๓  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 	 เนื่องจากในการก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 

ครั้งแรก	 	 ไม่มีอาคารส�านักงานเป็นของตัวเอง	 	ต้องตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัด	 	หรือใช้อาคารเดิมของส่วนราชการ	 

หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัเป็นสถานทีท่�างาน	ท�าให้เกดิความไม่สะดวก	และไม่เป็นสดัส่วน		ทีโ่ดยหลกัการการท�างานของ 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัจ�าเป็นต้องมคีวามเป็นเอกเทศ			เพราะต้องมกีารสบืสวนสอบสวน		 

มสีถานทีส่�าหรบัจดัเกบ็เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ทัง้ระดับชาตแิละระดับท้องถิน่เป็นพ้ืนท่ีเฉพาะ		เนือ่งจาก 

ต้องเก็บไว้เป็นพยานหลกัฐานในคดีเลอืกตัง้		นอกจากนัน้		เมือ่มกีารชมุนมุประท้วงเกีย่วกบัการเลอืกตัง้		หากส�านกังาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดต้ังรวมอยู่ในอาคารเดียวกันกับส่วนราชการอื่น	 ๆ	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่ 

และประชาชนทีม่าตดิต่องานกจ็ะได้รบัผลกระทบจากการชมุนมุด้วย		จากเหตผุลและความจ�าเป็นดังกล่าว		ส�านกังาน 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดัจงึจ�าเป็นต้องมอีาคารส�านักงานของตวัเอง			ซ่ึงขณะนีก่้อสร้างไปแล้วจ�านวน	 

๔๕	แห่ง		อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	๗	แห่ง	โดยได้น�าเงนิเหลอืจ่ายสะสมมาใช้ในการก่อสร้างทัง้สิน้		และมกีารเช่าอาคาร 

เอกชนเพื่อเป็นท่ีท�าการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 จ�านวน	 ๗	 จังหวัด	 ได้แก่	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจังหวดันครศรธีรรมราช		ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดับงึกาฬ		 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดพังงา	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสตูล		 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสุรินทร์	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 

หนองบัวล�าภู		และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดอุดรธานี	

 ๑.๔ กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาแทนต�าแหน่งที่ว่าง 

ในระยะหลัง	 ๆ	 เมื่อส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ด�าเนินการ	 ถึงแม้คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติในหลักการ	 แต่ก็ได้แจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังน�าเงิน 

เหลือจ่ายสะสมมาใช้จ่ายในการด�าเนินการดังกล่าว		
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 ๒.  อ�านาจในการด�าเนินคดีเลือกตั้ง  

 การด�าเนินงานตามแผนงานโครงการด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ดังนี้

 ๒.๑  การประชุมเชิงวิชาการ  เรื่อง  การด�าเนินคดีเลือกตั้ง  

  ๒.๑.๑  วตัถปุระสงค์	เพ่ือน�าองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการประชมุมาพฒันาระบบงานสืบสวนสอบสวนของ 

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีเลือกตั้งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

  ๒.๑.๒  ผลจากการประชุมเชิงวิชาการ  

    ประเด็นที่ ๑ ระบบงานสืบสวนสอบสวน ดังนี้

	 	 	 	 ๑)	 ใช้ส�านวนของคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นหลัก	 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ต้องปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวน	เช่น	การสอบสวนต้องครบองค์คณะ

	 	 	 	 ๒)		ให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบสวนพยาน

	 	 	 	 ๓)	 ให้โอกาสผู้ถูกร้องมีทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย

	 	 	 	 ๔)		แก้ไขกฎหมายให้พนักงานสืบสวนสอบสวนมีอ�านาจออกหมายเรียกพยาน/จับ/ค้น

	 	 	 	 ๕)		ให้พนักงานสืบสวนสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

ความอาญา

	 	 	 	 ๖)		ให้มีกฎหมายคุ้มครองพยาน

    ประเด็นที่ ๒ เรื่องดุลพินิจของศาลในการพิจารณาคดี

	 	 	 	 -		 ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครหรือการใช้ข้อยกเว้น	 กรณีไม่เป็นเหตุส�าคัญ 

ให้ผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง		มาเป็นเหตุให้ยกค�าร้อง		ควรแก้กฎหมายให้มีระบบ	๒	ชั้นศาล		คือ	เริ่มคดีที่ศาลอุทธรณ์ 

และให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกา		เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยคดีต่อไป

    ประเด็นที่ ๓ เรื่องความรับผิดของผู้กระท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง

	 	 	 	 -		 กรณีฟ้องเรียกค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่	 จากผู้สมัครที่ถูกเพิกถอนสิทธิ 

เลือกตั้งซึ่งต้องน�าคดีไปฟ้องท่ีศาลชั้นต้น	 ควรแก้ไขกฎหมายให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายไปที่ศาลอุทธรณ์พร้อมกับคด ี

ที่ขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

    ประเด็นข้อสังเกตเพิ่มเติมจากกรรมการการเลือกตั้ง (ท่านบุญส่ง น้อยโสภณ)

    -  กรณศีาลอทุธรณ์รบัค�าร้องของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ไปพจิารณา		โดยผูบ้รหิารท้องถิน่ 

ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างท่ีศาลพิจารณาคดี	 แต่ก็ยังคงให้รองนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนั้น	 ควรแก้ไขให้เป็น 

หน้าที่ของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓. ประเด็นการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งการจัดท�ารัฐธรรมนูญ 

   

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได ้เข ้าร ่วมประชุมชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดท�า 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เมื่อวันที่	 ๘	 มิถุนายน	 ๒๕๕๘	 

ได้ก�าหนดกรอบค�าถาม	 ๓	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ๑)	 ความเห็นเก่ียวกับอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

๒)	 ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งและการสืบสวนและพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด	 

และ	 ๓)	 ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินการจัดการเลือกต้ัง	 (กจต.)	 โดยการประชุมดังกล่าว	 

กรรมการการเลือกตั้งได้แสดงความเห็นที่ส�าคัญได้ดังนี้

 ๓.๑  กรรมการการเลือกตั้ง (นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร)  

	 	 ๓.๑.๑	 กล่าวถึงภาพรวมการท�างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีลักษณะแบ่งงานออกเป็น 

ด้านกิจการ		โดยใช้การประชุมคณะกรรมการเป็นตัวขับเคลื่อน		ปัญหาที่พบในการท�างาน		คือ		เวลาในการประชุม 

ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการพิจารณาคดีเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉลี่ย	 ๒๐	 เร่ืองต่อวัน	 	 หากพิจารณา 

ในเชิงการท�างานเห็นว่าการที่ทุกส�านวนคดีเข้าสู ่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมกระทบต่อ 

ประสิทธิภาพการท�างาน

	 	 ๓.๑.๒	 ก่อนที่ส�านวนสืบสวนสอบสวนจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต้องผ่าน 

การพิจารณา	๔	ขั้นตอน	คือ	คณะกรรมการสืบสวนสอบสวน	คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	เลขาธิการ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้	และคณะอนกุรรมการวนิจิฉยัค�าร้องและปัญหาหรอืข้อโต้แย้งจากขัน้ตอนดงักล่าว		ส่งผลให้ 

บางส�านวนใช้เวลาเกือบครบ	๑	ปี		จึงเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง			ซึ่งบางครั้งส�านวนที่เข้าสู ่

การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีความสมบูรณ์เลย	 	 ความเห็นในชั้นก่อนมาถึงคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งยกค�าร้อง	 	 แต่มาถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็มี	 	 โดยบางส�านวน 

ไม่สมควรรับเป็นเรื่องคัดค้าน		แต่ก็เข้ามาจนถึงการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๓.๑.๓		 การบริหารจัดการเลือกตั้งภายใต้อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ด�าเนินมา	๑๗	ปี	ได้มีการพัฒนาการที่เป็นระบบยิ่งขึ้น	มีกลไกใหม่	ๆ	เพิ่มขึ้น	แต่วิธีคิด 

ในการท�างานยังเป็นตามเส้นทางแบบเดิม	คือ	ท�างานอย่างไรให้ส�าเร็จ	และเกิดปัญหาน้อยที่สุดจะได้ไม่เป็นคดีความ

	 	 	 ส�าหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 เมื่อวันที	่ 

๒	 กุมภาพันธ ์ 	 ๒๕๕๗	 เป ็นการเลือกตั้ งในสถานการณ์ที่ ไม ่ปกติและไม ่สามารถขอความร ่วมมือจาก 

หน่วยงานราชการได้		จึงท�าให้เกิดปัญหา
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	 	 ๓.๑.๔	 ปัจจุบันองค์การเอกชนที่มาท�างานร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีน้อยลง 

เรื่อย	 ๆ	 ส่วนใหญ่เป็นองค์การที่มีฐานอยู่แล้ว	 เป็นการด�าเนินการเชิงพิธีกรรม	 คือ	 มานั่งประจ�าที่ในหน่วยเลือกตั้ง	 

การท�างานยังขาดหลักประกันความมั่นคงในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

	 	 ๓.๑.๕		 จ�านวนพรรคการเมืองมีมากเกินไป	 บางส่วนจัดต้ังขึ้นเพ่ือหวังผลจากการได้รับเงินจัดสรร 

จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

	 	 ๓.๑.๖		 การซื้อสิทธ์ิขายเสียงในการเลือกต้ังยังคงมีอยู่	 โดยการจ่ายเงินในการเลือกต้ังแต่ละระดับ 

มอีตัราแตกต่างกนั		ซึง่การเลอืกตัง้ท้องถิน่จะมอัีตราจ่ายทีส่งูกว่า	เพราะคะแนนแต่ละคะแนนมีผลต่อการได้รบัเลอืกตัง้	 

รวมทัง้มีการจดัการเป็นกระบวนการ		ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีไ่ปท�างานนอกภมูลิ�าเนาไม่ต้องย้ายทะเบยีนบ้าน			ถงึเวลาเลอืกตัง้ 

มีรถรับ-ส่ง		ได้กลับมาเยี่ยมบ้านด้วย	ได้เงินด้วย	การซื้อเสียงในปัจจุบันผู้สมัครไม่ต้องใช้เงินตัวเอง	เปลี่ยนมาใช้เงิน 

งบประมาณจัดทัศนศึกษา	 จัดประชุมสัมมนาช่วงใกล้วันเลือกตั้ง	 แล้วให้รัฐมนตรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นพูด 

บนเวที	 อ้างช่ือในการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้าน	 (มีการใช้กลวิธีแอบแฝงอย่างเป็นระบบและแยบยลให้เข้าใจว่าเป็น 

เงินของบุคคลนั้น)

	 	 ๓.๑.๗		 คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีการจัดการองค์กรภายในให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น		 

การคัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดต้องได้บุคคลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

	 	 ๓.๑.๘		 ขณะนี้		ก�าลังเร่งรัดมาตรการในการน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยจัดท�าโครงการแอปพลิเคชัน	“ตาสับปะรด”	เป็นช่องทางแจ้งเรื่องทุจริต

	 	 ๓.๑.๙	 ขอให้คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเมืองไทยจาก 

ประเดน็ทีก่�าหนดไว้ในร่างรฐัธรรมนญู		เร่ือง		กลุม่การเมอืง		การจัดตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการจัดการเลอืกตัง้	(กจต.)	 

และการเลือกตั้งแบบ	Openlist

	 	 ๓.๑.๑๐	การออกแบบองค์การในอนาคตต้องเป็นแบบกระจายอ�านาจ		แต่ต้องมีกลไกเสริม	(ตรวจสอบ)	 

ให้เกิดความเชือ่มัน่เพราะถ้าปรมิาณงานยงัเหมอืนเดมิ	คณะกรรมการการเลอืกต้ังจะไม่ต่างกบัเป็นตรายางเพราะไม่มี 

เวลาศึกษาและพิจารณาส�านวนสืบสวนสอบสวนอย่างเพียงพอ

 ๓.๒ กรรมการการเลือกตั้ง (นายประวิช  รัตนเพียร) 

	 	 ๓.๒.๑		 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ในการจัดต้ังคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

เป็นองค์กรอิสระ	 มีโครงสร้างจิ๋วแต่แจ๋ว	 ถือได้ว่ามาถูกทางแล้ว	 ซึ่งภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดแรก 

มีเฉพาะการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา	 จนมาถึงปี	 พ.ศ.	๒๕๔๖	ที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเริ่มเข้าไปควบคุมและจัดให้มีการเลือกต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ภารกิจเพิ่มมากข้ึนจ�านวนมาก	 

การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลายเป็นภารกิจประจ�า	รวมทั้งส�านวนสืบสวนสอบสวนเพิ่มขึ้น

	 	 ๓.๒.๒		 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดท�างานหนักมาก	 แต่ขณะนี้ยังไม่มีอ�านาจรองรับให ้

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมีอ�านาจในตัวเอง	ตามหลักการกระจายอ�านาจ
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	 	 ๓.๒.๓		 การจัดการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		 

ตลอดระยะเวลา	๑๗	ปี	ไม่มปัีญหา	ทีม่ปัีญหามานานและแก้ไม่ตก	คอื	การซ้ือสิทธิข์ายเสียง	ซ่ึงก�าลงัด�าเนนิการป้องกนั 

และแก้ไขปัญหา	นอกจากโครงการแอปพลิเคชัน	“ตาสับปะรด”	ที่กรรมการการเลือกตั้ง	(นายสมชัย	ศรีสุทธิยากร)	 

พูดถึงแล้ว	 ยังมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล	 การขึ้นบัญชีหัวคะแนนและการเสนอให้มีการออกกฎหมายเหมือน 

กฎหมายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 เช่นเดียวกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 

(ป.ป.ส.)	 ซึ่งกรรมการการเลือกตั้ง	 (นายบุญส่ง	 น้อยโสภณ	 และ	 ดร.ธีรวัฒน์	 ธีรโรจน์วิทย์)	 ก�าลังด�าเนินการเต็มที	่	 

เพราะการซือ้เสยีงเป็นการสมประโยชน์ทัง้	๒	ฝ่าย	ทีผ่่านมา	ถ้าหลกัฐานไม่ชดัเจนยืน่ค�าร้องต่อศาลไปกย็กค�าร้องทัง้สิน้

	 	 ๓.๒.๔		 ในช่วงเปล่ียนผ่านประเทศ	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นเรื่องส�าคัญ		 

แต่ที่ผ่านมาอาจถูกมองข้ามไปที่การจัดการเลือกต้ัง	 สิ่งที่จ�าเป็นคือต้องสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 โดยน�าวิชา 

หน้าที่พลเมืองกลับเข้าไปในโรงเรียน	 ซึ่งได้ประสานงานกับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ปรับปรุง 

หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง	 ไม่ใช่วิชาท่องจ�าเพียงรักชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ครบ	๒๐	ปี	 

เกณฑ์ทหาร	 เสียภาษี	 เท่านั้น	 แต่ต้องเป็น	 Critical	 Thinking	 ถ้านักเรียนเห็นว่ามีขยะหน้าบ้าน	 เห็นรถชนกัน	 

หรือพบเห็นผักตบชวาเต็มคลอง	จะท�าอย่างไร

	 	 	 ถึงแม้กฎหมายจะออกแบบป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไว้ดีอย่างไร	 	 นักการเมืองก็ย่อม 

หาช่องว่างได้อยู่ดี	 	 จึงเน้นไปท่ีการสร้างผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เป็น	 Active	 Citizenship	 	 โดยจับมือกับส�านักงาน 

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 	 ซ่ึงมีกระจายอยู่กว่า	 ๗,๐๐๐	 แห่ง	 	 ทุกต�าบล 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต�าบล	(ศส.ปชต.)

	 	 ๓.๒.๕	 ต้องมีการกระจายอ�านาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดจัดการการเลือกตั้ง 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เอง	 	 แต่ถ้ายังมีปัญหาเรื่องความเช่ือมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 

ต้องก�าหนดระบบกลไกตรวจสอบ	 ส�าหรับแนวคิดเก่ียวกับการกระจายอ�านาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�า 

จังหวัด	 เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวในการน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา	 เตรียมการจัดท�า 

ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่านัน้		ซ่ึงจะเป็นแนวทางส่วนหนึง่ทีส่ามารถ 

น�ามาใช้แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่ผ่านมาได้		โดยอาจจะต้องก�าหนดกลไกการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน		เพื่อสร้างความ 

เชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดด้วย

 ๓.๓  กรรมการการเลือกตั้ง (นายบุญส่ง น้อยโสภณ) ได้มีข้อสังเกตเพ่ิมเติมในการประชุมคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง

	 	 ๓.๓.๑		 ประเด็นความล่าช้าของส�านวนการสืบสวนสอบสวน			เนื่องจากก่อนที่ส�านวนสืบสวนสอบสวน 

จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณานั้น		ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาหลายขั้นตอน	คือ		คณะกรรมการ 

สืบสวนสอบสวน	คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง		คณะอนุกรรมการ 

วินิจฉัยค�าร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง/จากนั้นจึงจะน�าเข้าบรรจุวาระการประชุม	 โดยส�านักการประชุม	 ซึ่งจะต้อง 
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พิจารณาความเหมาะสมของปริมาณเรื่องคัดค้านที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความ 

เหมาะสมควบคู่ไปกับการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ	 และคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีภารกิจอื่น	 ๆ	 ที่จะต้อง 

ด�าเนินการ	 	 อีกท้ังเมื่อพิจารณาส�านวนการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จก็จะต้องด�าเนินการจัดท�าค�าวินิจฉัยสั่งการ	 

โดยส�านักวินิจฉัยและคดีจะจัดท�าร่างค�าวินิจฉัยสั่งการและผ่านการตรวจทานจากฝ่ายกิจการประธานกรรมการ 

การเลือกตั้ง		และฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง	๑	-	๔		อีกครั้งก่อนที่จะเสนอลงนาม		ซึ่งจะเห็นได้ว่าก่อนที่คด ี

จะขึ้นไปสู่กระบวนการพิจารณาของชั้นศาลนั้นใช้เวลาค่อนข้างมาก		

	 	 ๓.๓.๒	 ประเด็นเกี่ยวกับการก�าหนดระยะเวลาการยื่นค�าร้องคัดค้านก่อนหรือหลังประกาศผล 

การเลือกตั้งก็เป็นอีกประเด็นปัญหาหนึ่ง		ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในกระบวนการสืบสวนสอบสวนด้วย

	 	 ๓.๓.๓		 ประเด็นเกี่ยวกับอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 กรณีอ�านาจ 

ในการพิจารณาส�านวนการสืบสวนสอบสวนว่า	 	 ควรยังคงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมีอ�านาจ 

ตามกฎหมายเดิมหรือไม่	 หรือสมควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร	 	 ระบบการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าจังหวัดเหมาะสมแล้วหรือไม่	อย่างไร
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

งบแสดงฐานะทางการเงิน
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ส�ำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ ๓๐ กันยำยน  ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗
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	๒๘.	 นายณัฐณัฎ์	 พันธุ์เพ็ง	 หัวหน้างานอ�านวยการ		ส�านักรณรงค์และเผยแพร่
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