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1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขา

พรรคการเมืองใหม้ีความเข้มแข็งเปน็สถาบนัทาง
การเมืองอย่างยั่งยืน
โครงการพฒันาบคุลากรของพรรคการเมือง หลักสูตร
การพฒันาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง รุ่นที่ 9 
กลุ่มเปา้หมาย : สมาชิกหรืออดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือกรรมการ
อื่นๆ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ รัฐ 
องค์กรอิสระ ผู้บริหารขององค์การพฒันาเอกชน เปน็
ต้น
ผู้รับผิดชอบ : (สพบ.)

ต.ค.60
-

ก.ย.61
18,600,000

จัดอบรมหลักสูตร การพฒันาการเมืองและ
การเลือกต้ัง ระดับสูง รุ่นที่ 9 จ านวน 303 
ชม.

2 โครงการประชุมชี้แจงรัฐธรรมนูญและบทบาทของ
พรรคการเมืองในการปฏรูิปประเทศ
กลุ่มเปา้หมาย : ผู้บริหารและสมาชิกพรรคการเมือง 
และ (สนง.กกต.) (กกต. ผู้บริหาร ผอ.กต.จว. และ 
พนง.)  
ผู้รับผิดชอบ : (ฝพพ.) 1 วนั 1,146,000

จัดประชุมชี้แจงหรือบรรยายพเิศษในหวัข้อที่
เกี่ยวกับ "บทบาทความส าคัญของพรรค
การเมือง" โดยแบง่ออกเปน็ 2 ช่วง
-ช่วงแรก บทบาทและความส าคัญของพรรค
การเมืองตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 โดยผู้แทน กรธ.
-ช่วงที่สอง บทบาทและความส าคัญของพรรค
การเมืองตาม พ.ร.ป. พรรคการเมือง พ.ศ. .... 
โดยผู้แทน สนช.

หมายเหตุ

แผนการปฏบิตัิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
กองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง

งบพัฒนาพรรคการเมือง จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 74,058,920.00 บาท

2561
ระยะเวลาด าเนินการตามปงีบประมาณ

ล าดับ
ที่

โครงการ
จ านวน

วัน
งบประมาณ

(บาท) 2560



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ2561
ระยะเวลาด าเนินการตามปงีบประมาณ

ล าดับ
ที่

โครงการ
จ านวน

วัน
งบประมาณ

(บาท) 2560

3 โครงการสัมนาจัดท าคู่มือการปฏบิติังานพรรคการเมือง
กลุ่มเปา้หมาย : คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู้บริหาร
ระดับสูง ระดับกลาง และพนักงานของ สนง.กกต.
ผู้รับผิดชอบ : (ฝพพ.)

3 วนั
2 คืน

1,659,040

แบง่ได้เปน็ 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดสัมมนาสรุปเนื้อหาตาม
ภารกิจของแต่ละฝ่ายตาม พ.ร.ป. พรรค
การเมือง พ.ศ. .... รวมทั้งประกาศ และ
ระเบยีบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าคู่มือการ
ปฏบิติังานพรรคการเมือง
กิจกรรมที่ 2 จัดพมิพคู่์มือปฏบิติังานพรรค
การเมืองโดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมมนา
และจัดส่งใหก้ลุ่มเปา้หมาย

4 โครงการประชุมชี้แจงพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมืองและประกาศ ระบบ  
   ที่เกี่ยวข้องใหแ้ก่พรรคการเมือง 
กลุ่มเปา้หมาย : ผู้บริหาร สมาชิกพรรคการเมือง 
ผู้บริหารและพนักงาน สนง.กกต.
ผู้รับผิดชอบ : (สกพ./สสน.)

1 วนั 1,415,000

จัดประชุมเพื่อชี้แจงพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ด้วยพรรคการเมืองและประกาศ
 ระเบยีบและการด าเนินการอื่นที่พรรค
จะต้องด าเนินการใหแ้ก่ผู้บริหารสมาชิกพรรค
การเมือง ผู้บริหารและพนักงานของ สนง.กกต.

5 โครงการนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบนัทางการเมืองที่
เข้มแข็งและยั่งยืน ประจ าป ี2561
กลุ่มเปา้หมาย : พรรคการเมือง
ผู้รับผิดชอบ : (ฝตพ.)

ต.ค.60
-

ก.ย.61
334,800

แต่งต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดเนื้อหาและ
จัดท าเอกสารประกอบการนิเทศงานพรรค
การเมือง ตลอดจนออกแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลตัวชี้วดัโครงการและด าเนินการจัด
นิเทศพรรคการเมือง ณ ส านักงานใหญ่ของ
พรรคการเมืองทกุพรรค รวมทั้งจัดท ารายงาน
ผลการนิเทศงาน

6 โครงการพฒันาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพรรค
การเมือง
กลุ่มเปา้หมาย :พรรคการเมือง ประชาชนทั่วไป นาย
ทะเบยีนพรรคการเมือง และหน่วยงานต่างๆ
ผู้รับผิดชอบ : (ฝขพ.)

ต.ค.60
-

ก.ย.61
22,000,000

จัดจ้างส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ และมี
ศูนย์ส ารองข้อมูล (DR Site)
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หมายเหตุ2561
ระยะเวลาด าเนินการตามปงีบประมาณ

ล าดับ
ที่

โครงการ
จ านวน

วัน
งบประมาณ

(บาท) 2560

7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนา
สถาบนัพรรคการเมือง
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจการแก่
พรรคการเมือง
กลุ่มเปา้หมาย : ผู้บริหารพรรคฯ ผู้อ านวยการพรรคฯ 
จนท.ปฏบิติังานของพรรคฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ : (สกพ./สสน.)

1 วนั
8 คร้ัง

2,064,000

จัดประชุมเพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของพรรค
การเมืองในแต่ละเร่ือง

8 โครงการประชุมชี้แจงวธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มเปา้หมาย : พรรคการเมือง ผอ. กกต. จว. 
ผู้บริหาร สนง.กกต. รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ : (ฝพพ.)

ต.ค.60
-

ก.ย.61
5,782,000

แบง่ออกเปน็ 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ด าเนินการจัดประชุมชี้แจง
วธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให ้สนง.
กกต.จว. 77 จว. เพื่อจัดประชุมชี้แจงใหแ้ก่
ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดัและ
สาขาพรรคการเมืองเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวใน
พื้นที่

9 โครงการจัดพมิพห์นังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับ          
  พรรคการเมือง
กลุ่มเปา้หมาย : พรรคการเมือง สนง.กกต. 
สถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : (ฝพพ.)

3600000

ด าเนินการจัดพมิพห์นังสือรวมกฎหมาย
เกี่ยวกับพรรคการเมือง จัดพมิพรั์ฐธรรมนูญ 
พทุธศักราช 2560 พ.ร.ป. พรรคการเมือง 
พ.ศ. .... ระเบยีบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
พรรคการเมือง จ านวน 20,000 เล่ม
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หมายเหตุ2561
ระยะเวลาด าเนินการตามปงีบประมาณ

ล าดับ
ที่

โครงการ
จ านวน

วัน
งบประมาณ

(บาท) 2560

10 โครงการประชาสัมพนัธเ์ชิงรุกกิจกรรมของกองทนุเพื่อ
การพฒันาพรรคการเมือง
กลุ่มเปา้หมาย : ประชาชน พรรคการเมือง และ
สมาชิกพรรคการเมือง
ผู้รับผิดชอบ : (สสน.) ต.ค.60

-
ก.ย.61

10,000,000

กิจกรรมย่อย 1 ผลิตสปอตโทรทศัน์พร้อม
ล่ามภาษามือและออกอากาศ
กิจกรรมย่อย 2 ภาพยนตร์ส้ัน
กิจกรรมย่อย 3 ผลิตสปอตวทิยุ การ
ออกอากาศสปอต
กิจกรรมย่อย 4 ประชาสัมพนัธผ่์านทาง 
Social Network โดยใช้ Social Media 
Marketing
กิจกรรมย่อย 5 ประชาสัมพนัธผ่์านปา้ย
ประชาสัมพนัธบ์นสถานีรถไฟฟา้ BTS

11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กองทนุตามหลักธรรมาภบิาล
โครงการจ้างเหมาบคุลากรการปฏบิติังานตาม
แผนพฒันาพรรคการเมืองประจ าป ี2561
กลุ่มเปา้หมาย : บคุลากร จ านวน 13 ราย
ผู้รับผิดชอบ : (กอก.สสน.)

ต.ค.60
-

ก.ย.61
3,098,400

จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังานตามแผนพฒันา
พรรคการเมือง เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับ
ค่าปรับทางปกครอง

12 โครงการจ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังานตามแผนพฒันา
พรรคการเมืองส าหรับส านักกฏหมายและคดี ประจ าปี
 2561
กลุ่มเปา้หมาย : บคุลากร จ านวน 2 ราย
ผู้รับผิดชอบ : (กอก.สสน.)

511,680

จ้างเหมาบคุลากรปฏบิติังานตามแผนพฒันา
พรรคการเมือง ส าหรับส านักกฎหมายและคดี

13 โครงการติดตามและนิเทศงานพรรคการเมืองและ
สาขาพรรคการเมืองโดยส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจ าจังหวดั ประจ าป ี2561
กลุ่มเปา้หมาย : พรรคการเมืองและสาขาพรรค
การเมืองในพื้นที่จังหวดั
ผู้รับผิดชอบ : (ฝตพ.)

ต.ค.60
-

ก.ย.61
898,000

โอนเงินใหแ้ก่ สนง.กกต.จว เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย
ในการติดตามและนิเทศงานพรรคการเมือง
และสาขาพรรคการเมืองใหม้ีความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินกิจการพรรคการเมืองตาม
กฎหมายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ของตน
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หมายเหตุ2561
ระยะเวลาด าเนินการตามปงีบประมาณ

ล าดับ
ที่

โครงการ
จ านวน

วัน
งบประมาณ

(บาท) 2560

14 โครงการเสริมสร้างการปฏบิติังานด้านกิจการพรรค
การเมืองและการออกเสียงประชามติใหแ้ก่พนักง       
  การเลือกต้ังประจ าจังหวดั ประจ าป ี2561 
กลุ่มเปา้หมาย : พนง.กกต.จว. ต าแหน่งหวัหน้างาน 
และพนักงานการเลือกต้ังจากส านักงานคณะกรรมการ 
          การเลือกต้ังประจ าจังหวดัและกรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ : (สง.กพม.)

ต.ค.60
-

ก.ย.61
1,450,000

เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานใหพ้นักงาน
การเลือกต้ังประจ าจังหวดัทราบถึงแนว
ทางการปฏบิติังาน กฎหมายและระเบยีบต่างๆ

15 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกองทนุเพื่อ
การพฒันาพรรคการเมือง ฉบบัที่ .... ระยะ 4 ป ี(พ.ศ.
 .... - ....) ต.ค.60

-
ก.ย.61

1,500,000

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกองทนุเพื่อการ
พฒันาพรรคการเมืองฉบบัที่ ... ระยะ 4 ป ี
(พ.ศ. ... - ...) ใช้เปน็แนวทางการด าเนินงาน
ของกองทนุฯ ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด
ได้อย่างมีประสิทธภิาพสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ สนง.กกต. และแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รวมทั้งสิ้น 74,058,920


