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เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 
2562 ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พัฒนาเติบโตและเข้มแข็งขึ้น
ตามล าดับ ถ้าเปรียบกับมนุษย์เราก็อยู่ในวัยหนุ่มสาวที่กระตือรือร้น มุ่งมั่นอุดมการณ์ผ่านพ้นมา 21 ปี ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ได้ เรียนรู้สั่ งสมประสบการณ์การท างานในบทบาทหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ ไว้                 
นับแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ฉบับปี พ.ศ. 2550 จนถึงฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2560 ผ่านวิกฤติความ
ขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้งหลายครา จนน าไปสู่การรัฐประหารเปลี่ยนแปลงรัฐบาล มีการร่างรัฐธรรมนูญ
ใหม่ มีการออกเสียงประชามติและมีการเลือกตั้งวนเวียนอยู่เช่นนี้ และในเหตุการณ์แต่ละครั้งองค์กร         
กกต. แห่งนี้ ก็สามารถยืนหยัดท่ามกลางกระแสทางการเมืองต่าง ๆ มาได้อย่างอาจหาญ ก็ด้วยเพราะการยึดมั่น  
ในหลักของความสุจริต เที่ยงธรรม และเป็นกลาง เป็นเกราะคุ้มกันภัยในการท างาน ผมและกรรมการทุกท่าน   
มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาท างานที่ส าคัญของบ้านเมืองร่วมกับพ่ีน้อง เพ่ือนๆ 
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรแห่งนี้ ที่ท างานด้วยความเหนื่อยยาก ผมมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะ
เห็นองค์กรแห่งนี้ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหน่วยงานจัดการเลือกตั้งที่ ได้รับการยอมรับทั้งใน             
และต่างประเทศว่าเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานในระดับสากล ผมเชื่อมั่นว่าหนังสือสรุปผลงานของ กกต. 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี เล่มนี้ จะเปี่ยมพร้อมไปด้วยคุณค่าแห่งการเรียนรู้จากบทบาทภารกิจของ กกต.
แต่ละชุดที่มีการพัฒนาต่อเนื่องออกไปอย่างไม่หยุดยั้งเสมือนต้นไม้ประชาธิปไตยที่มีล าต้นเติบโตสูงใหญ่ขึ้น      
มีรากที่หยั่งลึกลงในดิน มีกิ่งก้านและใบที่แผ่ขยายให้ร่มเงารอเพียงได้เห็นผลที่สุกงอม คือการเมืองที่เข้มแข็ง  
ได้นักการเมืองที่มีคุณภาพ  และได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนและเป็นของประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งจะเป็น
ตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมขององค์กร กกต. อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการ
จัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น
ครั้งแรก ภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้งานด้านสืบสวน สอบสวนหรือไต่สวน งานด้านพรรค
การเมือง งานพัฒนาเครือข่ายและการสร้างพลเมืองของงานการมีส่วนร่วม และการเกิดขึ้นของกลไกใหม่ ๆ  
เช่น ผู้ตรวจการเลือกตั้ง กกต. เป็นต้น  เหล่านี้ล้วนเติบโตและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้จดจ า 
และทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง    

 ผมขออวยพรให้ภารกิจในการจัดท าหนังสือสรุปผลงานของ  กกต. ฉบับนี้ จงประสบความส าเร็จสมดัง
เจตจ านงของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผมขอให้เราชาว กกต. ทุกคน จะจับมือประสานใจเดินไป
ข้างหน้าด้วยความกล้าหาญพร้อม ๆ กัน เอกสารเล่มนี้จะเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่า  ผมหวังที่จะให้ผู้ที่สนใจ
เรื่องของการเมืองการเลือกตั้ง ได้น าเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปศึกษาเรียนรู้เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยให้มีความเจริญมั่นคงต่อไปในอนาคต.  
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วันที่ 9 มิถุนายน 2562 นับเป็นปีที่ 21 ของการก่อตั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระท่ีเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หากพิจารณาให้ดี องค์กรหรือ
หน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งมีมาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อปี 2475 เสียด้วยซ้ า เพียงแต่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่จัดให้มีการเลือกตั้ง
ในระยะแรกขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยภายใต้การก ากับการดูแลของกรมการปกครอง แต่ในภายหลังได้มี
การพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ประกาศใช้ ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งได้แยกตัวออกเป็นอิสระจากภาครัฐ ด้วยจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเพ่ิมกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจรัฐ ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการก าหนดรูปแบบขององค์กรจัดการ
เลือกตั้งให้เป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐ เพ่ือความสุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และเป็นกลาง  โดยมีบทบาท
หน้าที่ส าคัญในการควบคุมและด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา       การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งการส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนให้
เข้าใจถึงระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาให้พรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งของประชาชน 

เมื่อพูดถึงกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การท างานหรือการด าเนินงานต่างๆ ควรจะหมายรวมถึง
บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มิได้หมายถึงเฉพาะกรรมการการเลือกตั้ง 7 ท่านเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 2 ,099 คน การจัดการเลือกตั้งของ
ประเทศระดับใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คงไม่สามารถด าเนินการได้ 
หากมิได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการ ครู อาจารย์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่
ต ารวจที่ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งมีถึง 92,336 หน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และในปีนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ผ่านภารกิจส าคัญในสองภารกิจ คือ การจัดให้มีการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามบทเฉพาะกาล และการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่หลายฝ่ายทราบกันดีอยู่ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ส าคัญที่สุดครั้ งหนึ่งในประวัติศาสตร์             
การเมืองไทย ทุกภาคส่วนต่างหวังว่าการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเป็นกลไก 
ที่จะน าประเทศออกจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและกลับคืนสู่การเป็นประชาธิปไตยได้อีกครั้ง  ซึ่งในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ 
สามารถท าหน้าที่ภายใต้แรงกดดันจากทุกทิศทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทางความคิดทางการเมืองของผู้คนในสังคมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

  



 

นอกจากนี้ การจัดการเลือกตั้งในครั้ งนี้จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทั้งส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค  

 ระยะเวลาตั้งแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  
จนกระทั้งปัจจุบัน ตัวผมยอมรับว่างาน กกต. เป็นงานใหม่ส าหรับผมในฐานะที่อดีตเป็นอาจารย์และ
นักวิชาการมาตลอดชีวิต แต่จากการเสนอแนะ การร้องขอจากเพ่ือนๆ รวมทั้งลูกศิษย์ว่า “เพ่ือน (อาจารย์) 
เป็นอาจารย์รับราชการมาจนสูงสุดแล้วทั้งต าแหน่ง หน้าที่การงาน ชื่อเสียงในสั งคมวิชาการ จนถึงวัยใกล้
เกษียณในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ต้องเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561) น่าจะท าอะไรเพ่ือชาติ
บ้านเมืองมากกว่านี้” ผมจึงได้ถามกลับไปว่า แล้วอะไรหล่ะที่จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง รวมทั้งบอก
เพ่ือนๆ และลูกศิษย์ว่า “เป็นอาจารย์ก็ช่วยชาติบ้านเมืองได้เหมือนกันนะ” แต่ก็ได้รับค าตอบว่า “อาจารย์
น่าจะช่วยชาติบ้านเมืองทางบริบทอ่ืนบ้าง เช่น การเป็น กกต.” จึงได้ติดสินใจสมัคร ด้วยความคิดที่ว่าบทบาท
หน้าที่ของ กกต. นั้น นอกจากการจัดการเลือกตั้งแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของแต่ละคน แต่ละกลุ่มในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการท างานเชิงรุก เพ่ือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์      

 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คือ การสร้างเสริมให้ประชาชนเข้าใจใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมไปถึงการพัฒนาพรรคการเมืองให้
เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงท าให้ผมตัดสินใจสมัครเป็น กกต. โดยหวังว่าจะ
น าเอาประสบการณ์ในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเข้าใจในบทเรียน องค์ความรู้ ที่
สะสมมามากกว่า 35 ปี น ามาใช้ในการจัดกระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย ตลอดจนหน้าที่ของตนเองในสังคม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อนึ่ง หน้าที่ใน
การจัดให้มีการเลือกตั้งในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักท่ีจะต้องปฏิบัติภายใต้ความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบ
ด้วยกฎหมายก็ต้องด าเนินการเช่นกัน ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง ผมดีใจและภูมิใจที่เห็นทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพ่ือองค์กร  

 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกระดับ ที่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้กระบวนการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะร่วมกันเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านสืบไป 

 

(ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์) 
กรรมการการเลือกตั้ง 

  



สารจากกรรมการการเลือกตั้ง 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 

  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 แสดงให้เห็นถึงความ
ตื่นตัวครั้งใหญ่ของพลังประชาธิปไตย จากการที่มีกลุ่มบุคคลมายื่นค าขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรค
การ เมื อ ง  ถึ ง  110  กลุ่ ม  และมีพรรคการ เมื อ งที่ ส่ งผู้ สมั ครรั บ เลื อกตั้ ง  77  พรรค  ส่ งผู้ สมั คร 
รับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง รวม 11,181 คน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ รวม 2,917 คน เป็นการส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองประเภทมากที่สุดเท่าที่ เคยมีมา และเมื่อเวลา  
08.00 นาฬิกา ของวันที่  24 มีนาคม 2562 หน่วยเลือกตั้งจ านวน 92 ,333 หน่วย ทั่วประเทศได้เปิด 
ให้หย่อนบัตรเลือกตั้งอย่างพร้อมเพียง เพ่ือรองรับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 51,239,638 คน 
 7 ปีกว่าที่ประชาชนว่างเว้นจากการเลือกตั้ง ส.ส. ความตื่นตัวจากพลังประชาธิปไตยข้างต้น แสดง
ออกมาอย่างชัดเจน จากการที่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 มีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากถึง  74.69%       
ลบสถิติจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.มากสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ 74.49% 
 ไม่ว่าจะฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มากมายจากการบริหารจัดการเลือกตั้ ง แต่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ผมจึงเชื่อมั่นว่า
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการคัดกรองนักการเมืองที่มีคุณภาพเข้า
สู่ระบบการเมือง แม้งานจัดการเลือกตั้งจะเป็นหน้าที่ส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่าและเป็นภาระที่ท้าทายคืองานและเส้นทางท่ีรออยู่ข้างหน้า นั่น
ก็คือ การพัฒนาองค์กรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ก้าวสู่ความเป็นองค์กรในยุค 4.0             
การก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรและแนวทางการปฏิรูปในระยะ 20 ปี เพื่อให้รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มีคุณภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ผมขอแสดงความยินดีต่ อความส า เร็ จที่ ผ่ านมาซึ่ งถื อว่ า เป็นผลจากการทุ่ ม เทแรงกาย  
และแรงใจของทุกคนในองค์กรและในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 21 ปี ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ขอเป็นก าลังใจให้กับพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคนที่จะต้องก้าวเดินต่อไป  
โดยผมพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปกับพนักงานทุกคน และพร้อมที่จะช่วยผลักดันงานของทุกท่านให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทุกประการ 

 

(นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย)                       
กรรมการการเลือกตั้ง 

  

 
  

 



สารจากกรรมการการเลือกตั้ง 
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี 

 ในปี 2562 นี้ นับได้ว่าเป็นปีอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากได้มี พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และในปีนี้เป็นปีที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดตั้งมาจนถึงปีที่ 21  ซึ่งโดยหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
เป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุภารกิจ และหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งทุกระดับให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งหน้าที่ที่ส าคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 
พุทธศักราช 2560 ที่ด าเนินการไปแล้วคือ การจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งใจทุ่มเท เสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2561 
และวันที่ 4 ธันวาคม 2561 แต่ทุกคนก็มุ่งม่ันท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ประสบผลส าเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหลายครั้ง รวมทั้งการจัด
ให้มีการออกเสียงประชามติมาแล้ว ย่อมสั่งสมประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งและการจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติให้เกิดความช านาญและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  

ในการนี้จึงขอชื่นชมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเตรียมความพร้อมและด าเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งส าคัญที่
ผ่านมาในปีนี้ด้วยความเหน็ดเหนื่อย ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างก็เป็นธรรมดาของการท างานซึ่งจะต้อง
น ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดความเชื่อม่ันในการท างาน 
 ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทุ่มเทการท างาน
ด้วยความรัก ความสามัคคี ความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์และสุจริต เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ประเทศชาติ 
และประชาชน ต่อไป 
  

 
 (นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี) 

กรรมการการเลือกตั้ง 
  

 

 

 



สารจากกรรมการการเลือกตั้ง 
นายปกรณ์ มหรรณพ 

  

นับตั้ งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2561 จนถึงปัจจุบันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งชุดนี้  
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางความท้าทายภายใต้กฎกติกาใหม่  
ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ 
พยายามทุ่มเทก าลัง สติปัญญา และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการ 
จัดการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
กับพรรคการเมือง เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปการเมืองและการเลือกตั้งที่มีรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืน แต่การจะ 
ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนกลไกทางการเมืองและการเลือกตั้งให้  
ก้าวเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเป็นหน่วยงานส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (9 มิถุนายน 2562)   

 ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน พร้อมทั้งขออวยพรให้การบริหารงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จงสัมฤทธิ์ผลตามเจตจ านงทุกประการและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล 
โปรดอภิบาลคุ้มครองให้ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่านประสบแต่
ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ ส าเร็จลุล่วงทุกประการ 
  

 

(นายปกรณ์  มหรรณพ) 
กรรมการการเลือกตั้ง 

  

 

 

 

 

 
  

 

 



สารจากกรรมการการเลือกตั้ง 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 

  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 21 ปี ในวันที่          

9มิถุนายน 2562 ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน   

  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถือเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญ โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านต่างๆ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันได้มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ และท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองประชาชน
แตกแยกเป็นฝักฝ่าย ซึ่ ง ไม่อาจจะด าเนิ นการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ให้ส าเร็จลุล่วงหากไม่มีบุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง มีความเป็นมืออาชีพ จึงขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จลงได้ด้วยดี แต่สิ่งส าคัญนอกเหนือจากความ
สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดอยู่แล้ว เรายัง
ต้องมีการท างานเชิงรุก เพ่ิมความส าคัญต่อการสื่อสารกับประชาชนให้ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ระเบียบ 
ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในเรื่องต่างๆ  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจผิด
หรือมีปัญหาจนยากต่อการท าความเข้าใจกับประชาชน อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ
องค์กร 

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้  ผมขออวยพรให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประสบผลส าเร็จลุล่วงทุกประการ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ             
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลรักษาให้ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วง      
เพ่ือประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป 

 

(นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ) 

กรรมการการเลือกตั้ง 

  

 

  

 

  

 



สารจากกรรมการการเลือกตั้ง 
นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 

 

เนื่องในโอกาสอันดีนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาในวันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 21 ซึ่งผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วน
หนึ่ งขององค์กรที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนระบบการปกครองในระบอ บประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แห่งนี้     

 นับแต่วันที่ผม ได้เข้าพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
กรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 (เพ่ิมเติม) เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาแห่งการ
เริ่มต้นใหม่ของประชาธิปไตย โดยภารกิจแรกของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ คือ การด าเนินการจัดให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 
24 มีนาคม 2562 ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายและต้องใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากใน
การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ องค์กรต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองต่างๆ ที่หวังจะท าลายความน่าเชื่อถือ
ในการท างานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ด้วยความร่ วมมือ
ร่วมใจกันของทุกฝ่ายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความตั้งใจ และอุทิศตนให้กับการท างานอย่างเต็มที่ 
ท าให้สถานการณ์คลี่คลายไปได้ด้วยดี ดังนั้น สิ่งที่ผมหวังจะเห็น จากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ไม่ใช่เพียงแต่ความรู้ ความสามารถ หรือการพัฒนาศักยภาพในการท างานเพียงเท่านั้น “ความรักและ
ความสามัคคี” ของคนในองค์กรนับว่าเป็นหัวใจหลักท่ีจะช่วยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก้าวเข้าสู่
ปีที่ 22 และปีต่อๆ ไปได้อย่างเข้มแข็งและม่ันคง  

  ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ 5 ผมขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน ที่สนับสนุนการท างานและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตลอดมา และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ครบรอบ 21 ปี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล ดลบันดาลให้ทุก
ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์กร
และประเทศชาติสืบไป 

 

(นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ) 
กรรมการการเลือกตั้ง 

 

  

 

 

 



 

 


