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ค าน า 

 
  แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  (ฉบับปรับปรุง) 
จัดท าขึ้นเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห่วงโซ่คุณค่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจะส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาด้านการเมืองในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน  
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
(ฉบับปรับปรุง) ได้มีการศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกส านักงานคณะกรรมการ         
การเลือกตั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวิเคราะห์และประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอก – ภายใน (SWOT) และการประชุม
รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง น าไปสู่การสอบทานวิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Missions) ค่านิยมหลัก (Core Values) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) กลยุทธ์ 
และโครงการส าคัญ รวมทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ที่สามารถวัดได้  
เป็นรูปธรรม และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งใช้วิธีการเขียน
จุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) บนพ้ืนฐานของบัตรคะแนนสมดุล (Balanced 
Scorecard - BSC) ซึ่งมี ๔ มิติ คือ ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาองค์การ ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ที่ได้มีการก าหนดขึ้น เป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี มีการก าหนด  
ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ท่ีแตกต่างกันใน ๓ ช่วงเวลา  
 แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
จึงมีความส าคัญในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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สารบัญ 

 
  หน้า 

 ส่วนที่ ๑  บทน า ๔ 

 ส่วนที่ ๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑๔ 

 ส่วนที่ ๓  แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี ๑๙ 
             พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง) 

 ส่วนที่ ๔  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี ๒๕ 
             พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๐ (ฉบับปรับปรุง) 

 ส่วนที่ ๕  การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ๓๕ 

 ภาคผนวก ๓๘ 

  แผนภาพที่ ๑  ภาพแสดงวิสัยทัศน์ ๓๙ 
  แผนภาพที่ ๒  ภาพแสดงพันธกิจ ๓๙ 
  แผนภาพที่ ๓  ภาพแสดงปัจจัยความส าเร็จ ๔๐ 
  แผนภาพที่ ๔  ภาพแสดงค่านิยมหลัก ๔๑ 
  แผนภาพที่ ๕  ภาพแสดงประเด็นยุทธศาสตร์ ๔๒ 
  แผนภาพรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   ๔๓ 
  แผนภาพรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   ๔๕ 
  แผนภาพรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   ๔๗ 
  ค าอธิบายตัวชี้วัด   ๔๙ 
  ผลการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ๗๐ 
 (ระยะแรก) 
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 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (อังกฤษ: Office of the Election Commission of Thailand) 
หรือย่อว่า ส านักงาน กกต. (อังกฤษ: OECT) เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยมีเลขาธิการท าหน้าที่บริหารงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถรองรับการด าเนินงานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่มีหน้าที่และอ านาจในการจัดการเลือกตั้ง ได้แก่ การควบคุมและด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ การสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย ได้แก่ 
การสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และการออกระเบียบ ค าสั่ง ข้อก าหนดที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน  
 แม้ว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ต้องพึ่งพา
การจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๔๒ ที่ตราไว้ว่า : 

ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
ต้องแสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการจ่ายเงิน และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้     
ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

 

นอกจากบทบัญญัติข้างต้นแล้ว รัฐธรรมนูญฯ ยังมีบทบัญญัติตามมาตรา ๖๕ ที่ตราไว้ว่า : 
 

รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตาม 
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 

 บทบัญญัติข้างต้น เป็นพื้นฐานในการตรา “กฎหมายลูก” ในการวางรากฐานการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นหลัก “นิติธรรม” (Rule of Law) โดยเริ่มจากการวางแผน (Planning) ซึ่งใน  
แวดวงการบริหารเชื่อว่า “วางแผนดี มีชัยไปครึ่งหนึ่ง” (Well plan is half done) โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารในการปิดช่องว่าง (Fill the gap) ระหว่างสภาพปัจจุบัน และสภาพที่ต้องการในอนาคต 
 จากการติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการด าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ระยะ ๕ ปี และระยะ ๒๐ ปี แต่ก็ยังไม่ครบถ้วนทุกโครงการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนฯ 
โดยส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์ไม่สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของโครงการ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ จึงน าโครงการเดิม ๆ มาปรับใช้ เป็นเหตุให้
การจัดสรรทรัพยากร (การจัดสรรงบประมาณ) ไปในงานประจ าเป็นส่วนใหญ่ รวมทั้ง อาจมีข้อขัดข้องเรื่ อง
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาด าเนินการด้วย หลาย ๆ กิจกรรมจึงยังไม่มีการด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา โครงการและกิจกรรมส่วนใหญ่ จึงเน้นการเตรียมการและการบริหารจัดการเลือกตั้ง

 ส่วนที่ ๑ 
บทน า 
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สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ก าลังเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งผลลัพธ์ก็พบว่า สามารถ
ด าเนินการจัดการเลือกตั้งในระดับที่ได้รับการยอมรับจากสังคม อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป คาดว่าสถานการณ์จะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา เพราะมีผลต่อการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้น จึงมีปัจจัยส าคัญทั้งภายใน
และภายนอกที่จะท าให้สถานการณ์เปลี่ยนไป จากความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างพรรคการเมือง   
ที่จะส่งผลกระทบต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ รวมทั้ง ผลกระทบจากปัญหา 
COVID-19 ท าให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับ ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลัก 
ขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยรับผิดชอบเรื่องแนวทางการพัฒนา
การเมืองตามเป้าหมายแผนย่อยการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องประเมิน
สถานการณ์และปรับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งสอดคล้องกับแผนระดับชาติดังกล่าว โดยในการจัดท า
แผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะต้องเน้นงานยุทธศาสตร์
มากขึ้น และน าการจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารฐานโครงการ (Project Based Management)  
 

๑.๑ การประเมินสถานการณ์ทั่วไปของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 กระบวนการการเลือกตั้งเป็นกลไกคัดกรองบุคคลเข าสูอ านาจรัฐอันเปนเจตนารมณหลัก
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทุกฉบับ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) เปนองค์กรส าคัญในการดูแลกระบวนการการเลือกตั้งให เปนไปตามเจตนารมณ์ของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการด าเนินการให้เป็นตามกระบวนการการเลือกตั้งที่ตรงกับเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ ึงมีความใกล้ช ิดกับการเมืองในการใช้อ านาจของประชาชนผ่านผู ้แทน 
(Representative Democracy) ด้วยวิธีการเลือกตั้ง (election) ให้รองรับความหลากหลายของกลุ่มต่าง ๆ 
ที่สะท้อนถึงความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพของพลเมือง นักการเมือง และ
พรรคการเมืองในกระบวนการนโยบายสาธารณะของประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ให้การออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ 
ตามบทบัญญัติข้อ ๒๑ (๑) แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) สรุปใจความส าคัญได้ว่า “เจตจ านงของประชาชนย่อมเป็นพื้นฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลผู้ปกครอง
เจตจ านงดังกล่าว ต้องแสดงออกโดยการเลือกตั้ง อันสุจริต ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามก าหนดเวลาด้วยการ
ลงคะแนนเสียงของชายหญิง โดยถือหลักคนละหนึ่งเสียงเท่ากันและกระท าเป็นการลับด้วยวิธีการอื่นใด
ที่จะรับประกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรี” (กระมล ทองธรรมชาติ) 
 การเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับปรัชญาและระบบนิติธรรม กล่าวคือ การเลือกตั้งในแง่มุมของกฎหมาย
ประกอบด้วยกฎหมายการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ที่มีหลักการและแนวคิดหลักดังนี้ 
 ๑. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) กล่าวคือ เป็นสิทธิ
ที่เกิดมากับบุคคลในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งของรัฐ ทั้งนี้เพราะบุคคลย่อมเสมอภาคกัน อันเป็นลักษณะ
ตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งหากบุคคลผู้ใดเป็นผู้บรรลุนิติภาวะมีความเป็นผู้ใหญ่และไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว  
จะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกฎหมายก าหนดให้การเลือกตั้งที่เป็นสิทธิ ( rights) ก าหนดให้
การเลือกตั้งเป็นสิทธิที่มีความส าคัญประการหนึ่งที่รัฐจะต้องให้ความคุ้มครอง 
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 ๒ . การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งมีสภาพเป็นภารกิจสาธารณะ (Public Affairs) กล่าวคือ 
ความก้าวหน้าของสังคมย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของบุคคลให้เป็นไปตามหน้าที่อย่างมีคุณธรรมและชาญฉลาด 
การให้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงจ ากัดเฉพาะแก่บุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีเท่านั้น
การด าเนินการตามแนวนี้ บุคคลจึงอาจถูกก าหนดสิทธิในการลงคะแนนได้เสมอ หากเมื่อปรากฏว่าบุคคลนั้น
เข้าลักษณะที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง โดยหลักแล้ว การเลือกตั้งมีฐานะที่เป็นอภิสิทธิ์ 
(Privilege) เป็นการที่ผู้ลงคะแนนเสียงมีความเป็นอิสระที่จะเลือกกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ ที่ได้รับ
การยอมรับจากกฎหมาย ปราศจากการแทรกแซงหรือเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน เป็นต้น 
 ๓. การเลือกตั้งในฐานะที่เป็นหน้าที่ (duty) หมายถึง การที่บุคคลจ าเป็นต้องกระท าหรืองดเว้น 
การกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีสภาพเป็นหน้าที่จึงเป็นไปโดยที่กฎหมายได้ระบุ
หรือบังคับให้ผู้ลงคะแนนไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ในบริบทของการให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง   
ได้มีโอกาสคัดเลือกตัวแทนไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ และเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศโดยผ่านการเลือกตั้ง  
ที่เป็นการแสดงเจตจ านงในการปกครองของประชาชนแล้ว ย่อมสามารถกระท าการต่างๆ ในนามประชาชน        
ได้อย่างเต็มที่ เพราะได้รับอ านาจโดยความนิยมจากประชาชน การเลือกตั้งแต่ละครั้งอาจท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
นายกรัฐมนตรี หรือเปลี่ยนกลุ่มการเมืองที่เข้าท าหน้าที่เป็นรัฐบาล แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากผลของ
การเลือกตั้งย่อมเป็นการเปลี่ยนตามครรลองและกระบวนการที่รัฐธรรมนูญก าหนด เป็นการเมืองโดยสันติวิธี  
ไม่ท าให้มีปัญหาหรือวิกฤติการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น การประเมินสถานการณ์ทั่วไปของ ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ (Politics/Policy) ได้ 
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ทั่วไปด้านส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Society) เทคโนโลยี 
(Technology) สิ่ ง แ วดล้ อม  (Environment) และกฎหมาย  (Law) หรื อ  เ รี ย ก ว่ า ตั ว แบบ  PESTEL 
(Politics/Policy – Economy – Society – Technology – Environment - Law)  ซึ่งได้วิเคราะห์สถานการณ์
ภายในของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกรอบ SWOT Analysis ด้วยกระบวนการวิจัยตามเทคนิค
วิธีเดลฟาย (Delphi Research Technique)  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง การสืบสวน สอบสวน ตลอดจนการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
จากประชาชนและพรรคการเมือง โดยปราศจากความหวาดระแวงในความเป็นกลาง ในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบนหลักของความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการน าเครื่องมือทางการบริหาร
สมัยใหม่มาใช้ในการรองรับภารกิจ หน้าที่และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถ
รองรับความท้าทายใหม่ ๆ ผู้บริหารและบุคลากรให้ความพยายามในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งท างานหรือรับผิดชอบงานที่มีการบูรณาการ และช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน มุ่งสู่เป้าหมาย และประสิทธิผลขององค์กร การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลมาใช้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์และความเสี่ยงต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
รุนแรง และคาดการณ์ได้ยาก ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จ าเป็นต้องมีการทบทวนการด าเนินงาน และการปรับแผนการด าเนินงานให้ตอบสนองบริบทใหม่ ๆ 
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 นอกจากนี้ การที่นักการเมืองที่มีความสามารถในการใช้วิทยาการสมัยใหม่วิเคราะห์และเข้าถึง    
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มากขึ้น โดยมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ( social 
online media) ในลักษณะการชวนเชื่อต่าง ๆ ก่อให้ความสับสนในหมู่ผู้รับข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน หรือบางส่วน
ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องมี
การพัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร 
ในทุกภารกิจ 
 

๑.๒ กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางยุทธศาสตร์ 
 เมื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์ตรงกับ       
ความคาดหวังในอนาคตที่ก าหนดไว้ในภาพที่ ๑ แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ หรือ แนวทางพัฒนา   
ในการขับเคลื่อนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เกิดผลระยะยาว ในด้านเสถียรภาพทางการเมือง 
ได้แก่ การเลือกตั้งคุณภาพ ท าให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายประชาธิปไตย และการสร้างความตระหนักและจิตส านึกความเป็นพลเมืองคุณภาพ  ช่วยลด
ความรุนแรงทางการเมือง เป็นต้น 

 

  
 

ภาพที่ ๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ 
 
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
(ฉบับปรับปรุง) อาศัยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์อยู่บนพ้ืนฐานของกรอบการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 
(Strategic Framework) โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๐๑ ความม่ันคง แผนแมบทยอยที่ ๑ การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ เป้าหมาย ๐๑๐๑๐๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น มาใช้เป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีขั้นตอนของการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบเริ่มตั้งแต่ 
“การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” โดยอาศัยการประยุกต์แนวทางวิธีวิจัยตามเทคนิควิธีเดลฟาย (Delphi 
Research Technique) เพ่ือเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถสอบทานได้หลายรอบ การสังเคราะห์ข้อมูล
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 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

อย่างส่วนร่วมและการประชุมปฏิบัติการตามหลัก “ระเบิดจากข้างใน”1  ในการก าหนดกลยุทธ์จากความท้าทาย
ของสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ตามแนวทาง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”2 และ 
“ยุทธศาสตร์น่านน้ าสีคราม” (Blue Ocean Strategy) และสังเคราะห์เป็นสาระส าคัญของแผน ส าหรับการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ อาศัย “แก้ปัญหาที่จุดเล็ก”3 ด้วยกรอบแนวคิด “บัตรคะแนนสมดุล” (Balanced 
Scorecard) ในการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดัชนีชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI – Key Performance 
Indicator แผนงาน (กลยุทธ์) และโครงการส าคัญ อย่างเป็นขั้นตอนตามหลัก “ท าตามล าดับขั้น”4 ซึ่งจะได้
น าไปใช้ในการก าหนดแผนปฏิบัติการรายปี โดยการจัดท ารายละเอียดแผนงานและโครงการ รวมทั้ง
การจัดเตรียมงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนงานตามโครงการมุ่งสู ่กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 
และวิสัยทัศน์ของแผน โดยมีกรอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตามสมการ ดังนี้ 

 
𝑋 + 𝑌 = 𝑍 

โดยที่  
X = ของเดิมมีอะไร ได้แก่ งาน Routine ตามภารกิจ และพันธกิจของ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 Y = จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง              
การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจ าเป็นต้องจัดให้มีงานยุทธศาสตร์ 
(Strategy) ที่มุ่งตอบสนองความท้าทาย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ 

 Z = สิ่งหรือผลที่อยากจะได้ ได้แก่ เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ (Vision Target) 
 

ซึ่งแสดงความสัมพันธ์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 

1 หลักกำรที่สอง ของหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 (ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=5765&filename=anti_coruption) 
2 หลักกำรที่สิบเก้ำ ของหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 (ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=5765&filename=anti_coruption) 
3 หลักกำรที่สำม ของหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 (ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=5765&filename=anti_coruption) 
4 หลักกำรที่สี่ ของหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 (ที่มำ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=5765&filename=anti_coruption) 
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 เพื่อให้ได้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ตามกรอบเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น  อาศัยการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) และการจัดท า 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ด้วยการวิเคราะห์   
เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ซึ่งมีข้ันตอนตามกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ดังแสดงตามภาพที่ ๒ ต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพที่ ๒  ขั้นตอนตามกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 
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๑.๓ ความสอดคล้องกับสาระส าคัญหรือจุดมุ่งเน้นของแผนระดับต่าง ๆ 
 

 ๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านความม่ันคง 
       ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มุ่งเน้นผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ 
การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านความมั่นคงทั้งภายในประเทศ และ
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
   “ความมั่นคงแบบองค์รวม” เป็นเป้าหมายส าคัญเพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับ
ความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ    
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงได้ก าหนดเป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และ
มีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง ประเทศไทยมีบทบาท
ด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ โดยประชาคมระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีผลส าเร็จ ที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คือ 

 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ประเทศมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 

ระหว่างประเทศ  
 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 ๑.๓.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่ ๒ มีความส าคัญในการเป็นแนวทางในการพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่จะสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เก่ียวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (๐๑)          
ความมั่นคง มีเป้าหมายให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น และประชาชนอยู่ดี กินดี 
และมีความสุขดีขึ้น โดยการด าเนินงานที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง คือ ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ให้มีความพร้อมรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ 
ได้อย่างครอบคลุมและรวมเร็ว ทัดเทียมในระดับสากล และบรรลุในแต่ละห้วงเวลา โดยในห้วงที่ ๒ 
จะเน้นการด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชา
ร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ 
มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด 
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 จึงเป็นกลไกที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงก าหนด โดยใช้แนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ซึ่งได้ขยายขอบเขตความมั่นคง
ของชาติให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ ในทุกองคาพยพ โดยจะเน้นการด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป
ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอ้ือต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านจัดการ 
และขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของประเทศ ให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน  ๆ      
ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
 การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็น
ที่ ๑ ด้านความมั่นคง โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่ต้องการบรรลุ
ในแต่ละห้วงเวลาจะประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด าเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไข
ปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยยะส าคัญส าหรับในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่า
หมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมายในช่วงปี 
พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุ
เป้าหมายสุดท้าย ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ประเด็น (๐๑)         
ความมั่นคง ก าหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ซึ่งการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สอดคล้องกับแผนย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น และมีเป้าหมายเพ่ือให้การเมือง
มีเสถียรภาพและธรรมาธิบาลสูงขึ้น การรักษาความสงบให้สถาบันหลักมีความมั่งคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ
อย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี
ปรองดองและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ มีการพัฒนาเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาและ
เสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ เพ่ือให้ประเทศชาติ  
มีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวง
ให้หมดไปอย่างแท้จริง โดยมีกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นเจ้าภาพ
การด าเนินการในภาพรวม ทั้งนี้ แผนย่อยด้านนี้จะรองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๔ ประเด็น ได้แก่  

 (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
และ  
 (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา      
ความมั่นคงที่ส าคัญ 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ทั้งสิ้น ๔ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) การเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนุษย์ (๒) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
ภายใตก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (๓) การพัฒนาด้านการเมือง 
และ (๔) การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
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 โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดท าแผนและขับเคลื่อนรองรับแนวทางการพัฒนา
ด้านการเมือง ซึ ่งมุ ่งพัฒนานักการเมืองให้มีความรู ้ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม  ปลูกฝังให้
ประชาชน มีความรู ้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างพรรคการเมืองให้มีธรรมาภิบาล และพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง
ให้มีประสิทธิภาพสามารถจัดการเลือกตั้ง  ได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือการเป็น “รัฐธรรมาธิปไตย” โดยมี
แนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 

 การเผยแพร่ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน 
อย่างกว้างขวาง 

 การให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสทุกข้ันตอน  
 การเสริมสร้างอุดมการณ์ทางการเมือง/จิตสาธารณะ ให้แก่นักการเมือง สมาชิก  

พรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป  
 การก าหนดมาตรการ ขั้นตอน วิธีการ และบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับงานทางการเมือง

อย่างเข้มข้นจริงจัง 
 การผลักดันการเป็นสถาบันของพรรคการเมืองให้มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วม    
ในการออกระเบียบ/ข้อบังคับ 

 

 ๑.๓.๓ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีความสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่าที่

เชื่อมโยงไปยังเป้าหมายแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๐๑) ความม่ังคง แผนย่อยที่ ๑ การรักษา
ความสงบภายในประเทศ เป้าหมาย ๐๑๐๑๐๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น ดังภาพที่ ๓ ต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ ๓  ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย ๑.๑ รักษาความสงบ 
   ภายในประเทศ เป้าหมาย ๐๑๐๑๐๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
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 ๑.๓.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เป็นแผนพัฒนา       
ฉบับแรกที่เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและจะมีผลในการใช้เป็นกรอบ
เพ่ือก าหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
โดยการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักน าทาง ในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสอดคล้องกับ
หมุดหมายการพัฒนา หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

  ภาครัฐจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพ่ือลดช่องว่างของการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่เหมาะสม 
ในฐานะที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ คือ  
การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ต้องด าเนินการ
เพ่ือรับมือกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความสามารถของภาครัฐ ประกอบด้วย 

     (๑) พัฒนาการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก ประหยัด แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ  
โดยพัฒนาคุณภาพการให้บริการและเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม  
   (๒) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง 
และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 

   (๓) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศและสร้างระบบบริหารจัดการ 
     (๔) การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ       
ที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๓ จ านวน ๒ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายหลัก  
ที่ ๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยมีบริการสาธารณะทั่วถึง เท่าเทียม และเป้าหมายหลัก
ที่ ๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบท
โลกใหม ่
  หมุดหมายที่ ๑๓ มีกลยุทธ์การพัฒนาหมุดหมายทั้งสิ้น ๔ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ภาครัฐ ตอบโจทย์ สะดวก และ ประหยัด กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
และโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ และกลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะ 
ที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ 
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  การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรเพ่ือทราบถึงสถานภาพขององค์กรตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต ทั้งสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน และสถานการณ์
ภายนอกองค์กรที่เป็นโอกาสและภัยคุกคามของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์ 
SWOT (SWOT Analysis) 
 

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)  
  สภาพแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ซึ่งมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือค้นหาสมรรถนะและ
ศักยภาพขององค์กร เป็นการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey และอาศัยข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แผนต่าง ๆ รายงานผลการประเมินองค์กร เป็นต้น  

 ๒.๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามแนวคิด 7–S Model ของ McKinsey ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีโครงสร้างการท างาน หรือ
โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่าง ๆ เหมาะสม เอ้ือต่อการปฏิบัติงานดีหรือไม่ 

o Strategy (กลยุทธ์) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการก าหนดกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายไว้หรือไม่อย่างไร 

o System (ระบบ) ระบบการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอย่างไร         
มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 

o Skill (ความช านาญ) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเชี่ยวชาญ    
หรือช านาญในงานที่รับผิดชอบมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
หรือไม ่

o Staff (บุคลากร) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด และมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงานหรือไม ่

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับ  
และมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีการอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร 

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้
องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

 ๒.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก SWOT (SWOT Analysis) 
   ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 
     ๑. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในกระบวนการกลั่นกรองบุคคลเข้าสู่การใช้อ านาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ มีความส าคัญ 
ต่อการปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้ง เพ่ือพัฒนาประเทศ (ตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการ และการควบคุม
การก ากับดูแลการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ รวมถึงมีอ านาจในการ

 ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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สืบสวน ไต่สวนวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ผ่านมา แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี) 
     ๒. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแผนยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดแนวทางระยะยาวของ
หน่วยงานมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง  ๆ โดยมีผลงานในทั้ง ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
    ๓. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรม บุคคลมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์ 
     ๔. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งให้ความรู้กับประชาชนด้านพลเมืองศึกษา
     ๕. โครงสร้างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม 
มีส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และมีเครือข่าย ศส.ปชต. ในทุกต าบล (รวมทั้งเครือข่ายอื่น 
ที่สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั่วประเทศ) 
     ๖. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดท าความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ
หลายหน่วยงาน และมีเครือข่าย ศส.ปชต. และเครือข่ายอื่น ๆ ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อีกด้วย
     ๗. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ใช้อ านาจออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานได้ดี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
     ๘. พนักงานส่วนใหญ่ในแต่ละจังหวัดของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการท างาน
บูรณาการกันได้ด ี
     ๙. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการวางแผนแก้ปัญหา และมีส่วนงานที่ท าหน้าที่ชี้แจง
ตอบโตข้่าวปลอม ป้องกันความเข้าใจผิดของสาธารณชน 
     ๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการบริหารงบประมาณที่เป็นอิสระ เหลือสะสม 
ไม่ต้องส่งคืนคลัง 
  ประเด็นจุดอ่อน (Weakness : W) 
    ๑. การบริหารจัดการด้านบุคคล (HRM) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีปัญหา
หลายด้าน (เช่น สร้างบุคลากรมืออาชีพในงานด้านต่าง ๆ การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ
ของบางสายงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งตามความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) ระบบการเชิดชู
คนดีคนเก่ง การเปิดสอบเลื่อนระดับใช้เวลานาน การไม่มีระดับชั้นและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในการออกงาน
สังคมของราชการบริหารส่วนภูมิภาค การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในบรรดาพนักงานที่มีพื้นฐานการท างานมาจากหลาย ๆ หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อขวัญก าลังใจ และ
การปฏิบัติงานของพนักงาน) 
    ๒. โครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งยังต้องพัฒนาอีกมาก          
ในการขบัเคลื่อนให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
    ๓. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในองค์กร ระหว่างผู้บริหารและพนักงานและลูกจ้างยังมีน้อย ท าให้งานล่าช้า การให้ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน ยังมีปัญหาในการสั่งการลงไปในระดับล่าง (ส่งผลต่อความส าเร็จของงาน) 
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    ๔. พนักงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะด้าน มีจ านวนน้อย ยังไม่ครอบคลุม 
ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น ด้านกฎหมายมหาชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 
ยังมีน้อย ไม่เพียงพอ (รวมทั้ง มีปัญหาสมองไหล โดยเฉพาะพนักงานสายนิติกร พนักงานสืบสวน ลาออกไป
ประกอบอาชีพอ่ืน ท าให้ขาดพนักงานบางด้าน ได้แก่ งานสืบสวนสอบสวนและการหาข่าว เนื่องจากพนักงาน
สืบสวนที่ผ่านอบรมตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการเปลี่ยนสายงานในองค์การ  
โดยไม่มีการวางแผนการจัดการและควบคุม ท าให้ขาดคนท างาน อีกทั้งการขาดระบบการถ่ายทององค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญจากผู้จะเกษียณสู่พนักงานที่จะเข้ามาท างานแทน เป็นต้น) 
    ๕. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) 
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) ที่ก าหนดไว้ (พนักงานส่วนใหญ่ ท างานประจ า
มากกว่างานยุทธศาสตร์ เคยท าอย่างไรก็ท าอย่างนั้น ไม่ท างานเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย) 
    ๖. การให้ความส าคัญ/น้ าหนักกับภารกิจหลัก/กลุ่มผลงานหลัก (Key Result Areas) 
ด้านการบริหารจัดการการเลือกตั้งไม่สมดุล (การจัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นมาก
ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้ง ท าให้น้ าหนักงานส าคัญอ่ืน ๆ น้อยไป เช่น ให้น้ าหนักงานพัฒนา
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การด าเนินงานด้าน
การให้การศึกษาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย (Civic Education) งานสืบสวนน้อยไป (การสืบสวน 
สอบสวน ด าเนินคดีมีงานไม่เพียงในช่วงเลือกตั้งตามท่ีหลายคนเข้าใจเท่านั้น แต่มีงานทั้งปี เพราะงานด าเนินคดี
ในชั้นศาล ทั้งในฐานะโจทก์หรือจ าเลย บางคดียืดเยื้อใช้เวลาหลายปี แต่บุคลากรมีน้อยไป) เป็นต้น) 
    ๗. การประชาสัมพันธ์และกระบวนการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสู่สังคม 
เป็นเชิงรับ ไม่ใช่เชิงรุก (การประชาสัมพันธ์กระบวนการเลือกตั้งมักจะท าเฉพาะช่วงมีการเลือกตั้งในห้วงเวลา
ของการเลือกตั้ง ท าให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสับสนและตีความแตกต่างกัน ท าให้ประชาชน
จ านวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อน ควรจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทางแม้จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่มี    
การเลือกตั้ง) 
    ๘. การจัดท างบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีระบบวิเคราะห์
งบประมาณ และการวิเคราะห์โครงการ รวมทั้งระบบติดตามประเมินผลยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
    ๙. การบริหารงานยังเป็นการบริหารแบบรวมอ านาจ มุ่งให้ปฏิบัติตามค าสั่ง (ความเคยชินกับ
การท างานแบบเดิม ๆ รอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ไม่ก่อให้เกิดการท างานเชิงรุกจากล่างขึ้นบน การแก้ปัญหางาน   
ในระดับปฏิบัติ จึงท าได้ยาก) 
    ๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลจ านวนมากก็จริง แต่ยังไม่มีการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ไม่มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และไม่มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารกลางเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งยังไม่สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
และระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มที่ เช่น การตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ 
 

๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)  

 ๒.๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก PESTEL Model 
    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุ
สถานการณ์ท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTEL Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์
ได้ดังนี ้
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o การเมือง P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบาย
ทางการเมืองที่มีผลกระทบกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงยุทธศาสตร์
ระดับชาติต่าง ๆ ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน เอื้อให้องค์กรสามารถน ามาปรับใช้เป็น
กรอบแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์องค์กร 

o เศรษฐกิจ E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

o สังคม และวัฒนธรรม S-Social and Culture เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแส
สังคมที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งผลให้องค์กรต้องพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว 

o เทคโนโลยี T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความก้าวหน้า
และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้องค์กรต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้ทัน 

o สิ่งแวดล้อม E-Environment เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผล
ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือให้องค์กรเตรียมรับมือและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ 

o กฎหมาย L-Legal เป็นการวิ เคราะห์กฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลต่อส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง การมีกฎระเบียบที่รองรับการด าเนินงานขององค์กรที่ชัดเจนเอ้ือให้
องค์กรสามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 ๒.๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก SWOT (SWOT Analysis)  
   ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)  
    ๑. เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานได้มากข้ึน 
    ๒. ประชาชนตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและคาดหวังกับการปฏิบัติงานของ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
    ๓. รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพ่ิมอ านาจให้กับคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในการสืบสวนไต่สวนมากขึ้น (รวมทั้ งบัญญัติให้ศาลฎีกาน าส านวนการสืบสวนไต่สวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหลักในการพิจารณา เป็นโอกาสให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พัฒนา
งานสืบสวนไต่สวนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร) 
    ๔. กระแสโลกยังคงให้ความส าคัญในการคัดเลือกนักการเมืองเข้าสู่อ านาจทางการเมือง       
ด้วยการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์
สุจริตของนักการเมือง สร้างโอกาสให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพัฒนางานให้มีธรรมาภิบาลและ
ความเป็นเลิศ 
    ๕. คนรุ่นใหม่มีความต้องการความเป็นประชาธิปไตยที่สูงขึ้น เป็นโอกาสในการท างานของ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    ๖. เครือข่ายภายนอกของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ดีเจประชาธิปไตย รด.จิตอาสา ลูกเสืออาสาเพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย องค์กรเอกชน เป็นต้น 
ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นอย่างด ี
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    ๗. แผนระดับชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิรูปประเทศให้ความส าคัญกับภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ         
การเลือกตั้ง เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายในการท างานได้ 
    ๘. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับใหม่ ก าหนดแนวทางการสร้าง
ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 
    ๙. องค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์อันดีกับ  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
    ๑๐. การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเปิดโอกาสให้  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง               
ได้ด าเนินการและสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเลือกตั้งสูงขึ้น 
   ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)  
    ๑. กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีมาก อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง 
เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนสับสนมากขึ้น (พรรคการเมือง
และสื่อมวลชนต่างตีความกฎหมายไปในแง่มุมต่าง ๆ เช่น วิธีการค านวณคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ ที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนมีความปั่นป่วน ประชาชนสับสน) 
    ๒. ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจอ านาจหน้าที่และลักษณะงานของส านักงานคณะกรรมการ      
การเลือกตั ้ง ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเลือกตั ้งของกลุ ่มนักการเมือ ง ประชาชน ยังมีไม่มาก
เท่าที่ควร ท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การท างานและภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
    ๓. สังคมมีความคาดหวังต่อการปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้งและการแก้ไขปัญหา    
การซื้อสิทธิขายเสียง ให้ได้ผลโดยเร็ว และวิพากษ์วิจารณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ไม่เป็นตามความคาดหวัง 
    ๔.การตรวจสอบของสังคมมีความเข้มข้น รุนแรง และรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางสังคมออนไลน์ในการวิพากษ์วิจารณ์ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
    ๕. เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีผลต่อการท างานส านักงานคณะกรรมการ        
การเลือกตั้ง ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ได้
    ๖. กระบวนการเลือกตั้ง ได้รับผลจากวัฒนธรรมความเป็นพรรคพวก และระบบพรรคพวก      
เส้นสาย (Spoils System) ซึ่งมีผลต่อการใช้สิทธิของประชาชน 
    ๗. การแข่งขันของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง บางครั้งส านักงานคณะกรรมการ   
การเลือกตั้ง อาจถูกโจมตีการท างานได้ง่ายขึ้น พรรคการเมืองไม่ ได้มองส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง        
ในแง่ดีมากนัก รวมถึง พรรคการเมืองใหม่ใช้ Social Media เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย New Voter ได้มากกว่า
พรรคการเมืองเก่า โดยโจมตีพรรคการเมืองอ่ืน และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็น
ความจริง 
    ๘. การมีข่าวปลอม (Fake News) ท าให้เกิดกระแสสังคมต่อต้านการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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 วัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักและเครื่องมือทางการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารองค์กร ผู้น าองค์กร ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ และประชาชน ในการมุ่งไป
ในทิศทางของการด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการสร้างธรรมาภิบาลในแวดวงที่เกี่ยวข้อง ให้มีความโปร่งใสด้วยการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึงครบถ้วน ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม ก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
ความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า มีคุณธรรม ตามครรลองของนิติธรรม 

 

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิสัยทัศน์ (เพ่ือตอบโจทย์ “จะเป็นอะไร” - What to be?) เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในระยะ ๑๕ ปีข้างหน้า  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) โดยให้ความส าคัญกับ
ความสามารถในการจัดการควบคุมและด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น 
รวมทั้งการออกเสียงประชามติ การสืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย ในทิศทาง “ความยั่งยืน” จากการบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายด าเนินการไปตามบทบาทหน้าที่ให้มีความสมดุลอย่างเป็นหุ้นส่วนพันธมิตร ทั่วถึง เป็นธรรม 
และครอบคลุม มุ ่งสู ่ “การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น” แผน ฯ นี้ จึงได้ก าหนดข้อความ
วิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ 

 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนกำรเลือกตั้ง 
อย่ำงมืออำชีพ ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(OECT is internationally recognized professional organization in election process for 
democracy under the King’s Head of State.)” 

 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕7๐) 

“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนกำรเลือกตั้ง 
อย่ำงมืออำชีพ ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(OECT is nationally recognized professional organization in election process for 
democracy under the King’s Head of State.)” 

 

 นิยามวิสัยทัศน์: 
 

การยอมรับ  การที่ประชาชนได้รับรู้ถึงการด าเนินของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกิด  
หรือให้ประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือการปฏิบัติตามมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวางแนวทางไว้ หรือการแสดงออกหรือมีท่าที ซึ่งยินยอมต่อข้อก าหนด  
ตามข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ส่วนที่ ๓ 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐  
(ฉบับปรับปรุง) 
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ระดับสากล  คุณภาพ หรือมาตรฐานที่ได้จากการพิจารณาร่วมกันของประเทศต่าง ๆ หรือข้อตกลง  
ที่เห็นพ้องร่วมกัน โดยอาจมีหน่วยงานสากล เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์กรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : 
ISO) เป็นต้น 

กระบวนการเลือกตั้ง  กระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคล                              
เข้าไปท าหน้าที่ในการปกครองประเทศ ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ได้แก่ 
การจัดการเลือกตั้งอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม การส่งความเป็นพลเมือง       
ที่มีคุณภาพ และความสามารถในการใชดุลพินิจในการเลือกตั้ง การส่งเสริม
เครือข่ายคนดีและเก่งให้เข้าไปปกครองบ้านเมืองตามระบอบการปกครอง   
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยป้องกันไม่ให้ 
คนไม่ดีก่อความวุ่นวายในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

มืออาชีพ      ความเชี่ยวชาญสูงในด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน อยู่ในครรลองของจริยธรรม มีความ
ผูกพันในงาน ขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น รอบคอบ สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลดี ป้องกัน
ความเสียหายได ้และพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ เกิดผลงานที่ดีที่สุด 

  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  พระมหากษัตริย์ทรงบริหารอ านาจอธิปไตยแทนปวงชน โดยแบ่งแยกอ านาจนั้นเป็น

สามฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติที่เรียก "รัฐสภา" ฝ่ายบริหารที่เรียก "คณะรัฐมนตรี" และ
ฝ่ายตุลาการ ที่เรียก “ศาล” (ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ)  

 

๓.๒ พันธกิจ (Mission Statement) 
 พันธกิจ (เพื่อตอบโจทย์ “ท าอะไร” - What to do?) เป็นการก าหนดกรอบการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีความจ าเป็นต่อกระบวนการเลือกตั้งของประเทศ ในการจัดให้มี
การด าเนินการให้ชัดเจนและตอบสนองความจ าเป็น จึงก าหนดข้อความพันธกิจ ดังนี้ 

 
“สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง 

(To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are 
elected to hold public office in the democratic regime under  

the King’s Head of State.)” 
 

 หมายเหตุ : กระบวนการเลือกตั้ง หมายถึง ความสัมพันธ์ของผู้เล่น (Players) และปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
o ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
o ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
o พรรคการเมือง 
o ผู้จัดการเลือกตั้ง 
o ผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง 
o บริบท และระบบนิเวศการเลือกตั้ง (Election Ecosystem) ครอบคลุมกฎหมาย

ระดับต่าง ๆ การบังคับใช้กฎหมาย (รวมการสืบสวนสอบสวนหาข่าว เป็นต้น) 
วัฒนธรรมทางการเมือง ฯลฯ 
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 โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ให้ได้มาตรฐาน   
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึง ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่เป็นภาระ เสมอภาคและเป็นธรรม (พัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งคุณภาพ) 
 ๒. พัฒนาองค์การและบุคลากรในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ สนับสนุน  
การวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  (สร้างองค์กรและ
บุคลากรมืออาชีพในการปฏิบัติงาน) 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือระหว่างองค์กร และ/หรือหน่วยงานจัดการเลือกตั ้งทั ้งในระดับประเทศและระดับสากล       
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(สร้างเครือข่ายคุณภาพ) 
 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข็มแข็ง ด าเนินกิจกรรมตามหลัก 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติ (สร้างพรรคการเมืองคุณภาพ) 
 ๕. พัฒนาพลเมืองศึกษา (Civic Education) ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝัง
ค่านิยมในวิถกีารปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (สร้างพลเมืองคุณภาพ) 
 
๓.๓ ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 คุณค่าหลัก (Core Values) ที่การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยึดถือเป็น
วิถีชีวิตในการด าเนินงานร่วมกัน (Shared Value) แสดงจุดยืน และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริม
และสนับสนุนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ก าหนดค่านิยมหลักของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า 
“OECT” ดังนี้ 

Openness = เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส 
Efficiency = ประสิทธิภาพสูง 

 Communication = สื่อสารดี 
 Technology = เทคโนโลยีก้าวหน้า 
 

๓.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 การด าเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการ
ในอนาคต อาศัยแนวทางที่มุ่งเน้นสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” (Strategic 
Issue) หรือเป็น “แผนที่น าทาง” (Roadmap) เพ่ือไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดได้ดังนี้ 

 ๑) เร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย (SO) 
รายละเอียดอยู่ในบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ที่ ๑ 
 ๒) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย (ST) 
รายละเอียดอยู่ในบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ที่ ๒ 

๓) สร้างความตระหนักและจิตส านึกความเป็นพลเมืองคุณภาพ (WO, WT) 
รายละเอียดอยู่ในบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ที่ ๓ 
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 แบบจ าลองธุรกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (BMC : OECT Business Model Canvas) 

                                        
 

5 ประมำณกำรจำกกำรตัดสินใจ (ด้วยควำมเช่ือมั่นในกิจกรรมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกตั้ง หรืออื่น ๆ) ของประชำชนในกำรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดขึ้น โดยประมำณรำคำกลำงจำกกำรใช้สื่อหรือเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่น ต่อหัว 
6 ประมำณกำรจำกกำรตัดสินใจของประชำชนในกำรเข้ำร่วมกับกิจกรรมที่มีควำมสร้ำงสรรค์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดขึ้น โดยประมำณรำคำกลำงจำกกำรใช้สื่อหรือเครื่องมือในกำรสร้ำงสรรค์
กิจกรรม ต่อหัว 
7 ประมำณกำรจำกกำรกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดขึ้น โดยประมำณรำคำกลำงจำกกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ต่อหัว 

หุ้นส่วนหลัก  
(Key Partners) 

งาน/กิจกรรมหลัก  
(Key Activities) 

คุณค่าที่ส่งมอบ  
(Value Proposition)  

ความสัมพันธก์ับลูกค้า  
(Customer Relationships) 

กลุ่มลูกค้า  
(Customer Segments) 

 + หน่วยงานภาครัฐ 
 + องค์การเลือกตั้ง 
    ในต่างประเทศ 
 + พรรคการเมือง 
 + มหาวิทยาลัย 
 + อื่น ๆ 

+ เร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้ง  
   สุจริต เท่ียงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย  
+ พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย  
+ พัฒนาความตระหนักและจิตส านึกความเป็น 
   พลเมืองคุณภาพ 
+ ๑๓ กลยุทธ ์

“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นที่ยอมรับระดับสากล  
ในกระบวนการเลือกตั้ง 

อย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  

(OECT is internationally recognized 
professional organization in election 
process for democracy under the 

King’s Head of State.)” 

  + Coaching 
  + Consulting 
  + KM 
  + Learning Process 

+ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
+ เด็กและเยาวชน 
+ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
+ พรรคการเมือง 

 

ทรัพยากรหลกั (Key Resources)  ช่องทาง (Channels)  

 + บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
    การเลือกตั้ง 
 + เทคโนโลยี 
 + เครือข่าย 

+ Online  
+ On-site 
+ นโยบาย 
+ เครือข่าย 

 

 

โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) การสร้างรายได้ (Revenue Streams)  
 + บุคลากร ปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
 + เทคโนโลยี ปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
 + อื่น ๆ ปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
รวม ปีละ ๔,๐๐๐ ล้านบาท 

+ (ไม่เป็นตัวเงิน) ความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (๓๐ ล้านคน x ๑๐๐) ปีละ ๓,๐๐๐ ล้านบาท5 
+ (ไม่เป็นตัวเงิน) การมีส่วนร่วมทางการเมืองสร้างสรรค์  (๑๐ ล้านคน x ๑๐๐) ปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท6 
+ (ไม่เป็นตัวเงิน) ประชาชนเป็นพลเมืองประชาธิปไตย-พลเมืองศึกษา (๑๐ ล้านคน x ๕๐๐) ปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท7 
รวม ปีละ ๙,๐๐๐ ล้านบาท 
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๓.๕ การถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ 
 แผนยุทธศาสตร์แสดงจุดมุ่งหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้ และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งใช้วิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)         
บนพ้ืนฐานของบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) ซึ่งมี ๔ มิติ คือ ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์การ ซึ่งความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ตามมิติของ  BSC ดังแสดงในภาพที่ ๔ กรอบยุทธศาสตร์ที่ได้มีการก าหนดขึ้นนี้ เป็นแผน
ระยะยาว ๒๐ ปี มีการก าหนดค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ที่แตกต่างกัน ๓ ช่วงเวลา ทั้งนี้ รายละเอียด
ของการด าเนินการตามห้วงเวลา ๓ ระยะ ได้แก่ 
 ระยะที่ ๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 ระยะที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ 
 ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 
 

โดยมีรายละเอียดตามภาพท่ี ๔
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ภาพที่ ๔  แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategy Map) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  เร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

   จ านวน ๕ ตัวช้ีวัด ๘ กลยุทธ์ ๑๒ โครงการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. การเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริต
และเที่ยงธรรม 
 ๒. การจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ สุจริต เที่ยงธรรม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ๓. ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล กระบวนงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 ๔. บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 ๕. มีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
สนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เป็นการใช้จุดแข็งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการช้อนโอกาส    
เป็นแนวทางยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน  ส่งเสริมส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งการออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมให้เท่าทันต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  
โดยทุกภาคส่วนสามารถท าหน้าที่และใช้สิทธิในกระบวนการเลือกตั้ง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  โดยมีรายละเอียดตามแนวทางบัตรคะแนน
สมดุล (BSC-Balanced Scorecard) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่ ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรส์ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 
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มิติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประสิทธิผล การเลือกตั้ง/ 
การออกเสียง
ประชามตมิีความ
น่าเชื่อถือ และได้รับ
การยอมรับในความ
สุจริตและเที่ยงธรรม 

ร้อยละของประชาชน
ที่ระบุว่าระบวนการ
เลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติ 
เป็นที่น่าเชื่อถือและ
ยอมรับได้ในความ
สุจริตและเที่ยงธรรม 
 
 

ร้อยละ ๘๕ ๙๐ ๙๕  ขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งแบบบูรณาการ รวมทั้งกระจาย
อ านาจให้หน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีความคล่องตัว และ
จัดสรรเงินอุดหนนุสนับสนุนให้กระบวนการเลือกตั้งมีประสทิธิภาพ 

๑. โครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง (F๐๓๐๑) 
 
 พัฒนากระบวนการป้องกันเเละจัดการการกระท าผิดเกี่ยวกับ 
    การเลือกตั้ง รวมถึงการจัดการข้อมูลข่าวเท็จหรือกระเเสที่เป็น  
    ภัยต่อการพัฒนาทางการเมือง 
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับ 
    กฎหมายเลือกตั้ง การสืบสวนไต่สวนและการด าเนินคดีในศาล  
    (F๐๓๐๑)  
 

คุณภาพบริการ การจัดการเลือกตั้ง/ 
การออกเสียง
ประชามติ สุจริต 
เที่ยงธรรม มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่สามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้งและ 
การออกเสียง
ประชามติได้สะดวก
และถูกต้อง 

ร้อยละ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 
 

 ปรับลดขนาดกระบวน (Lean Management) ลดงาน 
กิจกรรม ค่าใช้จา่ยที่ไม่จ าเปน็ลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งการด าเนนิการ
ตามหลักความคุ้มค่า (Value for Money)  

๓. โครงการพัฒนานวัตกรรมช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
    (F๐๔๐๑) 

 
 เร่งรัดนวัตกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบและ  
    ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียง  
    ประชามติด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  (F๐๔๐๕) 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  27 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

มิติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาล 
กระบวนงาน 
มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว  
และเป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จ 
ในการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้ง
ทุกระดับให้ได้
มาตรฐาน มีแนวทาง 
การด าเนินงาน  
ที่ชัดเจน 

ระดับ ๓ ๔ ๕ 
 

 ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
๕. โครงการปรับสู่ระบบบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM)  (F๐๓๐๓) 
 
 เร่งรัดกิจกรรมการปฏิรูปการเมืองตามอ านาจหน้าที่ของ กกต. 
๖. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของพรรคการเมือง   
    (F๐๔๐๖) 
๗. โครงการพัฒนาพรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง  
    และยั่งยืน  (F๐๒๐๓) 

 
 

การพัฒนา
องค์การ 

บุคลากรมีจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม 
และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 

ระดับ ๓ ๔ ๕ 
 

 ปฏิรูปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) จัดหรือมอบหมายให้
บุคลากรรับผิดชอบยุทธศาสตร์ประจ าทุกส่วนงาน 

๘. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพ่ือการเปลี่ยนผ่าน     
     สู่ digital OECT  (F๐๓๐๒) 
๙. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ  
    (F๐๓๐๒) 
๑๐. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  (F๐๔๐๗) 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  28 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

มิติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

 มีนวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสารทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

ระดับความส าเร็จ
ของการมีนวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

ระดับ ๓ ๔ ๕ 
 

 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเลือกตั้งใหสุ้จริต  
เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

๑๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศชาญฉลาดในระบบ 
      การเลือกตั้ง  (F๐๔๐๔) 
๑๒. โครงการนวตักรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน   
      (e-Learning)  (F๐๔๐๔) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  29 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย 

   จ านวน ๔ ตัวช้ีวัด ๓ กลยุทธ์ ๖ โครงการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๒. เครือข่ายและประชาชนมีความพึงพอใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๓. กระบวนการสร้างความร่วมมือ และนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในและต่างประเทศ        
มีประสิทธิภาพ  
 ๔. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสมรรถนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เป็นการใช้จุดแข็งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการป้องกัน
ภัยคุกคาม อุปสรรคและความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นแนวทางยุทธศาสตร์เชิงป้องกันและเชิงรับ ในการอาศัยเครือข่าย        
ที่เข้มแข็งร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการรับรู้ทางการเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง 
มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนและสังคมสับสน รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เลือกตั้ง หลายหน่วยงาน จะต้องสามารถอธิบายความได้ชัดเจน ท าให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถใช้อ านาจในการออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโดยความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามแนวทางบัตรคะแนนสมดุล (BSC-Balanced Scorecard) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  30 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

มิติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประสิทธิผล เครือข่ายมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

ร้อยละของเครือข่าย
มีการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๘๕ ๙๐ ๙๕  เร่งพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งแบบชาญฉลาด (Smart 
Election Network) ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนากระบวนการ
เลือกตั้ง ทั้งในและต่างประเทศ (การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  
โดยพรรคการเมือง นักการเมืองและประชาชน ตลอดจนกลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลตามหลักการการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง) 

๑. โครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (F๐๔๐๑) 

๒. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความเข้าใจ 
    ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (F๐๑๐๑) 

 
คุณภาพบริการ เครือข่ายและ

ประชาชนมีความ 
พึงพอใจ จากการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
ของ สนง.กกต. 
 

จ านวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น 
เพ่ือเสริมสร้าง 
การเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 
 

จ านวน ไม่น้อย
กว่า 
๒ 

ไม่น้อย
กว่า 
๓ 

ไม่น้อย
กว่า 
๕ 

 พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเลือกตั้งใหสุ้จริต  
เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

๓. โครงการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย   
    (F๐๑๐๒) 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  31 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

มิติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประสิทธิภาพ กระบวนการสร้าง
ความร่วมมือ  
และนวัตกรรม 
การมสี่วนร่วม
ทางการเมือง ทั้งใน
และต่างประเทศ    
มีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
มีส่วนร่วม 
ทางการเมืองเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๒๕ ๕๐ ๗๕  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง และความศรัทธา
ในวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๔. โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  (F๐๔๐๒) 
๕. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งใน 
    และต่างประเทศ  (F๐๔๐๒) 
 

การพัฒนา
องค์การ 

สนง.กกต.  
มีสมรรถนะในการ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

ระดับความส าเร็จ
ของการมีนวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

ระดับ ๓ ๔ ๕  พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเลือกตั้งใหสุ้จริต 
เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

๖. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเครือข่าย 
    ประชาธิปไตย  (F๐๔๐๔) 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  32 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความตระหนักและจิตส านึกความเป็นพลเมืองคุณภาพ 

   จ านวน ๔ ตัวช้ีวัด ๓ กลยุทธ์ ๕ โครงการ 

โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญา 
 ๒. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองคุณภาพ 
 ๓. กระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน  
 ๔. มีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
สนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์นี้เป็นการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความสามารถในการรับ
โอกาสและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม เป็นแนวทางยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาและเชิงรับ เพ่ือให้ระบบบริหารมีความ
เข้มแข็งในการเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองคุณภาพ โดยอาศัยความสามารถและ
สมรรถนะหลักในกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 
ให้เกิดความศรัทธา และพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญา ทั้งปรัชญาและรูปแบบการเมืองการปกครอง
ของราชอาณาจักรไทย อันมีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเองและมีสารัตถะส าคัญบางประการที่แตกต่างจากนัยของ
ประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมของตะวันตกและหรือพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศสังคมนิยม
ยุคใหม ่โดยมีรายละเอียดตามแนวทางบัตรคะแนนสมดุล (BSC-Balanced Scorecard) ดังนี้ 
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มิติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประสิทธิผล ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และ
เชื่อมั่นศรัทธาในวิถี
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
บนพื้นฐานของ
สังคมอุดมปัญญา 

ระดับความส าเร็จใน
การเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในวิถี
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  
บนพื้นฐานของสังคม
อุดมปัญญา 

ระดับ ๓ ๔ ๕  ผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
    การเลือกตั้ง และพลเมืองศึกษา (Civic Education)  
    เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย  
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนา 
    กระบวนการเลือกตั้งที่ดี 
๑. โครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (F๐๑๐๑) 

คุณภาพบริการ กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ด้านพลเมือง
คุณภาพ 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่มี
ความรู้เกี่ยวกับ
พลเมืองคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ ๘๕ ๙๐ ๙๕  เร่งรัดนวัตกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๒. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสารด้าน  
    การขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น   
    ประมุข  (F๐๔๐๑) 
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มิติ 
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ ๒๕๖๖-

๒๕๗๐ 
๒๕๗๑-
๒๕๗๕ 

๒๕๗๖-
๒๕๘๐ 

ประสิทธิภาพ กระบวนการสร้าง
และถ่ายทอด
ความรู้มีมาตรฐาน 
และได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน 

ระดับความส าเร็จใน
กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีมาตรฐาน 
และได้รับการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน 

ระดับ ๓ ๔ ๕  ผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
    การเลือกตั้ง และพลเมืองศึกษา (Civic Education)   
    เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย  
    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนา   
    กระบวนการเลือกตั้งที่ดี 
๓. โครงการส่งเสริมให้มีกลไกการใช้ศักยภาพเครือข่ายภายใน 
    ร่วมกับภายนอก  (F๐๔๐๒) 

๔. โครงการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
    การปกครองระบอบประชาธิปไตยให้เป็นต้นแบบในการขยาย 
    ผลสูส่าธารณะ  (F๐๑๐๑) 
 

การพัฒนา
องค์การ 

มีนวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสารทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ 
 
 

ระดับความส าเร็จของ
การมีนวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
 

ระดับ ๓ ๔ ๕  พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเลือกตั้งให้สุจริต 
เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

๕. โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ของ สนง.กกต. เพื่อ 
    ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของการเมืองและการเลือกตั้ง   
    (F๐๔๐๑) 
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 ปัจจัยส าคัญของการจัดท าแผนที่ดีจ าเป็นต้องมีกระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย และ
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายใน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการร่วมคิด ร่วมท า 
และร่วมรับผิดชอบ ซึ่งในส่วนของการวางแผนยุทธศาสตร์ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น และพิจารณาก าหนดทิศทางการท างานขององค์กรตามที่กล่าวแล้ว 
ดังนั้น เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้จึงต้องมีการขับเคลื่อนแผนสู่ก ารปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  

 

๕.๑ แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน

ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน    
แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน ประสานกัน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้   

 ๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกส่วนงานตระหนักถึงความส าคัญ และพร้อม
ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดประชุมหรืออบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ     
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแนวทางนี้ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร
ทุกระดับจะต้องเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน และเพ่ือเป็นกลไกในการสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากร
ทุกระดับได้มีความเข้าใจ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง รวมถึงจะต้อง
มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงทิศทางการท างานขององค์กร 
เพ่ือจะได้เข้าใจและสนับสนุนการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วย 
 ๒. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยน า       
กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้
ส่วนงานเจ้าภาพหลักจะต้องน าแนวคิดแผนงาน/โครงการดังกล่าวมาจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการ
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๓. การส่งเสริมให้มีการบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนอย่างจริงจัง  โดยส่งเสริมให้มี   
การประสานการท างานระหว่างส่วนงานมากขึ้น ซึ่งการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มี
ความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  
อันจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กรให้เกิดขึ้น 
 ๔. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ        
เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับแผนยุทธศาสตร์และวางแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์      
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยในทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญตามนโยบายของรัฐบาล หรือแผนระดับชาติต่างๆ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ด าเนินการ
ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 

 ส่วนที่ ๕ 
การน าแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 
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๕.๒ การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลที่ดี จะท าให้ได้ข้อมูลของความก้าวหน้าของการด าเนินงานที่ท า
ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานนับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์     
ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ตลอดจนได้ทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  
ในการเบิกจ่ายล่าช้า ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาทางด้านเทคนิค และปัญหาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ และสิ่งที่ส าคัญ
ได้แก่ การตรวจสอบ และสอบทานผลที่ได้รับจากโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับจัดท าโครงการต่อไป และ
สามารถทบทวนถึงผลส าเร็จและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการวางแผนโครงการ
ในอนาคต 
 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับทุกส่วนงานภายในแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาภัยคุกคาม ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไปไว้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
แนวทางการติดตามประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ๑. การติดตามผลการใช้จ่าย ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ๒. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยให้ทุกส่วนงานจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า 
และปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ  

 ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงานประกอบการจัดท าแผน การวิเคราะห์
ข้อมูลตามรายงานการติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป   

 การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ กล่าวคือ   
ในการน าแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ส าหรับน าไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยมีขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  37 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามกรอบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมลู รำยงำนผลจำกส่วนงำนต่ำง ๆ 

ตรวจสอบควำมถูกต้อง/ 
ประมวลผลข้อมูลและจดัท ำสรุป

รำยงำนผลกำรติดตำมฯ 

เสนอคณะท ำงำนก ำกับแผนยุทธศำสตร/์
คณะกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผลแผนฯ 

พิจำรณำ 

รำยงำนผลพร้อมข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมกำรฯ เสนอผู้บริหำร 

ผู้บริหำรหน่วยงำนภำยใต้ ส ำนักงำน กกต.
รำยงำนผลต่อ สนย./ผู้บริหำรตำมล ำดับชั้น 

กำรวำงแผน/ 
กำรสอบทำนแผน 

กำรน ำผลไปสู่กำรปฏิบัต ิ

ทบทวน 
ปรับปรุง 
แก้ไข 

 ประกำศให้ประชำชนทรำบ โดยปิดประกำศไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 

 เผยแพรต่ำมสื่อต่ำง ๆ เช่น บอรด์ประชำสัมพันธ์ เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ฯลฯ 

 แจ้งทุกส่วนรำชกำร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องทรำบ 
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ภาคผนวก 
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 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

 แผนภาพที่ ๑  :  ภาพแสดงวิสัยทัศน ์

 

 

 

 

 

  แผนภาพที่ ๒  :  ภาพแสดงพันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            “ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นทีย่อมรับระดับสากล           
             ในกระบวนการเลือกตั้งอยา่งมืออาชีพ  

               ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ (Missions) 
 

          ๑) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการเลือกตั้ง การออกเสียง
ประชามติให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง
ไม่เป็นภาระ เสมอภาคและเป็นธรรม  
 

 ๒) พัฒนาองค์กรและบุคลากรในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ สนับสนุน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  

 ๓) ส่งเสริม สนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กร และ/หรือ
หน่วยงานจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับสากล  เพื่อขับเคลื่อน         
การพัฒนาการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ  
ในระดับสากล 
  

 ๔) ส่งเสริม สนับสนุน ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองท่ีเข้มแข็ง 
ด าเนินกิจกรรมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ 
  

 ๕) พัฒนาพลเมืองศึกษา (Civic Education) ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และปลูกฝังค่านิยมในวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  
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แผนภาพที่ ๓  :  ภาพแสดงปัจจัยความส าเร็จ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง : 
พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิาร 

จัดการเลือกตั้งและออกเสยีงประชามติ 
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ได้อย่างรวดเร็ว และได้รับการยอมรับ

ในความสุจรติและเที่ยงธรรม 

การสร้างพรรคการเมืองคุณภาพ :  
พัฒนาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง 

สามารถมีบทบาท และท าหน้าท่ี 
ตามความต้องการของประชาชนได้         

 หรือเป็นสถาบันทางการเมือง 
ของประชาชนนั้นเอง 

การสร้างเครือข่ายคุณภาพ :  
เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายของ สนง.กกต.

เข้มแข็งและเข้ามามสี่วนร่วม 
ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างต่อเนือ่ง 

พัฒนาระบบการสร้างความร่วมมอืและ
นวัตกรรมการมสี่วนร่วมทางการเมือง 

ทั้งในและต่างประเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพและทันสมยั 

     การสร้างองค์กรและบุคลากร 
     มืออาชีพในการปฏิบัติงาน : เป็นปัจจัย 

 แห่งความส าเรจ็ขององค์กร เนื่องจากบุคลากร 
การบริหารจัดการ และเครื่องมือขององค์กร 

  เป็นปัจจัยภายในท่ีควบคมุและสามารถพัฒนาได้  
  โดยปฏิรปูสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีนวตักรรม 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยง 
      การปฏิบัติงานครอบคลมุทุกภารกิจ 

  การสร้างพลเมืองคุณภาพ :  
เป็นปัจจัยส าคัญทีสุ่ด เพราะพลเมอืงมีคุณภาพ 
จะส่งผลคือการเลือกตั้งคณุภาพ ท าให้ได้คนดี 

มาปกครองบ้านเมือง จึงจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ใหไ้ด้มาตรฐานและไดร้ับการยอมรับ 

จากทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ 
     ความศรัทธาต่อวิถีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ 
ทรงเป็นประมุข 
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 แผนภาพที่ ๔  :  ภาพแสดงค่านิยมหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openness 
เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส O 

 E 

O 

Efficiency 
ประสิทธิภาพสูง 
 

Communication 
สื่อสารดี C 

 T 

O 

Technology 
เทคโนโลยีก้าวหน้า 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) OECT 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  42 | ห น้ ำ ที่  
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 แผนภาพที่ ๕   :   ภาพแสดงประเด็นยุทธศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

สร้างความตระหนักและจิตส านึกความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
 

 ๑ 

 ๒ 

 ๓ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 เร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

 ค านิยาม 
 การใช้จุดแข็งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการช้อนโอกาส เป็นแนวทาง
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานส่งเสริมส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งใช้อ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งการออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมให้เท่าทันต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  
โดยทุกภาคส่วนสามารถท าหน้าที่และใช้สิทธิในกระบวนการเลือกตั้ง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
กับการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ 
   ขับเคลื่อนกระบวนการเลือกตั้งแบบบูรณาการ รวมทั้งกระจาย   
   อ านาจให้หน่วยงานในพื้นที่แต่ละจังหวัดมีความคล่องตัว  
   และจัดสรรเงินอุดหนุนสนับสนนุให้กระบวนการเลือกตั้ง 
   มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ 
พัฒนากระบวนการป้องกันเเละจดัการการกระท าผิดเกีย่วกับ 
การเลือกตั้ง รวมถึงการจัดการข้อมูลข่าวเท็จหรือกระเเสที่เป็นภัย
ต่อการพัฒนาทางการเมือง 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การเลือกตั้ง/การออกเสียง 
ประชามตมิีความน่าเชื่อถือ 

และได้รับการยอมรับในความสุจรติ 
และเที่ยงธรรม 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ 
ร้อยละของประชาชน 
ที่ระบุว่ากระบวนการ
เลือกตั้ง/การออกเสยีง
ประชามติ เป็นที่น่าเช่ือถือ
และยอมรับได้ในความ
สุจรติและเที่ยงธรรม 

มิติประสิทธผิล 

                                                    

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ 
ปรับลดขนาดกระบวน (Lean Management) ลดงาน กิจกรรม    
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงอย่างต่อเนือ่ง มุ่งการด าเนินการ 
ตามหลักความคุม้ค่า (Value for Money) 

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ 
เร่งรัดนวตักรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
การจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียง 

ประชามตสิุจริต เที่ยงธรรม 
     มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
ร้อยละของกลุม่เป้าหมาย 
ที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง
และออกเสยีงประชามติ 
ได้สะดวกและถูกต้อง 

มิติคุณภาพบรกิาร 
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  กลยุทธ์ที่ ๑.๕ 
  ส่งเสริมการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๑.๖ 
เร่งรัดกิจกรรมการปฏิรูปการเมืองตามอ านาจหน้าท่ี 
ของ กกต. 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
ระบบบรหิารจดัการที่มีธรรมาภิบาล 

กระบวนงานมีประสิทธิภาพ  
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 

มิติประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ 
ระดับความส าเร็จ 
ในการพัฒนา 
กระบวนการเลือกตั้ง 
ทุกระดับให้ได้มาตรฐาน 
มีแนวทางการด าเนินงาน 
ที่ชัดเจน 

                                                    

   กลยุทธ์ที่ ๑.๗ 
   ปฏิรูปองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) จัดหรือมอบหมายให ้ 
   บุคลากรรับผิดชอบยุทธศาสตรป์ระจ าทุกส่วนงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๔ 
ระดับความส าเร็จ 
ของการพัฒนาบุคลากร 

มิติการพัฒนาองค์การ 

   กลยุทธ์ที่ ๑.๘ 
   พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการจัดการเลือกตั้งให้สุจรติ 
   เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
บุคลากรมีจิตส านึกคณุธรรม 

จริยธรรม และความรับผดิชอบ 
ในการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัดที่ ๑.๕ 
ระดับความส าเร็จ 
ของการมีนวัตกรรม 
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
มีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทันสมยั
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 

สนับสนุนการปฏิบตัิงานครอบคลมุ
ทุกภารกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย 

 ค านิยาม 
 การใช้จุดแข็งของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการป้องกันภัยคุกคาม 
อุปสรรคและความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นแนวทางยุทธศาสตร์เชิงป้องกันและเชิงรับ ในการอาศัยเครือข่าย
ที่เข้มแข็งร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการรับรู้ทางการเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง 
มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนและสังคมสับสน รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้งหลายหน่วยงาน จะต้องสามารถอธิบายความได้ชัดเจน ท าให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถใช้อ านาจในการออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ 
 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ 
เร่งพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งแบบชาญฉลาด (Smart Election 
Network) ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง ทั้งใน
และต่างประเทศ (การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการ
จัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดยพรรคการเมือง 
นักการเมืองและประชาชน ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายตา่ง ๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลตามหลักการการมีส่วนร่วมทางการเมือง) 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
เครือข่ายมสี่วนร่วมทางการเมือง

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ 
ร้อยละของเครือข่าย
มีการด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

มิติประสิทธผิล 

                                                    

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ 
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมและในการจัดการเลือกตั้ง 
ให้สุจริต เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
เครือข่ายและประชาชน 

มีความพึงพอใจจากการส่งเสรมิ 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

ของ สนง.กกต. 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ 
จ านวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
เพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

มิติคุณภาพบรกิาร 
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กลยุทธ์ที่ ๒.๓ 
เสรมิสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมทางการเมือง  
และความศรัทธาในวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
กระบวนการสร้างความร่วมมือ 
และนวัตกรรมการมสี่วนร่วม

ทางการเมือง 
ทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ 
ร้อยละของกลุม่เป้าหมาย 
มีส่วนร่วมทางการเมือง
เพิ่มขึ้น 

มิติประสิทธิภาพ 

                                                    
มิติการพัฒนาองค์การ 

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ 
ระดับความส าเร็จ 
ของการมีนวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมันสมัย 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๕ 
  พัฒนาและสรา้งนวัตกรรมในการจัดการเลือกตั้งให้สุจรติ  
  เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีสมรรถนะ 

ในการส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ทางการเมือง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 สร้างความตระหนักและจิตส านึกความเป็นพลเมืองคุณภาพ 

 ค านิยาม 
 การพัฒนาส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความสามารถในการรับโอกาสและ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม เป็นแนวทางยุทธศาสตร์เชิงพัฒนาและเชิงรับ เพื่อให้ระบบบริหารมีความ
เข้มแข็งในการเสริมสร้างความตระหนักและจิตส านึกในความเป็นพลเมืองคุณภาพ โดยอาศัย
ความสามารถและสมรรถนะหลักในกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ เพ่ือเป็น
ที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ให้เกิดความศรัทธา และพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพ้ืนฐานของสังคมอุดม
ปัญญา  
 

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    มิติประสิทธผิล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ 
ผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
การเลือกตั้ง และพลเมืองศึกษา (Civic Education)  เพื่อให้มี 
ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนากระบวนการ
เลือกตั้งท่ีด ี

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  

และเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
บนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญา 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ 
ระดับความส าเร็จ 
ในการเสริมสร้าง 
ความเชื่อมั่นศรัทธา 
ในวิถีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข  
บนพ้ืนฐานของสังคม
อุดมปัญญา 
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                                                    มิติประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ 
ผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และพลเมืองศึกษา (Civic Education)  
เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนากระบวนการ
เลือกตั้งท่ีด ี

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
กระบวนการสร้างและถ่ายทอด
ความรู้มมีาตรฐาน และไดร้ับ 
การยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ 
ระดับความส าเร็จ 
ในกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีมาตรฐาน 
และได้รับการยอมรับ 
จากทุกภาคส่วน 

                                                    
มิติคุณภาพบรกิาร 

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ 
เร่งรัดนวตักรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้
ด้านพลเมืองคุณภาพ 

 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ 
ร้อยละของกลุม่เป้าหมาย 
ที่มีความรู้เกีย่วกับ 
พลเมืองคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

                                                    
มิติการพัฒนาองค์การ 

กลยุทธ์ที่ ๓.๔ 
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการจดัการเลือกตั้ง 
ให้สุจริต เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ 
ระดับความส าเร็จ 
ของการมีนวัตกรรม 
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยั 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
มีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทันสมยั 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 

สนับสนุนการปฏิบตัิงานครอบคลมุ
ทุกภารกิจ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑  ร้อยละของประชาชนที่ระบุว่ากระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติเป็นที่น่าเชื่อถือ 
                และยอมรับได้ในความสุจริตและเที่ยงธรรม 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของประชาชนที่ระบุว่ากระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติเป็นที่น่าเชื่อถือ  
และยอมรับได้ในความสุจริตและเที่ยงธรรม 

๒. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
๓. น้ าหนัก :  ๘๕8 
๔. ค าอธิบาย: 

กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ในความสุจริตและเที่ยงธรรม 
หมายถึง 

๑) เป็นการเลือกตั้งปราศจากการแทรกแซงโดยอ านาจรัฐ รวมทั้งอ านาจของนักการเมืองและอ านาจ  
ของกลุ่มอิทธิพลอื่น ๆ 

๒) เป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในการ
หาเสียงเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

๓) เป็นการเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองด าเนินการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องไม่มีการใช้อ านาจรัฐ และอ านาจเงิน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ เพื่อเอารัด เอาเปรียบผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งขัน 

๔) เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตระหนักเป็นอย่างดีว่า การไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเป็น
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  

๕) เป็นการเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ให้กับผู้สมัคร       
รับเลือกตั้งผู้หนึ่งผู้ใด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ก าหนดได้โดยตรง และเป็นการลงคะแนนโดยลับ 

๖) การออกเสียงประชามติ ที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่เน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีภายใต้กรอบของกฎหมายโดยไม่มี
เจตนามุ่งหวังเพ่ือให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง 
หรือโดยการบิดเบือน หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ9 

 

๕. สูตรการค านวณ10: 
 
 
 

                                        
 

8ค่ำเป้ำหมำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2570 
9พลเอกสมเจตน ์บุญถนอม, กำรออกเสียงประชำมติกับหลักสิทธิมนุษยชน, เอกสำรวิชำกำรส่วนบุคคล (Individual Study)  
กำรอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย รุ่นที่ ๔ วิทยำลัยรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
10กำรสุ่มตัวอย่ำงสำมำรถอ้ำงอิงหลักกำร/ทฤษฎีทำงสถิติ อำทิ สูตรกำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำงของ Taro Yamane ดังตำรำงแนบ 

 จ ำนวนประชำชนท่ีระบุว่ำกระบวนกำรเลือกตั้ง / กำรออกเสียงประชำมต ิ
เป็นที่น่ำเชื่อถือและยอมรับได้ในควำมสุจริตและเที่ยงธรรม 

จ ำนวนประชำชนท่ีตอบแบบส ำรวจทั้งหมด12 
X 100  ร้อยละ = 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 
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ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% และความคลาดเคลื่อนตาง ๆ11 
 

ขนาด
ประชากร (N) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับความคลาดเคลื่อน (e) 
±1% ±2% ±3% ±4% ±5% 

500     222 
1,000    385 286 
1,500   638 441 316 
2,000   714 476 333 
2,500  1,250 769 500 345 
3,000  1,364 811 517 353 
3,500  1,458 843 530 539 
4,000  1,538 870 541 564 
4,500  1,067 891 549 367 
5,000  1,667 909 556 370 
6,000  1,765 938 566 375 
7,000  1,842 959 574 378 
8,000  1,905 976 580 381 
9,000  1,957 989 584 383 

10,000 5,000 2,000 1,000 588 385 
15,000 6,000 2,143 1,034 600 390 
20,000 6,667 2,273 1,064 606 394 
25,000 7,143 2,273 1,064 610 394 
50,000 8,333 2,381 1,087 617 397 

100,000 9,091 2,439 1,099 621 398 

 10,000 2,500 1,111 625 400 
 

หมายเหตุ : แนะน าให้ใช้ ระดับความคลาดเคลื่อน ±๕% ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ ๔๐๐ (ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕%) แต่หาก
ต้องการระดับความคลาดเคลื่อนน้อยลง อาจเพิ่มขนาดตัวอย่างได้ ซึ่งการสุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นไปหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ 
เช่น การสุ่มแบบ Cluster Random Sampling เป็นต้น 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๐-๒๐ 
๒ ร้อยละ ๒๑-๔๐ 
๓ ร้อยละ ๔๑-๖๐ 
๔ ร้อยละ ๖๑-๘๐ 
๕ ร้อยละ ๘๑-๑๐๐ 

                                        
 

11มำรยำท โยทองยศ และ ผศ.ปรำณี สวัสดิสรรพ, กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อกำรวิจัย, ศูนย์บริกำรวิชำกำร สถำบัน
ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม. ดูเพิ่มเติมทีh่ttp://www.fsh.mi.th/km/wp-content/uploads/2014/04/resch.pdf 
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๗. แนวทางการประเมินผล :  แบบสอบถาม/แบบส ารวจ 

 

๘. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) แบบส ารวจความน่าเชื่อถือและยอมรับได้ในความสุจริตและเที่ยงธรรมในกระบวนการเลือกตั้ง/    
การออกเสียงประชามติ 
 ๒) สรุปรายงานผลการส ารวจความน่าเชื่อถือและยอมรับได้ในความสุจริตและเที่ยงธรรมในกระบวนการ
เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 
 ๓) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ ทุกครั้งที่จัดให้มีการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 
 

๙. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้สะดวก 
               และถูกต้อง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้สะดวกและ
ถูกต้อง 

๒. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
๓. น้ าหนัก :  ๙๐ 
๔. ค าอธิบาย : 
 ความสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้มีสิทธิฯ   
ใช้สิทธิได้สะดวกและถูกต้อง ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิ  ความรู้ 12 หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษา การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น สิ่งที่ได้รับมาจากการ
ได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ ในขณะที่ ความเข้าใจ หมายถึง  รู้เรื่อง รู้ความหมาย 

 การออกเสียงประชามติ13 เป็นรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยแบบโดยตรง ที่ให้ประชาชนสามารถ   
ที่จะแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องที่มีความส าคัญและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนเองได้ ถือเป็น
มาตรการถ่วงดุลอ านาจองค์กรหรือสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน มิให้ด าเนินการใดๆ โดยมิได้ฟังเสียง    
ที่แท้จริงของประชาชน 

 การที่กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ หมายถึง การที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการด าเนินงาน   
เพ่ือมุ่งให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสามารถสามารถเข้าถึง กฎหมาย ระเบียบและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ โดยข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เข้าถึงได้นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง น าไปใช้ประโยชน์อ้างอิงได้ อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลต่าง  ๆ     
ต้องรวดเร็ว และสะดวก ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาในการ
ด าเนินงานช่วย และมีการปรับลดขนาดกระบวน (Lean Management) เพ่ือมุ่งการด าเนินการตามหลัก  
ความคุ้มค่า (Value for Money) ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ การจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติ สุจริต เที่ยงธรรม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

 

๕. สูตรการค านวณ :  
 
 
 
 
 
 

                                        
 

12อ้ำงอิงจำก พจนำนุกรม ฉบบัรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554  
13เสถียร เศรษฐสิทธ, กำรออกเสียงลงประชำมติกับหลักประชำธิปไตย, เอกสำรวิชำกำรส่วนบุคคล (Individual Study) หลักสูตร
หลักนิติธรรมเพื่อประชำธิปไตย รุ่นที่ ๔ วิทยำลัยรัฐธรรมนูญ ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 

 
กลุ่มเป้ำหมำยทีร่ะบุว่ำสำมำรถใช้สิทธิเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 

ได้สะดวกและถูกต้อง 

กลุ่มเป้ำหมำยที่ตอบแบบส ำรวจทัง้หมด 
X 100  ร้อยละ = 
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๖. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๐-๒๐ 
๒ ร้อยละ ๒๑-๔๐ 
๓ ร้อยละ ๔๑-๖๐ 
๔ ร้อยละ ๖๑-๘๐ 
๕ ร้อยละ ๘๑-๑๐๐ 

 

๗. แนวทางการประเมินผล :  แบบสอบถาม/แบบส ารวจ 

 

๘. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ผลการเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย และข้อมูลผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 ๒) แบบส ารวจถึงความสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติได้สะดวก และถูกต้อง 
 ๓) สรุปรายงานผลการส ารวจในการใช้สิทธิเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ ทุกครั้งที่จัดให้มีการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 

 

๙. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓  ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งทุกระดับให้ได้มาตรฐาน และมีแนวทาง            
                การด าเนินงานที่ชัดเจน 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งทุกระดับให้ ได้มาตรฐาน มีแนวทาง         
การด าเนินงานที่ชัดเจน 

๒. หน่วยวัด  : ระดับ 
๓. น้ าหนัก :  ๓ 
๔. ค าอธิบาย : 
 ระดับความส าเร็จของกระบวนการเลือกตั้งที่ได้รับการพัฒนา เช่น ขั้นตอนการรับสมัครผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหน้า การประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นต้น 
ทั้งในการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น การออกเสียงประชามติ เป็นมาตรฐาน มีความสุจริต โปร่งใส 
และเที่ยงธรรม ตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมถึง
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามประเมินผลได้ 
 

๕. สูตรการค านวณ : ใช้ผลคะแนน เป็น ๕ ระดับ 
๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนโยบายและแนวทางในการพัฒนากระบวนการ

เลือกตั้งทุกระดับให้ได้มาตรฐาน มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการส่งเสริมให้ส่วนงานได้มีการออกแบบกระบวนการ
ท างาน เพ่ือให้ได้มาตรฐาน มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 

๓ ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการด าเนินงานตามนโยบายและแนวทาง  
การพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ 

๔ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการสร้างทีมผู้ประเมินและให้ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงานเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งทุกระดับได้มาตรฐาน และมีการติดตามประเมินผล 

๕ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับที่ได้มาตรฐาน เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

๗. แนวทางการประเมินผล :  แบบสอบถาม/แบบส ารวจ 
 

๘. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ 
 ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 
 ๒.๑ นโยบายและแนวทางการบริหารกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับ 
 ๒.๒ รายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินการตามนโยบายและแนวทาง 

๙. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๔  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร 
๒. หน่วยวัด  : ระดับ 
๓. น้ าหนัก :  ๓ 
๔. ค าอธิบาย: 

บุคลากร หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
การพัฒนา หมายถึง การฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมระดับชาติ และ

นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของบุคลากรได้  
ระดับการประเมินความส าเร็จ ประเมินจากสมรรถนะของบุคลากรที่ดีขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนา       

ที่สอดคล้องกับระเบียบ นโยบาย และแผนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 

๕. สูตรการค านวณ : ใช้ผลคะแนน เป็น ๕ ระดับ 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยร่วมกันวางแผน

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นในแต่ละต าแหน่ง  

๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร และ
จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

๓ 
บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้รับการอบรมทักษะเฉพาะ
ต าแหน่งและความรู้อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

๔ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร และ
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 

๕ บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาตนเอง  
 

๗. แนวทางการประเมินผล :  แบบประเมิน    

๘. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
บุคลากร 

ระดับ ............. ............. .............. 
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๙. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ส านัก/ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากร 

     ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 
 ๒.๑ แผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 ๒.๒ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
 ๒.๓ รายงานผลการพัฒนาบุคลากร/การฝึกอบรมบุคลากรตามก าหนด 
 ๒.๔ รายงานผลการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 ๒.๕ รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรและสรุปผลการพัฒนาบุคลากร  

 ๓) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลรายปี  
     ๔) ข้อมูลเป็นข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
 

๑๐. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๕  ระดับความส าเร็จของการมีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการมีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
๒. หน่วยวัด  : ระดับ 
๓. น้ าหนัก :  ๓ 
๔. ค าอธิบาย: 

ระดับความส าเร็จของการมีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย หมายถึง ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีภาพลักษณ์เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย หรือ SMART OECT ด้วยการน านวัตกรรม 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการด าเนินงาน และประกอบการตัดสินใจทั้งด้านปฏิบัติการ ด้าน
ระบบบริหาร และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

๕. สูตรการค านวณ : ใช้ผลคะแนน เป็น ๕ ระดับ 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ มีแผนแม่บทในการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒ มีถ่ายทอดแผนแม่บทฯ ไปยังส่วนงาน เพ่ือให้แต่ละส่วนงานได้มีการวิเคราะห์และออกแบบ

นวัตกรรมเพ่ือให้สอดคคล้องกับลักษณะงาน 
๓ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
๔ ส่วนงานในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการน านวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในส านักงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของส่วนงาน 
๕ มีการประเมินการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อนวัตกรรม การเผยแพร่ข้อมูลตาม

ช่องทางต่าง ๆ และสรุปผลการน านวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

๗. แนวทางการประเมินผล :  แบบประเมิน 
 

๘. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ร ะดั บ คว า มส า เ ร็ จ ขอ งก า ร มี
นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 

ระดับ ............. ............. .............. 

 

๙. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ส านัก/ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบในการจัดให้มีนวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการด าเนินงาน 
 ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 
  ๒.๑  แผนแม่บทในการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๒.๒ รายงานผลการถ่ายทอดแผนแม่บท ฯ ไปยังส่วนงาน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์
และออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสอดคล้องกับลักษณะงาน 
 ๒.๓ รายงานผลนวัตกรรมที่น ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 ๒.๔ รายงานผลการน านวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในส่วนงาน 
 ๒.๕ รายงานผลความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลรายปี 
  ๔) ข้อมูลเป็นข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
 

๑๐. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  59 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดที่ ๖  ร้อยละของเครือข่ายมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของเครือข่ายมีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๒. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
๓. น้ าหนัก :  ๘๕ 
๔. ค าอธิบาย : 

เครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เป็นเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา
หรือองค์กรเอกชน เช่น เครือข่าย ศส.ปชต. สตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ดีเจ 
สภานักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างพลเมืองคุณภาพ ตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงมีการบูรณการในภารกิจของหน่วยงานตนเอง อย่างต่อเนื่อง   

 

๕. สูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : ค านวณจากเครือข่ายที่มีการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินกิจกรรม 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๐-๒๐ 
๒ ร้อยละ ๒๑-๔๐ 
๓ ร้อยละ ๔๑-๖๐ 
๔ ร้อยละ ๖๑-๘๐ 
๕ ร้อยละ ๘๑-๑๐๐ 

 

๗. แนวทางการประเมินผล :   ๑) เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม 
 ๒) แบบสอบถาม/แบบส ารวจ (ด าเนินกิจกรรมโดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณ) 
 

๘. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ส านัก/ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ท างานร่วมกับเครือข่าย 

  ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 
  ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ 
  ๒.๒ เครือข่ายทั้งหมดของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๒.๓ เครือข่ายที่มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๔ รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
  ๓) ความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูล คือ ทุกครั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมร่วมกับเครือข่าย   
๙. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 จ านวนเครือข่ายที่มีการด าเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนเครือข่ายทั้งหมด 
X ๑๐๐  ร้อยละ = 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  60 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดที่ ๗  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมขึ้น 
๒. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
๓. น้ าหนัก :  ๒๕ 
๔. ค าอธิบาย : 

การมีส่วนร่วม14 คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าในสิ่งที่
มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง หมายถึง การที่กลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามา         
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของ    
การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน ตามสิทธิที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

กลุ่มเป้าหมายในที่นี้ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จัดขึ้น หรือขอความร่วมมือ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เข้าร่วม 

๕. สูตรการค านวณ : 
 
 
   

 

 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๐-๒๐ 
๒ ร้อยละ ๒๑-๔๐ 
๓ ร้อยละ ๔๑-๖๐ 
๔ ร้อยละ ๖๑-๘๐ 
๕ ร้อยละ ๘๑-๑๐๐ 

๗. แนวทางการประเมินผล :   ๑) เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม 
 ๒) แบบสอบถาม/แบบส ารวจ (ด าเนินกิจกรรมโดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณ) 

 
 

                                        
 

14ดูเพิ่มเติมที่ https://www.ect.go.th/ect_en/news_page.php?nid=767&filename= 

 

 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรม 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแต่ละกิจกรรม 
X ๑๐๐  ร้อยละ = 
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๘. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ส านัก/ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 

  ๒.๑ โครงการ/กิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน 
  ๒.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือระบุถึงจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น เทียบกับแผนที่ก าหนด 

 ๓) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น  
   

๙. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  62 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

ตัวช้ีวัดที่ ๘  จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริม 
                การมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง   

๒. หน่วยวัด  : เรื่อง/ชิ้น 
๓. น้ าหนัก :  ๓ 
๔. ค าอธิบาย : 
 “นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง” หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ามา   
มีส่วนร่วมทางการเมืองได้มากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึง/มีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างรวดเร็วและสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนได้อีกด้วย  

นวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง15 ไดแก ชองทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงไดทุกมุมโลก เช่น  
การใช้เครื่องมือในการ “ไลฟ์”สด ทั้งช่องทางเฟสบุ๊คหรือช่องยูทูป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได
แสดงออกทางการเมือง รวมทั้งสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองไดอย่างรวดเร็ว เกิดความสะดวกและง่ายต่อ
การติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้ ความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
จะส่งผลให้เห็นถึงความส าเร็จของกระบวนการสร้างความร่วมมือ และนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน : 
นับจากจ านวนเรื่อง/ชิ้นของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

๖. แนวทางการประเมินผล :  แบบประเมิน  
 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

  ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่  
  ๒.๑ แนวทางในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยอาจมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย 
ว่ามีนวัตกรรมการเรียนรู้ใดที่ตรงกับความต้องการ 
  ๒.๒ รายงานจ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมดังกล่าว 

                                        
 

15สุเนตร ธนศิลปพิชิต และคณะ, นวัตกรรมกำรมีสวนรวมทำงกำรเมืองของประชำชนในยุคไทยแลนด 4.0, วำรสำรสังคมศำสตร
เพื่อกำรพัฒนำทองถิ่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ปที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษำยน-มิถุนำยน 2564 
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  ๒.๓ รายงานผลการติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้และเข้ามา
มีส่วนร่วม เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน    

 ๓) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลรายปี   
 

๘. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๙  ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในวิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
                อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญา 

๒. หน่วยวัด  : ระดับ 
๓. น้ าหนัก :  ๓ 
๔. ค าอธิบาย : 
 ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลที่มีต่อวิถีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประสงค์ผลทั้งที่เป็นประโยชน์ปัจจุบัน 
ประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์สูงสุดของราชอาณาจักร โดยการแสดงออกทั้งในลักษณะของความเป็นอยู่/
วิถชีีวิตประจ าวัน และจิตใจของคนในสังคมนี้ 

ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาฯ หมายถึง ผลส าเร็จจากการด าเนินกิจกรรม /
โครงการ เช่น การผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้งให้แก่ประชาชน 
และพลเมืองศึกษา (civic education) เพ่ือให้มีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา 
 

๕. สูตรการค านวณ : ใช้ผลคะแนน เป็น ๕ ระดับ 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแนวทาง/แผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลักสูตร สื่อประกอบการถ่ายทอดความรู้ และสื่อ
เรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๓ ส่วนงานที่รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  
๔ มีการรายงานสรุปผลความส าเร็จ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการด าเนินงานการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

๕ มีการติดตาม ประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ตามหลักสูตรและแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

 

๗. แนวทางการประเมินผล :  แบบประเมิน  
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๘. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขบนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญา 

ระดับ ............. ............. .............. 

 

๙. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  ๑) ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 
  ๒.๑ แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในวิถีการปกครอง     
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา 
  ๒.๒ หลักสูตร และสื่อประกอบการเสริมสร้างความรู้ 
  ๒.๓ รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  ๒.๔ รายงานผลการส ารวจการรับรู้และความพึงพอใจ (ความเชื่อมั่น) ของกลุ่มเป้าหมายต่อการเสริมสร้าง
ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง    
  ๓) ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล คือ เก็บข้อมูลรายปี  
  ๔) ข้อมูลเป็นข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 
 

๑๐. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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 ตัวช้ีวัดที่ ๑๐  ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองคุณภาพ 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ร้อยละกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านพลเมืองคุณภาพ 
๒. หน่วยวัด  : ร้อยละ 
๓. น้ าหนัก :  ๘๕ 
๔. ค าอธิบาย : 
 ความเป็นพลเมือง หมายถึง ประชาชนมีวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และสามารถน าคนดีมีคุณภาพเข้าสู่ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุข 

พลเมืองคุณภาพ คือ การที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สร้างพลเมืองที่มีวัฒนธรรมการเมืองที่ดี ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียงขจัดนักการเมืองโกงกินออกจากเวทีการเมือง      
มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชนและประชาชนในฐานะเจ้าของ
อ านาจอธิปไตยให้มีคุณลักษณะของพลเมืองคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดให้ด าเนินการ 

 

๕. สูตรการค านวณ :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : ค านวณจากโครงการ/กิจกรรมที่มีการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินกิจกรรม 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ร้อยละ ๐-๒๐ 
๒ ร้อยละ ๒๑-๔๐ 
๓ ร้อยละ ๔๑-๖๐ 
๔ ร้อยละ ๖๑-๘๐ 
๕ ร้อยละ ๘๑-๑๐๐ 

 

๗. แนวทางการประเมินผล :  :   ๑) เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินกิจกรรม 
    ๒) แบบสอบถาม/แบบส ารวจ (ด าเนินกิจกรรมโดยไม่มีการจัดสรรงบประมาณ) 
 

๘. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ๑) ส านัก/ส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบด าเนินการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความเป็น
พลเมืองคุณภาพ 

  ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 

 

 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ก าหนดไว้ 
X ๑๐๐  ร้อยละ = 
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  ๒.๑ ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ 
  ๒.๒ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๒.๓ กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้าร่วมการด าเนินกิจกรรม 
  ๒.๔ รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
  ๓) ความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูล คือ ทุกครั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม  

 

๙. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๑  ระดับความส าเร็จในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ 
                  จากทุกภาคส่วน 

 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

๑. ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากทุกภาค
ส่วน 

๒. หน่วยวัด  : ระดับ 
๓. น้ าหนัก :  ๓ 
๔. ค าอธิบาย : 
 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ หรือ Knowledge Transfer เป็นกระบวนการแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอด
จากคนหนึ่งไปยังอีกคน กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กร กล่าวคือ  
เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ไปยังผู้ที่ต้องการความรู้ หรือการได้มาซึ่งความรู้ของผู้ที่ต้องการความรู้ 

การยอมรับ หมายถึง การตัดสินใจของภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และพร้อมที่จะน าไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งการได้รับการยอมรับ
นี้อาจจะอยู่ในรูปแบบของการให้ความร่วมมือ การยกย่องชมเชย หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการ
ยอมรับในความสามารถในการด าเนินงาน เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส าเร็จการยอมรับก็จะแฝง
อยู่กับความส าเร็จในงานนั่น ๆ ด้วย 
 

๕. สูตรการค านวณ : ใช้ผลคะแนน เป็น ๕ ระดับ 
 

๖. เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีนโยบายหรือแผนในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร

หรือแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดอบรมบุคลากรให้มีทักษะในการถ่ายทอด

ความรู้ตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
๓ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีโครงการ/กิจกรรม โดยบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งท าหน้าที่เป็นวิทยากร 
๔ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการ

ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าสรุปรายงานผล โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง

กระบวนการถ่ายทอดความรู้เพ่ือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 

๗. แนวทางการประเมินผล :  แบบประเมิน 
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๘. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 

 
หน่วยวัด 

 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ระดับความส าเร็จในกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจาก
ทุกภาคส่วน 

ระดับ ............. ............. .............. 

 

๙. แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
  ๑) หน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการสร้างและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านพลเมือง 
  ๒) ข้อมูลที่ต้องรายงาน ได้แก่ 
  ๒.๑ นโยบายหรือแผนในการสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่มีมาตรฐาน  
  ๒.๒ รายงานโครงการ/กิจกรรมที่จัดอบรมบุคลากรให้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๒.๓ รายงานโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าหน้าที่เป็นวิทยากร 
  ๒.๔ รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  ๒.๕ รายงานผลการการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
  ๓) ความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูล คือ ทุกครั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม  
 ๔) ข้อมูลเป็นข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี 

 

๑๐. ผู้จัดท าและจัดเก็บตัวชี้วัด :  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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 การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้ให้เห็นบทบาทส าคัญในการจัดการเลือกตั้ง และส่งเสริมให้ประชาชนเลือกคนดี        
มีความสามารถเข้ามาบริหารและปกครองประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ภารกิจส าคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต้
การปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้นักการเมือ ง
มีคุณภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
และพรรคพวก เพ่ือนพ้อง เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีนโยบาย แนวคิด และ
การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และด้วยความมุ่ง มั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบ
การเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ปัญหา
ความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถและ
กล้าตัดสินใจเข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ให้สมกับ
ความเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพและมุ่งมั่นที่จะยกระดับ “มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง” ให้เป็น  
ที่ยอมรับของนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามบทบาท หน้าที่และอ านาจตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ให้บรรลุ
พันธกิจในการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง  โดยมี
ความสอดคล้องกับแผนของประเทศ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความมั่นคง แผนการปฏิรูป
ด้านการเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ทั้งนี้ แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรบริหำรกำรจัดกำรเลือกตั้ง กำรส่งเสริมกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วยสำระส ำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ระยะปานกลาง (๕ ปี) 
“ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนกำรเลือกตั้ง         

อย่ำงมอือำชีพในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
วิสัยทัศน์ระยะยาว (๒๐ ปี) 

 “ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสำกล ในกระบวนกำรเลือกตั้ง          
อย่ำงมืออำชีพในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

       ผลการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
                                                (ระยะแรก) 
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         พันธกิจ (Misson) “สร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีมำปกครอง
บ้ำนเมือง” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดกำรบูรณำกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรเลือกตั้ง  

  และกำรบริกำรดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยประชำธิปไตย  

และส่งเสริมกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้ำงเสริมควำมรู้ พลังศรัทธำ และพลังร่วมวิถีกำรปกครอง 

      ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
 การด าเนินงานในช่วงระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการ

ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มาโดยตลอด 
โดยได้พัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถปรับตัว ตอบสนอง  และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจหลักในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม ได้มี
การปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  
การเพ่ิมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น การจัดท าระบบการแจ้งเหตุจ าเป็น
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้งทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด  
การจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง  (แอปพลิเคชัน 
ฉลาดเลือก Smart Vote) การสร้างกระบวนการสืบสวน และไต่สวนที่มีความรวดเร็ว กระชับรัดกุม มีมาตรการ
คุ้มครองพยาน และให้เงินรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง การส่งเสริมให้พรรคการเมืองเป็นสถาบัน   
ทางการเมืองที่เข้มแข็ง การพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพ่ือรองรับและมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน
และประชาชนทั่วไป ที่เห็นเด่นชัด คือ การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ได้จัดรูปแบบการจัดการเลือกตั้งแนวใหม่เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น เช่น  
การจัดคูหาพิเศษส าหรับผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรค  (มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า ๓๗.๕ 
องศาเซลเซียส) การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
การก าหนดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น รวมทั้ง มีการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง ท าให้เกิดการบูรณาการร่วมกันและมีความสอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางที่รัฐก าหนด นอกจากนี้ ยังมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลในการพัฒนาระบบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น ระบบรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตและการจัดการฐานข้อมูลเลือกตั้ง พัฒนา
นวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ (E-Vote) และระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง เป็นต้น 
รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย แสวงหานวัตกรรม วิธีการหรือมาตรการใหม่ ๆ และปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานและน ามาใช้ในการจัดการ เลือกตั้งให้มี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หรือวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ 
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยที่ต้องถูกกักตัวเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 



 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  72 | ห น้ ำ ที่  

 แผนยุทธศำสตรส์ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) 

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้ 
 

การจัดการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ  
เป็นภารกิจหลักของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการ

จัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม โดยหลังจากที่ไม่ได้มีการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก็ได้เริ่มจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
เริ่มจากนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ การเลือกตั้งเทศบาลทุกประเภท  
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
รวมไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง มีแรงกดดันทางการเมือง ความคาดหวังของสังคม และการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย  
จึงเป็นเครื่องยืนยันถึง “มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง” ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการจัดการเลือกตั้งและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 

๑. การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง 
 เนื่องจากกระบวนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเลือกตั้ง ด าเนินการโดย “คน”  

การเกิดความผิดพลาดในการท างาน “Human Error” ย่อมมีโอกาสได้เสมอ การยกมาตรฐานการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อม
และการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง (คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้ง เครือข่าย
ที่มีโอกาสจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักง าน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ทั้งในช่วงที่มีการเลือกตั้งและไม่มีการเลือกตั้ง  ซึ่งในเรื่องของ “คน” นี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานถือเป็นจุดเริ่มต้นและกลไกส าคัญ
ที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความเข้าใจ ได้รับการชี้แนะและติดตามผลอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้รับการเสริมทักษะอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ก าหนดแนวทางการด า เนินการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้งไว้ ดังนี้ 

๑.๑ การเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง 
 ด้านการบริหาร 

๑. ด าเนินการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรประจ าจังหวัด/อ าเภอ/เขตเลือกตั้ง
และหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างครบถ้วนในทุกมิติ เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรมและสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา 

๒. ประเมินผลคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วย
เลือกตั้ง เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาให้มีความเหมาะสม สะดวกต่อการน าไปใช้  รวมทั้ง  
มีข้อสังเกต ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในแต่ละประเด็น และ
ตัวอย่างการบันทึกเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง พร้อมทั้ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วย
เลือกตั้งของแต่ละสถานการณ์ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน 
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๓. ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการประจ าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.) หากเห็นว่า
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ วรรคสามและข้อ ๒๗ 

๔. สร้างแรงจูงใจให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนวิทยากรประจ า
จังหวัด/อ าเภอ/เขตเลือกตั้ง 

๕. จัดท าทะเบียนผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง วิทยากรการเลือกตั้งทุกระดับ เพ่ือจัดตั้งเป็นเครือข่ายร่วมด าเนินกิจกรรมการเลือกตั้งการส่งเสริม
ประชาธิปไตย และแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนองค์ความรู้          
ที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการเลือกตั้ง ให้รับรู้อย่างต่อเนื่อง หากมีงบประมาณและโอกาสที่เหมาะสม             
ให้ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ไม่ทิ้งช่วงระยะเวลาที่นานเกินไป 

  ด้านการฝึกอบรม 
 ๑. วางแผนให้มีการอบรมวิทยากรประจ าจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือทบทวนความรู้และ

ซักซ้อมแนวทางการฝึกอบรม เพื่อน าไปถ่ายทอดให้แก่วิทยากรระดับอ าเภออย่างต่อเนื่องก่อนที่วิทยากร
ระดับอ าเภอจะน าไปอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพ 

 ๒. พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม โดยการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมาใช้ให้มากข้ึน 
ปรับปรุงเนื้อหาสื่อวีดีทัศน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งในมิติของกฎหมาย ระเบียบ และสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 ๓. วางกรอบแนวคิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ภายใต้กรอบการบรรยายประกอบสื่อเพ่ือให้เกิดความรู้ การสาธิตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ การฝึกปฏิบัติเพ่ือให้
ท าได้อย่างถูกต้องตามฐานการเรียนรู้อย่างครบถ้วน๑๖ 
  ๑.๒ การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง 

  การเสริมสร้างคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ 
  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สุจริต และเที่ยงธรรม โดยมีกลไกการด าเนินงานที่ส าคัญในระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส 
และเที่ยงธรรม มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้ง
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้งและด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง อีกทั้ง  
เป็นบทบาทหนึ่งของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้ใกล้ตัวมากที่สุด การด าเนินงานที่ผ่านมา  
พบปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน และบางกรณี
น ามาสู่การร้องเรียน ร้องคัดค้านในการเลือกตั้ง แม้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้จัดให้มีหลักสูตรและ
ฝึกอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งเพื่อที่จะได้สร้างความรู้ที่ถูกต้อง   
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในบทบาท และอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของ

                                        
 

๑๖ อ้ำงอิง : สำรจำกผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง ในเอกสำร ๒๔ ปี กกต. มำตรฐำนกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งและขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ รวมทั้ง การชี้แนะ เน้นย้ าเพ่ือเสริมทักษะการปฏิบัติงาน
ให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง แล้วก็ตาม แต่ด้วยข้อจ ากัดในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาด าเนินการที่กระชั้นชิด ท าให้
ต้องมีการฝึกอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นจ านวนมากในการอบรมแต่ละครั้ง ส่งผลให้การรับรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบางส่วน ทั้งช่วง
ก่อนวันลงคะแนน การลงคะแนน และการนับคะแนนในวันเลือกตั้ง การด าเนินการหลังสิ้นสุดการนับคะแนน 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลให้เกิดปัญหาความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งบางส่วน 

ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งร่วมกับกลุ่มภารกิจการบริหารการเลือกตั้ง
และกลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วม ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดท าโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางในการคัดเลือกและฝึกอบรมบุคคล (ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ผู้อ านวยการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง และกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล) พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งมืออาชีพต่อไป ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าคู่มือ สื่อวีดิทัศน์ และวัสดุประกอบการอบรมวิทยากรหลัก วิทยากร
จังหวัด และเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้งด้วย 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า เรื่องการถ่ายทอดความรู้โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดอบรม
วิทยากรของจังหวัด (ครู ก.) วิทยากรของจังหวัดไปอบรมวิทยากรอ าเภอ (ครู ข.) แล้ววิทยากรอ าเภอไปอบรม   
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายทอด ที่ท้ายที่สุดผู้เข้ารับ        
การอบรมบางส่วนได้รับความรู้ความเข้าใจไม่ตรงกับที่ ครู ก. ถ่ายทอด ซึ่งควรที่จะต้องด าเนินการแก้ไขต่อไป 
เช่น ในการจัดการฝึกอบรม ควรมีการทดสอบความรู้เมื่อฝึกอบรมแล้วเสร็จ ไม่ควรใช้การ Pre-Test และ Post-
Test เท่านั้น  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้ด าเนินการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่
ข่าวสารและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก (Smart Vote)                
ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วย 
  - การตรวจสอบหน่วยเลือกตั้ง 
  - ข้อมูลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  - กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 
  - สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
  - สายด่วน กกต. ๑๔๔๔ และการแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้ง 

    การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ได้บัญญัติให้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
จังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง และการกระท าความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็น ไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
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กรรมการการเลือกตั้งทราบ เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลา
ที่เห็นสมควรก็ได้ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งชุดแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดละ ๘ คน  
รวมจ านวน ๖๐๓ คน โดยปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี ๒๕๖๑ และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๔๐๕ คน การเลือกตั้งเทศบาล จ านวน ๔๐๕ คน และ
ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๔๐๕ คน โดยปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รวม ๔๓ วัน และให้สิ้นสุดการปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อได้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง ทั้งนี้ 
ไม่เกิน ๓ วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
อ านาจของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง รวมทั้ง สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้ง
จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง  ยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยกันเอง ท าให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้ง ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้ตรวจการการเลือกตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ตรวจการการเลือกตั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยเฉพาะความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถน าข้อมูลจากการรายงานการกระท าความผิดหรือทุจริตเลือกตั้ง ที่รายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถน าไปสู่การพิจารณาลงโทษผู้กระท าความผิดได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง  
น าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคตเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต 
และเท่ียงธรรม เกิดการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป 

 อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพบว่า   
การท างานของผู้ตรวจการเลือกตั้งยังมีปัญหา เนื่องจากตามกฎหมายก าหนดให้ผู้ตรวจการการเลือกตั้งของ        
ทุกจังหวัด ส่วนหนึ่งจะต้องมาจากจังหวัดอ่ืน (เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่) ในขณะที่ภารกิจ      
ในการป้องกันการกระท าผิดหรือทุจริตการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องรู้สถานการณ์ทางการเมืองในจังหวัด 
ต้องคุ้นเคยกับบุคลากรและรู้วิธีการท างานในพ้ืนที่เพ่ือที่จะได้เบาะแส หรือมีแหล่งข่าวที่จะให้ข้อมูลข่าวสาร
และความร่วมมือในการป้องปราม การป้องกัน หรือปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง หรือการเป็นพยาน 
รวมทั้ง ต้องคุ้นเคยและได้รับความร่วมมือจากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
อีกด้วย ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งที่มาจากจังหวัดอ่ืนที่เข้ามาท าหน้าที่ในจังหวัดเพียงระยะเวลาสั้น  ไม่สามารถท า
อย่างนั้นได้ จึงส่งผลให้ภารกิจในส่วนนี้ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงควรต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมทั้ง ถอดบทเรียนและด าเนินการ
ปรับปรุงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

 

 ๒. การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน  
 ในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย นั้น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสืบสวน    
หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิก 
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สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ได้ตามที่จ าเป็นและเห็นสมควร หากเห็นว่า          
การเลือกตั้งหรือการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม หรือเห็นว่าการออกเสียงประชามติไม่เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย และมาตรา ๒๒๖ หากมีกรณีท่ีจะต้องสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี เพ่ือสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น และหากศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า มีการ
กระท าความผิดตามที่ถูกร้องเรียนให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี และเมื่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์มีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูก
กล่าวหา เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้นั้นหยุด
ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์จะมีค าพิพากษา และเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่า
สมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดกระท าผิดให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและไต่สวน
ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าส านวนการสืบสวนและการไต่สวนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต  
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรม ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
เพื่อรองรับภารกิจควบคุม สอดส่อง สืบสวน ไต่สวน วินิจฉัยชี้ขาด ด าเนินคดีในศาล การแสวงหาข้อมูล
ข่าวสารและคุ้มครองพยาน โดยจัดให้มีการอบรมและประชุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวน
และไต่สวน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการ
สืบสวนสอบสวน ทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับผู้บริหาร รวมทั้ง จัดให้มีการประชุมบุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสืบสวน และไต่สวน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวน 
ไต่สวน การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การคุ้มครองพยาน และภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้ง 
รับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังได้ด าเ นินการ
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส าหรับการสืบสวนและ
ไต่สวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีทั้งส่วนกลางและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทุกจังหวัด รวมทั้ง ได้แต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติงานสืบสวนหาข่าวป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีอีกด้วย  
 ในส่วนของการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ประกอบด้วยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงาน
สืบสวนหรือไต่สวน และด้านอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญต่อการพิจารณาส านวนการสืบสวนและไต่สวน และเป็นผู้ท าหน้าที่
พิจารณาเสนอความเห็นต่อส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนก่อนน าเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท าให้
ส านวนมีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับมากยิ่งข้ึน 
 ในด้านการคุ้มครองพยาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คุ้มครองพยานเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน และแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองการให้การคุ้มครอง เพ่ือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง ทั้งนี้ มีการด าเนิน
มาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งทุกระดับ รวมทั้ง สร้างความร่วมมือระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 
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 ในส่วนของการพัฒนาระบบงานส าหรับการสืบสวนและไต่สวน ได้มีการพัฒนารูปแบบและ
วิธีการสืบสวน ไต่สวน การแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมข้อมูลเพ่ือใช้ในการสืบสวนหรือไต่สวน ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน ทั้งในส่วนกลางและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด       
ทุกจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่อ านวยการและประสานงานข่าวการสืบสวนหรือไต่สวน รับแจ้งเหตุหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเป็นช่องทางส าหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือเบาะแสการ
กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระทรวงยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) และได้รับสิทธิอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านส านักงานกิจการยุติธรรม รวมทั้ง ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันรับแจ้งเหตุหรือ
เบาะแสทุจริต โดยได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันตาสับปะรดให้สามารถรองรับการรายงานของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 การพัฒนาระบบงานการข่าว ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาจัดท าข้อมูลแหล่งข่าว 
วิเคราะห์รายงานการข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร และรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท าการอันไม่สุจริต  หรือเที่ยงธรรม ในการ
เลือกตั้ง รวมทั้ง จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนเพ่ือสนับสนุนแก่
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสกรณีมีการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริตการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมกับการแจ้งเหตุหรือเบาะแส
การทุจริตเลือกตั้ง นอกจากนี้ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบงานการข่าว โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น ๒ กิจกรรม 
คือ กิจกรรมอบรมระบบงานข่าว หลักสูตร “อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพงานการข่าวและเทคนิคการสืบสวน
สอบสวน” กับ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข่าวระดับจังหวัด (เป็นการจัดประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายข่าวเพ่ือพบปะ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และให้ความรู้แก่เครือข่ายข่าวในพ้ืนที่ ให้มีความเข้าใจ
ในการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการหาเสียง และความเคลื่อนไหวของตัวแทนหัวคะแนนในพื้นที่ รวมถึง  
การคัดเลือกเครือข่ายคนใหม่) 
 

 ๓. การถอดบทเรียนการเลือกตั้ง 
 นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้ด าเนินการถอดบทเรียนการเลือกตั้ง
ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทาง   
การแก้ปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ แล้วน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขและพัฒนาเพ่ือปิดช่องว่า ง  
ที่ เกิดขึ้นระหว่างผลลัพธ์ที่คาดหวังและผลลัพธ์ของงานในปัจจุบัน โดยในเรื่องการถอดบทเรียนนี้  
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาถอดบทเรียน
การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  โดยให้ด าเนินการถอดบทเรียนในทุกขั้นตอน
หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล
ส าหรับบริการผู้สมัครรับเลือกตั้งและเป็นข้อมูล  ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จและปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ๓. เพ่ือน าผลจากการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเลือกตั้ง และการควบคุมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเลือกตั้ง
ครั้งต่อไป ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยส านักวิจัยและวิชาการได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวั ดและ      
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ดังนี้ 
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๑) ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด กลุ่มภารกิจและส่วนงาน          
ในส่วนกลาง จัดท าข้อมูลสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมระบุขนาดของปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและนายกเทศมนตรีและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 

๒) ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด กลุ่มภารกิจและส่วนงาน           
ในส่วนกลางสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและ
นายกเทศมนตรี ๕ ล าดับแรก 

๓) ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด กลุ่มภารกิจและส่วนงาน          
ในส่วนกลางสรุปประเด็นผลส าเร็จและปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี         
๕ ล าดับแรก 

๔) สรุปและประมวลผลขนาดปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี 

๕) สรุปและประมวลผลปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่เกิดขึ้น
มากที่สุดจากทุกจังหวัดและส่วนกลาง 

๖) สรุปและประมวลผลผลส าเร็จและปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีจากทุกจังหวัดและส่วนกลาง 

๗) แจ้งให้กลุ่มภารกิจและส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น       
ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 

๘) รายงานผลการแก้ไขปัญหาจากถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จากการถอดบทเรียนดังกล่าว ได้น าไปสู่การด าเนินการและการแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ 
โดยสังเขป ดังนี้ 

มิติการบริหารและการจัดการ  มีประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย 
๑) การประชาสัมพันธ์ ส านักประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการแสวงหาความร่วมมือจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง และจัดท าสื่อเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ ป้ายตั้งโต๊ะ และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์มอบให้
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน าไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ได้อย่าง
ทั่วถึง 

๒) การชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลื อกตั้ง  
และกลุ่มภารกิจจัดการเลือกตั้งได้ปรับปรุงคู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง และได้รวบรวมแนวทางการวินิจฉัยของ
ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ จัดส่งให้ส านักงาน 
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คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน าไปเผยแพร่ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์  
จะสมัครรับเลือกตั้งได้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน รวมทั้ง ส านักประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องคุณสมบัติ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

๓) การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง สถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง โดยส านักพัฒนาบุคลากรได้ด าเนินการรวบรวมข้อสังเกต ข้อเน้นย้ าการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และจัดท าเป็นเอกสารจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดใช้ประกอบการอบรมทบทวนวิทยากรอ าเภอ และอบรม กปน. 
และได้ปรับปรุงหลักสูตรอบรมวิทยากรอ าเภอ/กปน. คู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ กปน. ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย 
พร้อมทั้งจัดท าสื่อวีดิทัศน์การปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ที่ครอบคลุมกระบวนการส าคัญในการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน 

๔) การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าของบ้าน กลุ่มภารกิจจัดการเลือกตั้งได้ประสาน
ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก าชับหน่วยงานที่จัดส่งเอกสารให้เร่งรัดจัดส่ง
ให้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

๕) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ส านักผู้ตรวจการได้จัด      
การอบรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้   
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ.  ๒๕๖๑ และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มิติกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ  ที่ได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

๑) การออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นบัญชีรายรับ      
และรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์    
พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเม่ือวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๒) การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ 

ส าหรับการสรุปผลการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น       
ในภาพรวมทั้งประเทศ อยู่ระหว่างรอผลการด าเนินการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ซึ่งจะ
ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร และส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชลบุรี ต่อไป 
  นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะครบวาระในปี ๒๕๖๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ได้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้มีการแก้ไขในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง รวมทั้ง 
ได้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเลือกตั้งดังกล่าวในทุกเรื่องแล้ว๑๗

                                        
 

๑๗ อ้ำงอิง : สำรจำกประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ในเอกสำร ๒๔ ปี กกต. มำตรฐำนกำรจัดกำรเลือกตั้ง 
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 ๔. การน านวัตกรรมมาใช้ 
ในส่วนของมาตรฐานระบบงานจัดการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้น า

นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้ง การออก เสียงประชามติ        
ที่มีมาตรฐานเท่าทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ได้ผลผลิต “การจัดการเลือกตั้ง
คุณภาพ” ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ       
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่เป็นภาระ เสมอภาค และเป็นธรรม อาทิ แอปพลิเคชัน Smart Vote       
แอปพลิเคชัน Civic Education สายด่วน กกต. ๑๔๔๔ ที่พัฒนาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและชุดความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ง่ายขึ้น การเพ่ิมช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ให้สามารถแจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพ่ือลดภาระของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึง     
การปรับกระบวนการท างานเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
เพ่ือความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาด อีกทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านมา 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เพ่ิมช่องทางการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งทางไปรษณีย์
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งอีกทางหนึ่งด้วย 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวน  
การทุจริตเลือกตั้ง โดยเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องปรามการกระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
การแสวงหาข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งโดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเบาะแสการกระท า
ความผิดเกี ่ยวกับกับการเลือกตั ้ง  ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด อีกทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
มาตรฐาน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายที่มีอยู่
อย่างใกล้ชิด โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งในอนาคตส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวางแผนการด าเนินการบูรณาการและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ขององค์กรจัดการเลือกตั้งทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากลต่อไป  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ งของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมมาก แม้จะยังไม่ถึงขั้นการก้าวกระโดดก็ตาม แต่ก็ได้รับ 
การยอมรับจากสังคมภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังขาดบุคลากรผู้รู้จริงหรือมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ประกอบกับ
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลให้ “การแปลงร่าง” ให้เป็น digital OECT/smart OECT ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หรือเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงควรปรับกลยุทธ์ในเรื่องนี้เพ่ือให้เกิดผลและสามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 ๕. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และการให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๘ ได้ก าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ  
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หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์กรเอกชนในการให้การศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างให้ประชาชน
และผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพ่ื อให้
ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล ดังนั้น ภารกิจหลักที่ส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน และการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งตามแผน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ นี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะต้องด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้ง สร้างความเข้มแข็งให้แก่
พรรคการเมืองในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมแรง
ร่วมใจจากทุกภาคส่วน เพราะส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถเข้าถึง
ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องอาศัยกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ด าเนินการร่วมกัน
ในการน าความรู้นั้นไปเผยแพร่สู่ประชาชน ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งผลักดันกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและค่านิยมการเลือกตั้ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยระดับต าบล (ศส.ปชต.) เครือข่ายดีเจประชาธิปไตย ลูกเสืออาสา กกต. และนักศึกษาวิชาทหาร 
รวมถึงพรรคการเมืองและสื่อมวลชนซึ่งเครือข่ายความร่วมมือเหล่านี้ให้การสนับสนุนภารกิจด้วยดีเสมอมา 
นอกจากนี้ ได้มีการผลักดันให้การด าเนินงานเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยได้มีการลงนามในบันทึกความตกลง
ร่วมมือระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการเสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกด้วย  
 นอกจากนี้ ส านักงานกรรมการการเลือกตั้งได้บูรณาการต่อยอดความร่วมมือและขับเคลื่อน
เชิงบูรณาการกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีเครือข่าย และกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้มแข็งในพ้ืนที่มาร่วมสนับสนุนการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผล โดยแต่เดิมนั้นมีส านักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตยระดับต าบล หมู่บ้าน และผลักดันให้เกิดหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วางแนวทางความร่วมมือไว้ ดังนี้ 

๑) สนับสนุนการด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพ่ือ พัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตยและเป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตยของหมู่บ้าน ต าบล 

๒) ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับให้
หมู่บ้านไม่ขายเสียง เป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
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๓) จัดท าหลักสูตร สื่อ และองค์ความรู้การสร้างพลเมืองคุณภาพ รวมทั้ง จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 

๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นกลไกประสานงาน
และถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย หรือจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ประชาธิปไตยในภารกิจ
ของหน่วยงานพันธมิตร 

 ๖. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
อีกภารกิจหนึ่งที่เป็นภารกิจหลักตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

คือ งานส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พรรคการเมืองด าเนิน
กิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้เพ่ือให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบัน        
ทางการเมืองของประชาชน ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน และมีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความส าคัญมาโดยตลอด    
ในเรื่องของการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง การพัฒนา
พรรคการเมือง และสมาชิกพรรคการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามเพ่ือส่งเสริมให้พรรคการเมือง       
เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายกับ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพให้เป็นหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาอีกด้วย นอกจากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมุ่งเน้นในการ
นิเทศให้ค าปรึกษาแก่พรรคการเมืองเพ่ือให้การด าเนินกิจการของพรรคการเมืองเป็นไปตามกฎหมาย 
ส่งเสริม สนับสนุนให้พรรคการเมืองมีการจัดโครงสร้างที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยภายในพรรค
การเมือง โดยให้ความส าคัญกับสมาชิก ตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด และกรรมการสาขาพรรค
การเมือง มีการกระจายอ านาจ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเป็นระบบเพ่ือให้พรรคการเมืองมีความใกล้ชิดกับ
สมาชิกพรรคในทุกระดับ สร้างความเชื่อมโยงกับประชาชนให้มีความผูกพันหรือให้การสนับสนุนในการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ ของพรรคการเมือง นอกจากนี้ พรรคการเมืองต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน สามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้ พรรคการเมืองต้องมีความพร้อมสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อย่างรอบด้าน มีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง พรรคการเมือง
ต้องมีการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่  ไม่มีการเลือกตั้ง ต้องส่งเสริม
ให้ประชาชนเกิดจิตส านึกในทางการเมืองเพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่ดี
ให้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินงานพัฒนา
พรรคการเมืองในหลายโครงการ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมืองหลักสูตรการพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้งระดับสูง  โครงการตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง 
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวัด ในทุกปีงบประมาณ  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรค
การเมือง ซึ่งกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ได้จัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกตามบทบัญญัติมาตรา ๕๖ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.  ๒๕๔๑ โดยได้เริ่มด าเนินการทางการเงิน
มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ซึ่งในปัจจุบันการด าเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นไปตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนของการควบคุม  
ดูแลบริหารจัดการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง” 
โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมือง
และควบคุมดูแลกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการกองทุน 
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เพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองมาเป็น
ล าดับโดยได้จัดท าแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองประจ าปี ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมือง ระยะ ๔ ปี  (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ) ซึ่งแผน ฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงเข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองที่มี
รากฐานการสนับสนุน จากประชาชนด้วยการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ
พรรคการเมือง บทบาทอ านาจหน้าที่ และนโยบายของพรรคการเมือง รวมทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองมากข้ึน ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง     
เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน จ านวน ๕ โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาพรรคการเมือง จ านวน ๕ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน    

๔ โครงการ 

 ๗. การพัฒนาองค์กรสู่การแปลงร่างให้เป็น digital OECT/smart OECT 
 ในการพัฒนาองค์กรให้สามารถน าไปสู่ “การแปลงร่าง” ให้เป็น digital OECT/smart OECT  

มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 ๗.๑ การน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความส าเร็จ 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือทางการบริหารและพัฒนาองค์กรในรูปแบบกรอบวิธีการปฏิบัตินอกเหนือไปจากกฎ ระเบียบที่มีอ ยู่        
ในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรใช้กระบวนการคิด การตัดสินใจ และการวางแผนยุทธศาสตร์ตามค่านิยม          
ที่พึงประสงค์ ซึ่งจะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาองค์กร โดยส านักวิจัยและวิชาการได้จัดท าโครงการศึกษา
รูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อน
วิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) กิจกรรมการน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส าเร็จ (Core Value go to Success 
of Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจถึงความส าคัญของค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความยั่งยืน มีการฝึกปฏิบัติ      
เพ่ือจัดท าค่านิยมร่วม พร้อมน ากลยุทธ์ในการน าค่านิยมไปใช้ อันเป็นการก่อให้เกิ ดวัฒนธรรมขององค์กร         
โดยการจัดอบรมดังกล่าว มีจ านวน ๑๐ รุ่น รุ่นที่ ๑ - ๕ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานประเภทบริหารและ
อ านวยการ ซึ่งได้อบรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ จ านวน ๒๘๘ คน ส าหรับรุ่นที่ ๖ - ๑๐   
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานประเภทวิชาการและปฏิบัติงาน ได้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและ
ผ่านการประเมินผลตามที่ก าหนด รวมจ านวนทั้งสิ้น ๒๙๗ คน ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ 
มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร น าไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน 

 

 ๗.๒ การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นความส าคัญของบุคลากรในฐานะทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นผู้ด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เร่งรัด
การบูรณาการการบริหารการจัดการการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ
การบริหารจัดการที่มี  ธรรมาภิบาล กระบวนงานมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม
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อันเป็นภาพสะท้อนถึงระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร ตามกลยุทธ์ที่ ๔ เร่งรัดสร้างนวัตกรรม
การบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉับพลัน (disruptive technology) 
สามารถน าไปสู่  “การแปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี โดยมีส านักพัฒนาบุคลากร สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งได้ขับเคลื่อน
ในการสร้างและก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Development : 
SHRD) เพื่อให้ได้แผนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันน าไปสู่
การพัฒนาและปรับปรุงความสามารถและศักยภาพในการท างานของพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ทั ้งนี ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษา
โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ระบบบริหาร กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาทรัพย์ยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ ๓ ปี โดยได้ด าเนินการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์กร ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวคิดไร้ของเสีย (Zero Waste) 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง เช่น Block Chain i-voting เป็นต้น สถานการณ์และ
แนวโน้มของคณะกรรมการการเลือกตั้งในต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้เครื่องมือ “PESTGL Analysis” เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เห็นแนวโน้มการด าเนินงานในอนาคตของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร    
ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) สมรรถนะหลักและขีดความสามารถของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือ 
“McKinsey 7s Framework” เพ่ือให้เข้าใจในกลยุทธ์และทิศทางการด าเนินงานปัจจุบันของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนได้มีการศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-
depth Interview) เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความคาดหวังด้านการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารระดับสูง มีการระดม
ความคิดเห็นและความคาดหวังจากผู้บริหารระดับต้น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
วิเคราะห์และสังเคราะห์ และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค น ามาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงานในปัจจุบัน และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในอนาคตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนมีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๗) อีกทั้งมีการจัดสัมมนาถ่ายทอดแนวทาง   
การด าเนินงานตามแผน ฯ ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการพัฒนาตามแผน ฯ 
ดังกล่าว ส าหรับผลการจัดท าแผน ฯ ดังกล่าว มีสาระส าคัญ ที ่มุ ่งสู ่ Organization Transformation 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อวางแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
ทั้งองค์กรในภาพรวมอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ โดยมีการก าหนดแผนพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 
ในทุกด้านครอบคลุมบุคลากรทุกระดับในองค์กร ทั้งในมุมของคุณลักษณะ (Attribute) ความรู้ (Knowledge) 
และทักษะ (Skill) ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากร (Training 
Roadmap) ให้กับบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในทุกระดับ 
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 ๗.๓ การบริหารงานภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบดิจิทัล 
  เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เป็นไปตามบทบาท อ านาจ หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดและบรรลุพันธกิจในการสร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้น าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ การเร่งรัดการบูรณาการ การบริหารจัดการเลือกตั้งและการบริการดิจิทัล  โดยการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการท างานในรูปแบบใหม่โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มุ่งเน้นการท างานที่สามารถด าเนินการรองรับการท างานหรือ
เรียกใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชันได้ (mobile application platform) เพ่ือลดเวลาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณให้
รองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้ง ได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลและกระบวนการท างานของงานด้าน
บุคลากร งานด้านการคลัง และงานด้านงบประมาณเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานและประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ได้ด าเนินงานโครงการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกิจกรรมจัดสัมมนาเพ่ือ
สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การเลือกตั้งแบบสมาร์ท กิจกรรมการพัฒนาระบบและกิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม 
 ๒) การจัดท าระบบรายงานและประเมินผลรูปแบบใหม่ที่ให้ทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีผ่านเครือข่าย 
Intranet และ online พร้อมทั้งให้มีการบันทึกรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีผ่านเครือข่าย Intranet และ online เช่นกัน เพ่ือให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม/งาน/โครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้อง  
ในการด าเนินงาน เพ่ือสามารถติดตาม ควบคุม ก ากับดูแล เร่งรัดการด าเนินการได้ ซึ่งการเปลี่ยนวิธีการรายงานผล
การปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเดิมที่ต้องส่งเป็นเอกสารรายงานมาเป็นการรายงานผ่าน
เครือข่าย Intranet และ online เป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้บริหารและพนักงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
จึงต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้จัดประชุม
ให้ความรู้ในการใช้งานและฝึกปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานผ่านระบบ Zoom Meeting โดยใช้ชื่อในการ
ประชุมว่า “คลินิกติดตามประเมินผล” 
 ๓) การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เนื่องจาก
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี            
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ก าหนดกระบวนการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด     
โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและ       
ส่วนภูมิภาคโดยผ่านระบบ Zoom Meeting  
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 ๗.๔ การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการด าเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพ่ือสร้างให้บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เข้าใจกระบวนการที่น าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และวิธีจัดการความรู้ ตลอดจนน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้พัฒนาตน พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยส านักวิจัยและวิชาการ จะด าเนิน
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีเพื่อสร้างให้ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ต่อไป 

  นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนทัศน์ในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการปรับกระบวนการท างานจากเดิมมาเป็นระบบ
ออนไลน์มากขึ้น เพ่ือผลักดันให้การบริหารงานภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าสู่ระบบดิจิทัล
ในยุค new normal และเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้ โดยได้ด าเนินการโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) โครงการสร้างระบบการตัดสินใจด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาบุคลกรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในหลักสูตรต่าง ๆ โครงการ
พัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
 
 
 


