


รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 1





พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วนัอาทติย์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

 ผู้ปฏิบัติราชการ  นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่อย่างทั่วถึงแล้ว

ยังจ�ำเป็นต้องรู้ดีรู้ชั่ว  ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์  อย่ำงกระจ่ำงชัดด้วย.  

งำนรำชกำรซึ่งเป็นงำนของแผ่นดิน  จึงจะด�ำเนินไปอย่ำงถูกต้อง     

ตรงตำมเป้ำหมำย  และส�ำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์  คือยังควำมด ี 

ควำมเจริญให้เกิดแก่ประเทศชำติและประชำชนได้แท้จริงและยั่งยืน.

พระที่นั่งอัมพรสถำน พระรำชวังดุสิต
วันที่ ๒๔ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๑
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	 แก่ปวงชน
ลายกระหนกใบเทศ	 หมายถึง		ความสมบูรณ์ในแนวความคิดอันก่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้ง

“ผู้ออกแบบ  :  นายภิญโญ  สุวรรณคีรี  ศิลปินแห่งชาติ”
ราชบัณฑิตส�านักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ 

และรองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ว�สัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาองคกร เปาประสงคหลัก และแผนยุทธศาสตร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

คานิยมหลัก

ว�สัยทัศน
“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคการมืออาชีพ ในการสนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ�่อการจัดการ กำกับ ตรวจสอบกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในทุกระดับ 
สงเสร�มและสนับสนุนประชาชน และองคกรทางการเมืองใหเกิดการเลือกตั้งที่นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับของสังคม”

พันธกิจ

๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบร�หารและจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติที่มีมาตรฐาน และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 เพ�่อใหประชาชนไดเขาถึงการใชสิทธิอยางทั่วถึง ดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ไมเปนภาระ เสมอภาคและเปนธรรม
๒. พัฒนาองคการและบุคลากรในกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ สนับสนุนการว�จัย การสรางนวัตกรรม
 และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
๓. สงเสร�ม สนับสนุน และบูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเขามามีสวนรวม
 ทางการเมืองอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๔. สงเสร�ม สนับสนุน และสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมือง และองคกรทางการเมืองในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกตอง
 เพ�่อเสร�มสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข
๕. บูรณาการ และหร�อแลกเปลี่ยนความรวมมือขององคกร และหร�อหนวยงานจัดการเลือกตั้ง ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 เพ�่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล

เพ�่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ ตัว 
ประกอบกันเปน 
OECT : Office of the Election Commission of Thailand
  ซึ่งหมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  แหงประเทศไทย อักษรตัวแรกแตละตัว มีความหมาย ดังนี้
Ownership : รวมรับผิดชอบในงานอยางมืออาชีพ
  ดวยความซื่อสัตยสุจร�ต และมีความจงรักภักดี
  ตอองคการ
Efficiency : ตอบสนองงานอยางมีประสิทธิภาพ
Committed to Quality : การทำงานมีคุณภาพไดมาตรฐาน
Transparency : โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกมิติ

เปาประสงค

๑. ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักร เขาถึงและใชสิทธิเลือกตั้งไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีภาระในการใชสิทธินอยที่สุด
๒. นักการเมือง พรรคการเมือง ประชาชน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชื่อถือในกระบวนการและยอมรับผลการเลือกตั้งโดยสันติ
๓. ประชาชน ภาคเอกชน องคกรเอกชน และภาคประชาสังคม มีสวนในการจัดการ กำกับและตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนอยางมีคุณภาพ
๔. พรรคการเมือง กลุมการเมือง และองคกรทางการเมืองตาง ๆ มีการบร�หารงานภายในที่เขมแข็งตอเนื่อง บนพ�้นฐานนโยบาย ที่เปนประโยชน
 ตอสังคม จากการสนับสนุนและมีสวนรวมของประชาชน
๕. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ พรอมสนับสนุนการทำงาน
 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร

๑. การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุมคา 
 ตอประชาชน
๒. การจัดการเลือกตั้งที่เปนที่ยอมรับ
๓. การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีสวนรวม
๔. การสงเสร�มและสรางความเขมแข็งใหแก
 พรรคการเมือง และองคกรทางการเมือง
๕. การพัฒนาองคการสูความเปนมืออาชีพ

ข
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๘๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ประกาศ 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า  โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเม่ือวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จํานวนห้าคน  ให้เป็นกรรมการ
การเลือกตั้ง  ซ่ึงบุคคลทั้งห้าได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  ตามคําแนะนําของวุฒิสภา  ดังต่อไปนี้ 

๑. นายศุภชัย  สมเจริญ   เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง   
๒. นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง   
๓. นายบุญส่ง  น้อยโสภณ   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง   
๔. นายประวิช  รัตนเพียร   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง   
๕. นายธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่  ๑๓  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖  เป็นปีที ่  ๖๘   
ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นิคม  ไวยรัชพานิช 
ประธานวุฒิสภา 

จ
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ชุดที่ ๔

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ชดุที ่4

ได้รบัพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556  ดังนี ้

	 1.	 นายศุภชัย	สมเจริญ		 เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

	 2.	 นายสมชัย	ศรีสุทธิยากร		 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

	 3.	 นายบุญส่ง	น้อยโสภณ		 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	

	 4.	 นายประวิช	รัตนเพียร		 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	

	 5.	 นายธีรวัฒน์	ธีรโรจน์วิทย	์	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	
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นายศุภชัย  สมเจริญ

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
✦	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(บริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๔๕
✦	 วุฒิบัตร	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๑๐	วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม	
✦	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที่	๕	
✦	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	
	 รุ่นที่	๑๔	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
✦	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	๓	วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ	สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	
	 ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
✦	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	๔	สถาบันพระปกเกล้า

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦		หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย	กองก�ากับการ	๒		 ✦	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค	๘	และภาค	๔
	 กองอ�านวยการศึกษา	กองบัญชาการศึกษา	กรมต�ารวจ	 ✦	ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค	๔
✦		ผู้ช่วยผู้พิพากษา	 ✦	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา
✦		ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ	์	 ✦	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
✦		ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต	้ศาลแขวงพระนครเหนือ	 ✦	ประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๑	
✦	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว	ศาลจังหวัดสีคิ้ว			 ✦	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา	คณะที่	๑
	 ศาลจังหวัดระยอง	 	 ท�าหน้าที่ประธานคดีปกครอง
✦		ผู้พิพากษาศาลแพ่ง	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี	 ✦	 กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
✦	 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี	 	 ในชั้นศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์	
✦	 ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา	 ✦	 กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา
✦	 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค	๔	และภาค	๒

 การด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	–	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑

“ท�างานเป็นทีม ยึดหลักกฎหมาย เลือกตั้งโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม”
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นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร

กรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(ทฤษฎีการบริหารทั่วไป)	เกียรตินิยมอันดับสอง	
	 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
✦	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)	เกียรตินิยมดีมาก
	 คณะรัฐประศาสนศาสตร์		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
✦	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที	่๔		
	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
✦	หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	รุ่นที	่๒	สถาบันวิชาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
✦	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที	่๒๑	วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦	 รองศาสตราจารย	์ระดับ	๙	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	ประธานกรรมการแผนพัฒนาการเมือง	สภาพัฒนาการเมือง		
✦	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยแห่งรัฐสภา
✦	 ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาโท	สาขาการบริหารจัดการสาธารณะส�าหรับนักบริหาร	(EPA.)	
	 คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	 ผู้อ�านวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	 กรรมการและเลขานกุาร	มูลนธิิองค์กรกลางเพ่ือประชาธปิไตย	และผู้ประสานงานเครอืข่ายประชาชนเพือ่การเลอืกตัง้	(P-NET)
✦	 ผู้อ�านวยการส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ประเภทผู้แทนผู้บริหาร	
✦	 ผู้อ�านวยการส�านักทะเบียนและประมวลผล	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	ประธานกรรมการคัดเลือกโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	ประธานกรรมการด�าเนินงานโรงพิมพ	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	
✦	 กรรมการองค์กรกลางการเลือกตั้ง

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๓	ธันวาคม		๒๕๕๖	-	๒๐	มีนาคม	๒๕๖๑	

“เป็นกลาง ตรงไปตรงมา ถูกว่าถูก ผิดว่าผิด ไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอ�านาจ”

ซ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายบุญส่ง  น้อยโสภณ

กรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับสอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
✦	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
✦	รับทุนกองทัพอากาศให้ไปศึกษาต่อด้านวิชาสื่อสาร	ระยะเวลา	๔๗	สัปดาห์
	 ณ	Keesler	Air	Force	Base	Mississippi	ประเทศสหรัฐอเมริกา
✦	วุฒิบัตร	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๕	วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม
✦	ประกาศนียบัตรชั้นสูง	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๖		
	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า
✦	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน	รุ่นที	่๒๑
✦	ประกาศนียบัตร	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที	่๕	วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ	
	 สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦		นายทหารสารบรรณ	กองเศรษฐกรรม		 ✦	อธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๓
	 กรมสวัสดิการทหารอากาศ	 ✦	รองประธานศาลอุทธรณ	์ภาค	๗
✦		อัยการผู้ช่วย	กองคด	ีกรมอัยการ	 ✦	ผู้พิพากษาศาลฎีกา
✦		ผู้ช่วยผู้พิพากษา	 ✦	ประธานศาลอุทธรณ	์ภาค	๗
✦		ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี	 ✦	กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ	
✦	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุร	ี		 	 ในศาลชั้นต้น	ศาลชั้นอุทธรณ์	และศาลชั้นฎีกา
✦		ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสมุทรปราการ	 ✦	กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
✦		ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ	 	 ในศาลชั้นอุทธรณ์
✦		รองอธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๘	 ✦	รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	–	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑

“สุจริต เที่ยงธรรม น�าพาองค์กรให้ก้าวไกลและมั่นคง”

ฌ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายประวิช  รัตนเพียร

กรรมการการเลือกตั้ง

	 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

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

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

✦	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที	่๑๔	วิทยาลัยการยุติธรรม	ส�านักงานศาลยุติธรรม

✦	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	รุ่นที่	๑	ส�านักงานศาลปกครอง

✦	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๔๖	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

✦	หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	๔	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦		ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง		 ✦	กรรมการการอุดมศึกษา

✦		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 ✦	ประธานอนุกรรมการพิจารณาโครงการ

✦		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา		 	 ส่งเสริมการลงทุน	(BOI)

✦		รองเลขาธิการนายกรัฐมนตร	ีฝ่ายการเมือง	 ✦	ประธานกรรมการบริหาร	

✦	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย	์		 	 บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

✦		กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภานานาชาต	ิ(IPU)	 ✦	ผู้ตรวจการแผ่นดิน

✦		ผู้แทนการค้าไทย	 	

✦		รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	-	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑

“ค�าว่า พลเมือง มาจาก พละ + เมือง หมายถึง พลังของบ้านเมือง

อนาคตของบ้านเมือง จึงขึ้นอยู่กับ คุณภาพของพลเมือง”

ญ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์

กรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ 

✦	รัฐศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

✦	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

✦	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

✦	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

✦	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สาขาวิชาสหวิทยาการ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

✦	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

✦	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

✦	อธิบดีผู้พิพากษา	ภาค	๙

✦	ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

	 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	-	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑

“ผมภูมิใจที่ได้ท�าหน้าที่แก้วิกฤตการณ์ของบ้านเมือง

ที่อยู่ในสภาวะยุ่งเหยิง และได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ให้กับ กกต. ไว้แล้ว  

การท�าหน้าที่ของ กกต. ชุดนี้ จึงมิใช่เป็นความสูญเปล่า 

แต่เป็นการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน”

ฎ
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ประกาศ 

แตง่ตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม  ให้ประกาศว่า   
โดยที่สภานิติบัญญตัิแห่งชาติไดใ้ห้ความเห็นชอบผู้มีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจ านวนห้าคน

เป็นกรรมการการเลือกตั้ง  และบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งห้าคนได้ประชุม
เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ประกอบมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง  
ดังนี้ 

๑. นายอิทธิพร  บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. นายสันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๓. นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๔. นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๕. นายปกรณ์  มหรรณพ   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พรเพชร  วิชติชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๖๑

ฐ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ฑ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ชุดที่ ๕

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ชดุที ่๕

ได้รบัพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งต้ัง เมือ่วนัที ่12 สงิหาคม 2561  จ�านวน ๕ คน ดงันี้ 

	 1.	 นายอิทธิพร		บุญประคอง	 เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง

	 2.	 นายสันทัด		ศิริอนันต์ไพบูลย์	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

	 3.	นายธวัชชัย	เทอดเผ่าไทย	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

	 4.	นายฉัตรไชย	จันทร์พรายศรี	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

	 5.	นายปกรณ์	มหรรณพ	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฒ

✦	 เลขานุการเอก	 คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าส�านักงาน
สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น	 ๆ	ณ	 นครเจนีวา	 
รับผดิชอบงานองค์การอนามยัโลก	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	
ที่ประชุมว่าด้วยการลดอาวุธ	 สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ	 
ท่ีประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	หรืออังค์ถัด	 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	 องค์การ 
การป้องกันพลเรือนระหว่างประเทศ	 สหภาพระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการอนรุกัษ์ธรรมชาต	ิและช่วยงานด้านส�านกังานข้าหลวงใหญ่ 
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

✦	ผู ้ประสานงานและหัวหน้าส�านักงานโครงการการหารือกรอบ
เอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยผู้อพยพ	 ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	
(Asia-Pacific	Consultations	on	Refugees,	Displaced	Persons	
and	Migrants)	ซึง่เป็นโครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากส�านกังาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 High	
Commissioner	 for	 Refugees)	 และองค์การระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐาน	 (International	 Organization	 on	
Migration)	

✦	อัครราชทูตที่ปรึกษา	 คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจ�า
สหประชาชาติ	 ณ	 นครนิวยอร์ก	 โดยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน 
คณะกรรมการสอง	 (งานด้านเศรษฐกิจ)	 คณะกรรมการสาม	 (งาน
ด้านสังคม)	และคณะกรรมการหก	(งานด้านกฎหมาย)	

✦	รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก	
✦	รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ	
✦	รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
✦	อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 และรองตัวแทน	 (Deputy	

Agent)	 ของประเทศไทยในคดีตีความค�าพิพากษาศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร

✦	 เอกอคัรราชทตู	ณ	กรงุไนโรบ	ีสาธารณรฐัเคนยา	และเอกอคัรราชทตูประจ�า
สหภาพคอโมรอส	 สาธารณรัฐเอริเทรีย	 สาธารณรัฐรวันดา	 สาธารณรัฐ
เซเชลส์	 สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย	 สาธารณรัฐยูกันดา	 สาธารณรัฐบุรุนดี	
สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน	สาธารณรัฐโซมาเลีย	และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก	โดยมีถิ่นพ�านัก	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา	

✦	 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าโครงการสิ่งแวดล้อม 
แห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Environment	 Programme)	 
ณ	 กรุงไนโรบี	 และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�า
โครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 
HABITAT)	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา

✦	ประธานกลุ่ม	 ๗๗	 และจีนประจ�าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาต	ิ
และโครงการตัง้ถ่ินฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาต	ิณ	กรงุไนโรบ	ีสาธารณรัฐ
เคนยา	วาระด�ารงต�าแหน่ง	๑	ปี

✦	 เอกอคัรราชทตู	ณ	กรุงเฮก	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเอกอคัรราชทตู
ผู ้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าองค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี	 
(Organization	for	the	Prohibition	of	Chemical	Weapons)	(จนถึง 
วันเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙)

✦	ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการสมัครเข้า 
รับเลือกตั้งของไทยในต�าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ	

✦	 ในฐานะอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 เข้ารับต�าแหน่งกรรมการ 
ในคณะกรรมการองค์กรร่วมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรใน
พ้ืนดนิใต้ทะเลในบริเวณทีก่�าหนดของไหล่ทวปีของประเทศทัง้สองระหว่าง
ประเทศไทยกับมาเลเซีย	 (Malaysia	 -	 Thailand	 Joint	 Authority	 for	 
the	 Exploration	 and	 Exploitation	 of	 the	 Resources	 of	 the	 
Seabed	 in	 a	 Defined	 Area	 of	 the	Overlapping	 Claims	 of	 the	
Continental	Shelves) 

นายอิทธิพร  บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ 

✦	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
✦	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย	Tulane	สหรัฐอเมริกา
✦	หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Management)	มหาวิทยาลัย	Tufts	สหรัฐอเมริกา	
✦	หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง	ส�านักงานข้าราชการพลเรือน	รุ่น	๕๖

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

 การด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	วิทยาศาสตรบัณฑิต	จุลชีววิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✦	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

✦	 เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต	เกษตรศาสตร	์(เกษตรเคมี)	มหาวิทยาลัยกิวชิว	ประเทศญี่ปุ่น

✦	Post-Doctor	Gene	Technology	on	yeast,	Kumamoto	Institute	of	Technology,	Japan	

  ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦	ศาสตราจารย์	 ประจ�าสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

	 พระจอมเกล้าธนบุรี

✦	กรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(เฉพาะกาล)

✦	กรรมการสภาวิชาการอาวุโส	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

✦	กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

✦	กรรมการในคณะกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม	ราชบัณฑิตยสถาน

✦	อนุวุฒยาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✦	กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ	์วาระปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

✦	คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์,	รองศาสตราจารย์	ศาสตราจารย์)	

	 ของมหาวิทยาลัยรัฐต่าง	ๆ

✦	กรรมการผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาข้อเสนอโครงการวจิยัท่ีเสนอต่อส�านกังานการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	ส�านกังานคณะกรรมการ

	 การอุดมศึกษา	 (สกอ.),	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.),	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (สวก.)	 

	 และกองทุนสนับสนุนของภาครัฐ

✦	บรรณาธิการและผู้ประเมินบทความทางวิชาการของวารสารระดับชาต	ิภูมิภาค	และนานาชาติ	

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	

ศาสตราจารย์สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์

กรรมการการเลือกตั้ง

ณ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	รัฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

✦	Master	of	Comparative	Politics	&	Public	Administration,	Ohio	University,	U.S.A.	

  ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	

✦	ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี	

✦	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	

✦	ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	

✦	ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง	

✦	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	

✦	กรรมการองค์กรการตลาดกระทรวงมหาดไทย

✦	ข้าราชการพลเรือนกระทรวงมหาดไทย	และเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

	 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคเหนือ	

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	

นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย

กรรมการการเลือกตั้ง

ด



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี

กรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

✦	เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

  ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦ อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๑

✦	ผู้พิพากษาศาลฎีกา	

✦	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา	

✦	ประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๑	

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	

ต



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

✦	เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	

✦	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦	อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๔				

✦	รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๔

✦	รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๙

✦	รองประธานศาลอุทธรณ์

✦	ผู้พิพากษาศาลฎีกา		

✦	อนุกรรมการตุลาการ	(อกต.)	ชั้นศาลฎีกา

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	

นายปกรณ์  มหรรณพ

กรรมการการเลือกตั้ง

ถ





รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ประกาศ 

แตง่ตั้งกรรมการการเลือกตัง้ 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ประกาศว่า 
โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

เป็นกรรมการการเลือกตั้งเพ่ิมเติมจ านวนสองคน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  

ประกอบมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

๑. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
๒. นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  ธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๑  เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   ธันวาคม   ๒๕๖๑

ธ
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แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ชุดที่ ๕ (เพิ่มเติม)

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ชดุที ่๕

ได้รบัพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

แต่งต้ังเพิม่เติม เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม 2561 จ�านวน ๒ คน ดงันี้ 

	 1.	นายเลิศวิโรจน	์โกวัฒนะ		 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

	 2.	นายฐิติเชฏฐ์	นุชนาฏ		 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบัน

มีกรรมการ กกต. ครบ 7 คนตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บ

นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ

กรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	Bachelor	of	Science	(Civil	Engineering),	Central	New	England	College	of	Technology,	U.S.A.	
✦	Master	of	Business	Administration,	Florida	Institute	of	Technology,	U.S.A.
✦	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
✦	หลักสูตรนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง	รุ่นที	่๑๙	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
	 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
✦	หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 (นบส.	๑)	รุ่นที	่๔๓	สถาบันพัฒนา 
	 ข้าราชการพลเรือน
✦	หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	๔๔	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
✦	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐ	เอกชนและการเมือง	(วปอ.)	รุ่น	๒๕๔๖		
	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	
✦	โครงการพฒันานกับรหิารระดบัสงู	:	ผูบ้รหิารส่วนราชการ	(นบส.	๒)	รุน่ที	่๑	สถาบันพฒันาข้าราชการพลเรอืน
✦	หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจ�าปี	๒๕๕๓	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
✦	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	๑๒	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
✦ หลกัสตูรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้ริหาร	กองบญัชาการกองทพัไทย	(บก.ทท.)	รุน่ที	่๕	สถาบนัจติวทิยาความมัน่คง
✦	หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	๖	วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	
	 ส�านักงานศาลปกครอง

  ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦	รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ	กรมชลประทาน
✦	ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
✦	เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
✦	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
✦	อธิบดีกรมชลประทาน
✦	รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
✦	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑
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นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ

กรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦ นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
✦	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
✦	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(วิจัยดีเยี่ยม)	มหาวิทยาลัยปทุมธานี
✦	 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมอัยการจังหวัด	รุ่นที่	๓๗	(อจ.๓๗)	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ		
✦	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม	ระดับสูง	(บยส.๒๑)	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการยุติธรรม
✦	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	(วธอ.๒)	สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	
✦	 และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
✦	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	ด้านการบริหารพัฒนาการเมือง	(มหานคร	๔)	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร
✦	 หลักสูตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(ปธส.๒)	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และมหาวิทยาลัยมหิดล
✦	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง	(สวปอ.๕)	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
✦	 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	๕	(นธป.๕)	วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ	สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
✦	 หลกัสตูรการการเมอืงและการเลอืกตัง้ระดบัสงู	รุน่ที	่๒	(พตส.๒)	สถาบนัพฒันาการเมืองและการเลอืกต้ัง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
✦	 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐั	เอกชนและการเมือง	(วปอ.)	รุ่นที	่๙	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
✦	 หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	๓	(สสสส.๓)	สถาบันพระปกเกล้า
✦	 หลักสูตรผู้น�าการเมืองยุคใหม	่รุ่นที่	๕	(นมป.๕)	สถาบันพระปกเกล้า
✦	 หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	๑	(บรอ.๑)	กองบัญชาการศึกษา	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
✦	 หลักสูตรทนายความผู้ท�าค�ารับรองลายมือชื่อและเอกสาร	สภาทนายความ
✦	 หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสากิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
✦	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	๓	(ปรม.๓)	สถาบันพระปกเกล้า

  ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ

✦ ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ	(นายนุรักษ์	มาประณีต)
✦	 ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ	(นายนุรักษ	์มาประณีต)	
✦	 คณะกรรมการประจ�าคณะพยาบาลศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
✦	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
✦	 ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการองค์การตลาด	วาระที	่๑	และวาระที่	๒
✦	 ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย	องค์การตลาด	(กต.)	กระทรวงมหาดไทย
✦	 กรรมการองค์การตลาด	(อต.)	กระทรวงมหาดไทย	วาระที่	๑	และวาระที่	๒
✦	 ประธานอนุกรรมการกฎหมายและประธานอนุกรรมการบริหาร	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	วาระที่	๑	และวาระที่	๒
✦	 กรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	วาระที่	๑	และวาระที่	๒

  การด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

✦ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑

ป



สำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ	

✦	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	
✦	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
✦	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
✦	 หลักสูตรผู้บริหารต�ารวจชั้นสูง	รุ่นที่	๗	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	
✦	 หลักสูตร	White	Collar	Crime,	ILEA	กรุงเทพมหานคร		
✦	 หลักสูตรผู้ก�ากับการ	รุ่นที่	๓๕	สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ	
✦ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๑๙	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
✦	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย	์(TEPCoT)	รุ่นที่	๖	สถาบันวิทยาการการค้า	
	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ	 		

✦	 สารวัตรสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต	์กองบัญชาการต�ารวจนครบาล
✦	 สารวัตรแผนก	๒	กองก�ากับการ	๑	กองปราบปราม
✦	 รองผู้ก�ากับการ	กองปราบปราม		
✦	 ผู้ก�ากับการ	๒	กองทะเบียน		
✦	 ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
✦	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		
✦	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาต	ิ
✦	 ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง
✦	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
✦	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
✦	 ผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
✦	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
✦	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑)

พ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ	

✦	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

✦	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		

✦	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

✦	 หลักสูตรกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✦	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

✦	 หลักสูตรธรรมาภิบาล	รุ่นที่	๒	สถาบันพระปกเกล้า

✦	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที	่๕	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที	่๒๐	

	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า				

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ	 		

✦	 ปลัดอ�าเภอ	อ�าเภอสังคม	อ�าเภอโซ่พิสัย	จังหวัดหนองคาย

✦	 ผู้ช่วยผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น	จังหวัดหนองคาย

✦	 จ่าจังหวัดหนองคาย		

✦	 นิติกร	๗	ส�านักงานคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

✦	 นิติกร	๘	ว	ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี

✦	 ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง	๓	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 รองผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม		๒๕๕๖)

ฟ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายเมธา  ศิลาพันธ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ	

✦	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

✦	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

✦	หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที	่๒	กระทรวงยุติธรรม

 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ	 			

✦	นักพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย

✦	นักวิชาการพัฒนาชุมชน	กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย

✦	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย

✦	ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมหาสารคาม	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดนครราชสีมา	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๕๘)

ภ



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายแสวง  บุญมี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ

✦	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

✦	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

✦	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

✦	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที	่๑๓	

	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า	

✦	 หลกัสตูรพรรคการเมอืงกบัการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตยส�าหรบัผูบ้รหิารพรรคการเมอืง	รุน่ที	่๕		 

	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า	

✦	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที	่๖	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ   

✦	 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร 

	 และวุฒิสภา	

✦	 หัวหน้าฝ่ายเลขานุการการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๔๐	คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ	

	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ	

✦	 หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง	ส�านักนายกรัฐมนตรี

✦	 ผูอ้�านวยการฝ่ายปฏบิตักิารสนบัสนนุ	ส�านกับริหารการสนบัสนนุโดยรัฐ	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

✦	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง	ส�านักกิจการพรรคการเมือง

	 และการออกเสียงประชามต	ิส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 รองผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓	 และผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕	 

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๘)

ม



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายกฤช  เอื้อวงศ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ 

✦	 รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

✦	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

✦	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✦	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

✦	 หลักสูตรส่งเสริมการปกครอง	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	

✦	 หลกัสตูร	Electoral	Education	Program	ณ	ประเทศออสเตรเลยี	โดยส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

	 แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

✦	 หลกัสตูรพรรคการเมอืงกบัการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตยส�าหรบัผูบ้รหิารพรรคการเมอืง	รุน่ที	่๑		 

	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า	

✦	 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร	รุน่ที	่๕๔	วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	

✦	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	“ภาวะผู้น�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์”	

	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✦	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	รุ่นที	่๖	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ    

✦	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 รองผูอ้�านวยการส�านกักจิการพรรคการเมอืงและการออกเสยีงประชามต	ิส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	รักษาการในต�าแหน่ง	

	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕)

✦	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๙	มกราคม	๒๕๖๑)

ย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายณัฏฐ์  เล่าสีห์สวกุล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ 

✦	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

✦	 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์									

✦	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ    

✦	 ปลัดอ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย	กรมการปกครอง	

✦	 เจ้าพนักงานปกครอง	กองการเลือกตั้ง	กรมการปกครอง	

✦	 ผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ	ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง	สังกัด	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	สังกัด	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๑	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๑	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๕	ตุลาคม	๒๕๖๐)

ร



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

	 ประวัติการศึกษาและการอบรมที่ส�าคัญ 

✦	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

✦	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✦	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๗	(พตส.๗)	

✦	 หลักสูตรภาวะผู้น�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ	์(บริหารสูง	รุ่นที่	๒)	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

✦	 หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ	์รุ่นที	่๕๑	

✦	 หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	(พปป.)	รุ่นที	่๑	สถาบันพระปกเกล้า

✦	 หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	รุ่นที่	๗๗		

✦	 หลักสูตรส่งเสริมการปกครอง	กรมการปกครอง	รุ่นที	่๓๓

✦	 ศกึษาดงูานพรรคการเมอืงและการเลอืกตัง้	ณ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	เยอรมน	ีสวติเซอร์แลนด์	ออสเตรีย	องักฤษ	 

	 สกอตแลนด	์สิงคโปร	์และญี่ปุ่น

	 ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ    

✦	 รับราชการกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	

✦	 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

✦	 อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

✦	 ช่วยราชการส�านักงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	(บ้านพิษณุโลก)

✦	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดตาก	กาญจนบุรี	สุโขทัย	และพิษณุโลก

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้ตรวจการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

✦	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๖๑)

นายไพบูลย์  เหล็กพรหม

ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้

ล
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สวนที่ ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

๑.	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๑.๑	 ความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๐	 เกิดขึ้นมาจากกระแสความต้องการ 

ปฏิรูปการเมือง	 โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนของสังคม	 จึงเป็นท่ีมาของการเรียกขานรัฐธรรมนูญ 

ฉบับนี้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน	 โดยเจตนารมณ์หลัก	๓	ประการของรัฐธรรมนูญ	 ได้แก	่๑)	การส่งเสริม 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	๒)	ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ 

เพิ่มขึ้น	 และ	 ๓)	 ปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ	 ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของการมีส่วนร่วม 

ของประชาชน	การวางรากฐานธรรมาภบิาลของประเทศ	และเพือ่แก้ไขปัญหาโครงสร้างทางการเมอืงการปกครอง

ที่เป็นแบบรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง	 รวมถึงขานรับแนวคิดเรื่อง	 “ธรรมาภิบาล”	 (Good	 Governance)	

มาตรการส�าคัญของรัฐธรรมนูญในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ	 โดยการมุ่งแก้ปัญหาของ

ระบบการเมอืงไทย	คอื	ท�าให้ระบบการเมอืงและระบบราชการมคีวามสจุรติ	และมคีวามชอบธรรมในการใช้อ�านาจ	

โดยต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นกระบวนการคัดคนเข้าสู่ระบบการเมือง	 เพราะหากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา 

โดยการซือ้เสยีง	กม็แีนวโน้มทีจ่ะเข้ามาใช้อ�านาจเงนิและต�าแหน่งโดยมชิอบเพือ่ถอนทนุคนื	ท�าให้คนดทีีไ่ม่ซือ้เสยีง	

ไม่สามารถเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้บริหารบ้านเมืองได้	 นอกจากนี้	 ยังมีปัญหาในคดีที่มีการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง	 

ซึ่งเดิมต้องยื่นค�าร้องต่อศาล	 แต่เน่ืองจากขั้นตอนการด�าเนินคดีในศาลใช้เวลานาน	 เป็นเหตุให้มีคดีเลือกตั้ง 

จ�านวนหนึ่งที่ศาลต้องสั่งจ�าหน่ายคดีเนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรก่อน	และมีกรณีศาลพิพากษา	ยกค�าร้อง	

โดยให้เหตุผลว่าค�าร้องคลุมเครือ	 เนื่องจากผู้ร้องไม่สามารถเขียนรายละเอียดแห่งการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 

ตามหลกัเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งโดยเหตุทีข้่อมลูต่าง	ๆ 	อยูใ่นหบีบตัรเลือกต้ังซ่ึงถกูปิดอยู่	 

การจัดตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ตามมาตรา	๑๓๖	กเ็พ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกดิข้ึนในอดีต		โดยหวงัว่าคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจะสามารถจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม	 สามารถจัดการกับผู้ท่ีกระท�าการโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายในการเลือกตั้ง	เช่น	ซื้อเสียงด้วยวิธีการพนัน	รวมทั้งการทุจริตในรูปแบบต่าง	ๆ	ได้อย่างเด็ดขาดและ 

มีประสิทธิภาพ	 รัฐธรรมนูญจึงก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งท�าหน้าที่ควบคุมและด�าเนินการหรือจัดให้มี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 และจัดให้มีการ 

ออกเสยีงประชามตใิห้เป็นไปด้วยความสจุรติ	และเท่ียงธรรม	โดยให้มอี�านาจในการควบคมุ	ออกระเบยีบ	ข้อก�าหนด	

วินิจฉัยชี้ขาด	และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในองค์กรเดียว	เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและโดยพลัน		
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	 อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว	 จึงเป็นความคาดหวังของสังคมไทย																
ที่ต้องการเห็นความส�าเร็จหรือแนวโน้มที่ดีของการปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้ง	 อย่างไรก็ตาม	 
ปัจจัยส�าคัญในการปฏิรูปการเมือง	 ไม่ได้มีเฉพาะการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น	 พรรคการเมือง	 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 และบริบททางการเมือง 
ในแต่ละช่วงเวลา	 ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญท้ังสิ้น	 โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ผ ่านมาคือ	 นับแต่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	จนถงึการสิน้สดุรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	
มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ๔	 ชุด	 ท�าหน้าที่จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 
จ�านวน	๖	ครั้ง	โดย	๒	ใน	๖	ครั้ง	คือ	วันที่	๒	เมษายน	๒๕๔๙	และวันที	่๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	ถูกศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าเป็นการเลือกตั้ง	 ที่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ดังนี้	 ค�าวินิจฉัยที่	 ๙/๒๕๔๙	 เมื่อวันที่	 ๘	 
พฤษภาคม	 ๒๕๔๙	 วินิจฉัยว่าการด�าเนินการเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นการท่ัวไป 
เมื่อวันที่	 ๒	 เมษายน	 ๒๕๔๙	 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต้ังแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดการเลือกต้ัง	 
ในส่วนทีเ่กีย่วกบัการก�าหนดวนัเลอืกตัง้ตามพระราชกฤษฎกีายบุสภาผูแ้ทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๔๙	และการด�าเนนิการ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับมติในการจัดคูหาเลือกต้ังท่ีไม่เท่ียงธรรม	 จึงเป็นการเลือกต้ังท่ีไม่ชอบ 
ด้วยรัฐธรรมนูญ	 มาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	 และค�าวินิจฉัยที่	 ๕/๒๕๕๗	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 
มีนาคม	๒๕๕๗	 ว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เฉพาะในส่วนที่ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	เป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป	ในวนัที	่๒	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๗	ไม่สามารถจดัการให้เป็นการเลอืกตัง้ 
วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร	จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๑๐๘	วรรคสอง			
 
	 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	

														 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข ้าควบคุมอ�านาจการปกครองประเทศเมื่อวันที่ 	 ๒๒	 
พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 ท�าให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 สิ้นสุดลง	 แต่คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	และส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ยงัคงสถานะเป็นองค์กรอสิระตามรัฐธรรมนญู	ตามประกาศ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิฉบับท่ี	๕/๒๕๕๗	ลงวนัที	่๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เรือ่ง	การสิน้สดุชัว่คราวของรฐัธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย	และฉบับที	่๑๑/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เรื่อง	การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 ข้อ	 ๕.	 องค์กรอิสระ	 และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ยังคงปฏิบัต ิ
หน้าที่ต่อไป	และฉบับที	่๒๔/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๗		เรื่อง	ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
มีผลบังคับใช้ต่อไป	 ข้อ	 ๓.	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 
รวมถึงฉบับที่	 ๕๗/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผล 
บังคับใช้ต่อไป	 ซึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 
พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีผลบังคับใช้ 
ต่อเนื่อง	 โดยไม่สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก	 โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและศาล
ยังมีอ�านาจพิจารณาและวนิจิฉยัคดเีกีย่วกบัการเลอืกตัง้ต่อไป	โดยการพจิารณาและวนิจิฉยัคดเีกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 ให้เป็นไปตามประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับท่ี	 ๕๘/๒๕๕๗	 เรื่อง	 การพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกต้ังและ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 ลงวันที่	 ๖	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 
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(ยกเลิกฉบับที่	 ๕๑/๒๕๕๗)	 ให้ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคมีอ�านาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 ในกรณีที่ 
ประกาศผลการเลอืกตัง้แล้วต่อไปจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว	คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๕๐	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	๒๕๕๐	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ	
พ.ศ.	๒๕๕๒	และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 ๑.๒	 คุณสมบัต	ิลักษณะต้องห้าม	หน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ๑.๒.๑	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	
	 	 หมวด	๑๒	องค์กรอิสระ	ส่วนที	่๑	บททั่วไป	

																									มาตรา	๒๑๕	 องค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่																				
ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย		
	 	 การปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใช้อ�านาจขององค์กรอสิระต้องเป็นไปโดยสุจริต	เทีย่งธรรม	กล้าหาญ 
และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ	

  มาตรา	๒๑๖	 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 
ในส่วนที่ว่าด้วยองค์กรอิสระแต่ละองค์กรแล้ว	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามทั่วไปดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 (๑)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปี	แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
	 	 (๒)		มีคุณสมบัติตามมาตรา	๒๐๑	(๑)	(๓)	(๔)	และ	(๕)
	 	 (๓)		ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๒๐๒

  มาตรา	๒๑๗	 เมื่อมีกรณีที่จะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่ง																	
ในองค์กรอิสระนอกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการสรรหา 
ตามมาตรา	 ๒๐๓	 ที่จะด�าเนินการสรรหา	 เว้นแต่กรรมการสรรหาตามมาตรา	 ๒๐๓	 (๔)	 ให้ประกอบด้วย	 
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่องค์กรอิสระที่ต้องมีการสรรหา
	 	 ให้น�าความในมาตรา	๒๐๓	มาตรา	๒๐๔	มาตรา	๒๐๕	และมาตรา	๒๐๖	มาใช้บังคับแก่ 
การสรรหาตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

  มาตรา	๒๑๘	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ 
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
	 	 (๑)	 ตาย
	 	 (๒)	 ลาออก
	 	 (๓)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา	 ๒๑๖	 หรือขาดคุณสมบัติ	 
หรือมีลักษณะต้องห้ามเฉพาะตามมาตรา	๒๒๒	มาตรา	๒๒๘	มาตรา	๒๓๒	มาตรา	๒๓๘	หรือตามมาตรา	๒๔๖			

วรรคสอง	และตามกฎหมายที่ตราขึ้นตามมาตรา	๒๔๖	วรรคสี่	แล้วแต่กรณ	ี
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	 	 ให้น�าความในมาตรา	๒๐๘	 วรรคสอง	 วรรคสาม	 วรรคสี่	 และวรรคห้า	 และมาตรา	 ๒๐๙	 
มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต�าแหน่งของผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระโดยอนุโลม
	 	 ในกรณีที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา	 ๒๓๕	 วรรคสาม	
ถ้ามีจ�านวนเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง	ให้น�าความในมาตรา	๒๑๔	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  มาตรา	๒๑๙	 ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมกันก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	 รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	 
และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ	 และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ 
ใช้บังคับได้	 ทั้งนี้	 มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาต	ิ
และต้องระบุให้ชัดแจ้งด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรง	
	 	 ในการจดัท�ามาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหน่ึง	ให้รับฟังความคดิเหน็ของสภาผู้แทนราษฎร	 
วุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรี	 ประกอบด้วย	 และเมื่อประกาศใช้บังคับแล้วให้ใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		
สมาชิกวุฒิสภา	 และคณะรัฐมนตรีด้วย	 แต่ไม่ห้ามสภาผู้แทนราษฎร	 วุฒิสภา	 หรือคณะรัฐมนตรีที่จะก�าหนด 
จริยธรรมเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าท่ีของตน	 แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทางจริยธรรม	 
ตามวรรคหนึ่ง	และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	

  มาตรา	๒๒๑	 ในการปฏิบัติหน้าที่	 ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือให้บรรลุ 
เป้าหมายในการปฏบัิตหิน้าทีข่องแต่ละองค์กร	และถ้าองค์กรอสิระใดเหน็ว่ามผีูก้ระท�าการอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แต่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจขององค์กรอิสระอื่น	 ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อด�าเนินการตามหน้าที่และ 
อ�านาจต่อไป	

	 	 ส่วนที่	๒		คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  มาตรา	๒๒๒	 คณะกรรมการการเลือกต้ังประกอบด ้วยกรรมการจ�านวนเจ็ดคน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา	จากบุคคลดังต่อไปนี้	
	 	 (๑)	 ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง	 ๆ	 ท่ีจะยังประโยชน์แก่การบริหารและ
จดัการการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม	และมคีวามซือ่สตัย์สจุรติเป็นทีป่ระจกัษ์		ซ่ึงได้รบัการสรรหา
จากคณะกรรมการสรรหา	จ�านวนห้าคน	
	 	 (๒)	 ผู้มีความรู้	 ความเช่ียวชาญ	 และประสบการณ์ด้านกฎหมาย	 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
เป็นที่ประจักษ์และเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษา	 หรือต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้ว 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าป	ี	ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา	จ�านวนสองคน	
	 	 ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งตาม	(๑)	ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา	๒๓๒	
(๒)	 (๓)	 (๔)	 (๕)	 (๖)	 หรือ	 (๗)	 หรือเป็นผู้ท�างานหรือเคยท�างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
ยี่สิบป	ีทั้งนี้	ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก�าหนด	

  มาตรา	๒๒๓	 กรรมการการเลอืกตัง้มวีาระการด�ารงต�าแหน่งเจด็ปีนบัแต่วนัทีพ่ระมหากษตัรย์ิ
ทรงแต่งตั้ง	และให้ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว	
	 	 ในระหว่างท่ีกรรมการการเลอืกตัง้พ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	และยังไม่มกีารแต่งตัง้กรรมการ
การเลอืกตัง้แทนต�าแหน่งทีว่่าง	ให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังเท่าทีเ่หลืออยูป่ฏบิติัหน้าทีต่่อไปได้	แต่ถ้ามกีรรมการ
การเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระท�าได้แต่เฉพาะการที่จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
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  มาตรา	๒๒๔	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 จัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา		การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	และการออกเสียงประชามติ
	 	 (๒)		ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม	(๑)	ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	และ
ควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 เพ่ือการนี้	 ให้มีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้
ตามที่จ�าเป็นหรือที่เห็นสมควร
	 	 (๓)		เมือ่ผลการสบืสวนหรอืไต่สวนตาม	(๒)		หรอืเมือ่พบเหน็การกระท�าทีม่เีหตอุนัควรสงสยั
ว่าการเลือกตั้งหรือการเลือกตาม	 (๑)	 มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือการออกเสียงประชามติเป็นไป 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ให้มีอ�านาจสั่งระงับ	ยับยั้ง	แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก	หรือ
การออกเสยีงประชามต	ิและสัง่ให้ด�าเนนิการเลอืกตัง้เลอืก	หรอืออกเสยีงประชามตใิหม่ในหน่วยเลอืกตัง้บางหน่วย	
หรือทุกหน่วย	
	 	 (๔)		สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังหรือผู้สมัครรับเลือก 
ตาม	 (๑)	 ไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี	 เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท�าการหรือรู้เห็น
กับการกระท�าของบุคคลอื่น	 ท่ีมีลักษณะเป็นการทุจริต	หรือท�าให้การเลือกต้ังหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม
	 	 (๕)		ดูแลการด�าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 	 (๖)		หน้าที่และอ�านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
	 	 ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม	 (๒)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังจะมอบหมายให้กรรมการ 
การเลอืกตัง้แต่ละคนด�าเนนิการ	หรอืมอบหมายให้คณะบคุคลด�าเนนิการภายใต้การก�ากบัของกรรมการการเลอืกตัง้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดก็ได้	
	 	 การใช้อ�านาจตาม	 (๓)	 ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท�าความผิด																			
มีอ�านาจกระท�าได้ส�าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท�าความผิด	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ	์ 
วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด	

  มาตรา	๒๒๕	 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก	 ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า																	
การเลือกตั้งหรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจสั่งให้ม ี
การเลือกตั้งหรือการเลือกใหม่ในหน่วยเลือกต้ังหรือเขตเลือกต้ังนั้น	 ถ้าผู้กระท�าการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 
หรือผู้สมัครรับเลือก	 แล้วแต่กรณี	 หรือรู้เห็นกับการกระท�าของบุคคลอื่น	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา	๒๒๔	(๔)	
	 	 ค�าสั่งตามวรรคหนึ่ง	ให้เป็นที่สุด

  มาตรา	๒๒๖	 เมื่อมีการด�าเนินการตามมาตรา	 ๒๒๕	 	 หรือภายหลังการประกาศผล 
การเลือกตั้งหรือการเลือกแล้ว	 มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระท�า 
การทุจรติในการเลอืกตัง้หรอืการเลอืกหรอืรูเ้หน็กบัการกระท�าของบคุคลอืน่	ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ยืน่ค�าร้อง
ต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
	 	 การพิจารณาของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง	 ให้น�าส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นหลกัในการพจิารณา	และเพือ่ประโยชน์แห่งความยติุธรรม	ให้ศาลมีอ�านาจสัง่ไต่สวน
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
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	 	 ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระท�าความผิดตามที่ถูกร้อง	ให้ศาลฎีกา
สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี	 ท้ังนี้	 ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	แล้วแต่กรณี
	 	 เมื่อศาลฎีกามีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาแล้ว	ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา	 ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท�าความผิดและเมื่อ 
ศาลฎีกามีค�าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท�าความผิด	 ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
ผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
	 	 มิให้นับสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่																	
เป็นจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา	แล้วแต่กรณ	ี
	 	 ให้น�ามาตรานี้ไปใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นด้วย																			
โดยอนุโลมแต่ให้อ�านาจของศาลฎีกาเป็นอ�านาจของศาลอุทธรณ์	 และให้ค�าสั่งหรือค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ ์
เป็นที่สุด	
	 	 การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ตามมาตรานี้	 ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องก�าหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ด�าเนินการโดยรวดเร็ว

  บทบัญญัติในหมวดอื่น	ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 หมวด	๗	รัฐสภา	ส่วนที่	๑	บททั่วไป

	 	 มาตรา	๘๒	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา	 จ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่ของแต่ละสภา	 มีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก																				
ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแห่งสภานั้นสิ้นสุดลงตามมาตรา	๑๐๑	 (๓)	 (๕)	 (๖)	 (๗)	 (๘)	 (๙)	 (๑๐)	 
หรือ	 (๑๒)	 หรือมาตรา	 ๑๑๑	 (๓)	 (๔)	 (๕)	 หรือ	 (๗)	 แล้วแต่กรณี	 และให้ประธานแห่งสภา	 ที่ได้รับค�าร้อง	 
ส่งค�าร้องนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงหรือไม่		
												 	 .....
												 	 .....
									 			 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร																						
หรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง	 ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย																						
ตามวรรคหนึ่งได้ด้วย

  มาตรา	๘๕	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 ให้ใช้ 
วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ	 โดยให้แต่ละเขตเลือกต้ังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคน 
และผูมี้สทิธเิลอืกตัง้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ได้คนละหนึง่คะแนน	โดยจะลงคะแนนเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
ผู้ใด	หรือจะลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้
	 	 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด								
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
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	 	 หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการสมคัรรับเลือกต้ัง	การออกเสียงลงคะแนน	การนบัคะแนน		 
การรวมคะแนน	 การประกาศผลการเลือกตั้ง	 และการอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 โดยกฎหมายดังกล่าวจะก�าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้
	 	 ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประกาศผลการเลอืกตัง้เมือ่ตรวจสอบเบือ้งต้นแล้ว	มเีหตอัุนควร 
เชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 และมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้ง 
ทั้งหมด	 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง	 ทั้งนี้การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะด�าเนินการสืบสวน	ไต่สวน	หรือวินิจฉัยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าการ
ทุจริตในการเลือกตั้ง	 หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว
หรือไม่ก็ตาม

  มาตรา	๑๐๒	 เมื่ออายุของสภาผู ้แทนราษฎรสิ้นสุดลง	 พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตรา 
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่	 เป็นการเลือกต้ังท่ัวไปภายในส่ีสิบห้าวันนับแต ่
วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ	
	 	 การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง	 ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการ																				
การเลือกตั้งประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

  มาตรา	 ๑๐๓	 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้มี								
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป		
	 	 การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท�าโดยพระราชกฤษฎีกา	 และให้กระท�าได้เพียงครั้งเดียว 
ในเหตุการณ์เดียวกัน
		 	 ภายในห้าวนันบัแต่วนัทีพ่ระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึง่ใช้บงัคบั	ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประกาศก�าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา	 ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต ่
วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ	วันเลือกตั้งนั้นต้องก�าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

  มาตรา	๑๐๔	 ในกรณีท่ีมีเหตุจ�าเป็นอันมิอาจหลีกเล่ียงได้	 เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการ 
เลือกตั้งตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก�าหนดตามมาตรา	 ๑๐๒	หรือมาตรา	 ๑๐๓	 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะก�าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้	 แต่ต้องจัดให้มีการเลือกต้ังภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเหตุดังกล่าว
สิ้นสุดลง	แต่เพื่อประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา	๙๕	(๒)	และมาตรา	๙๗	(๒)	ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่ก�าหนดไว้
ตามมาตรา	๑๐๒	หรือมาตรา	๑๐๓	แล้วแต่กรณี

  หมวด	๘	คณะรัฐมนตรี
	 	 มาตรา	๑๖๙	 คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา	๑๖๗	(๒)	และต้องปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปตามมาตรา	๑๖๘	ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข	ดังต่อไปนี้	
	 	 (๑)	 ไม่กระท�าการอนัมผีลเป็นการอนมุตังิานหรอืโครงการ	หรอืมผีลเป็นการสร้างความผกูพนั
ต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป	เว้นแต่ที่ก�าหนดไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
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	 	 (๒)	 ไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�าหรือพนักงาน 
ของหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่	 หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือพ้นจากต�าแหน่ง	 หรือให้ผู ้อื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน	 เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก่อน	
	 	 (๓)		ไม่กระท�าการอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณส�ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน															
หรือจ�าเป็น	เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน	
	 	 (๔)		ไม่ใช้ทรพัยากรของรฐัหรอืบคุลากรของรฐัเพือ่กระท�าการใดอนัอาจมผีลต่อการเลอืกตัง้
และไม่กระท�าการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด	

  มาตรา	๑๗๐	 ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว	เมื่อ
	 	 (๑)		ตาย
	 	 (๒)		ลาออก
	 	 (๓)		สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
	 	 (๔)		ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๖๐
	 	 (๕)		กระท�าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา	๑๘๖		หรือมาตรา	๑๘๗
	 	 (๖)		มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา	๑๗๑
	 	 ……….
	 	 ให้น�าความในมาตรา	 ๘๒	 มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีตาม	 (๒)	 (๔)	 
หรือ	 (๕)	 หรือวรรคสอง	 โดยอนุโลม	 เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจส่งเรื่อง 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วย

  หมวด	๑๖	การปฏิรูปประเทศ
	 				 มาตรา	๒๕๗	 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย	 มีความสามัคคีปรองดอง	 มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ	
	 	 (๒)		สังคมมีความสงบสุข	เป็นธรรม	และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้า	
	 	 (๓)		ประชาชนมีความสุข	 มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

                         มาตรา	๒๕๘	 ให้ด�าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง	ๆ	ให้เกิดผล	ดังต่อไปนี	้																		
 	 ก.	ด้านการเมือง 
	 	 	 (๑)		ให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบ	 
การใช้อ�านาจรัฐ	 รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน	 และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกต้ัง	 
และออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�าไม่ว่าด้วยทางใด	
	 	 	 (๒)	 ให้การด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได	้ 
เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน																								
มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด�าเนินกิจกรรม																		 
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ทางการเมือง	 และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ	 ซื่อสัตย์สุจริต	 และมีคุณธรรมจริยธรรม	 เข้ามาเป็น 
ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	
	 	 	 (๓)		มีกลไกที่ก�าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณา 
นโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ	ความคุ้มค่า	และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน	
	 	 	 (๔)		มีกลไกที่ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต	และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน		
	 	 	 (๕)		มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครอง	 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ๑.๒.๒	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 	 หมวด	๑		คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

  มาตรา	๒๒	 นอกจากหน้าท่ีและอ�านาจตามท่ีบญัญติัไว้ในรัฐธรรมนญูแล้ว	ให้คณะกรรมการ		
มีหน้าที่และอ�านาจ		ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 (๑)		หน้าทีแ่ละอ�านาจทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีแ้ละกฎหมายอ่ืน
	 	 (๒)		ออกข้อก�าหนด	 ระเบียบ	 หรือประกาศตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
	 	 (๓)		วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อก�าหนด	 ระเบียบ	 หรือประกาศ 
ของคณะกรรมการ
	 	 (๔)		วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้ปฏิบัติงานของส�านักงาน	 ข้าราชการ	 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	 ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 
การสบืสวนและไต่สวน	และการอืน่ใดทีจ่�าเป็น		เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และพรรคการเมือง
	 	 (๕)		ส่งเสริม	 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และองค์กรเอกชน	 ในการ 
สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมขุ		การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน		หรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการเลอืกตัง้	 
และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ		ทั้งนี้		ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 (๖)		วางระเบียบเกี่ยวกับการช�าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการเลือกตั้ง 
และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ	รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
	 	 (๗)		ก�ากบัและตดิตามการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุทีพ่รรคการเมอืงได้รบัการจดัสรรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
	 	 (๘)		รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา	 และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป
	 	 (๙)		จัดให้มีการศึกษา	 วิเคราะห์	 หรือวิจัย	 เพื่อก�าหนดวิธีการหรือมาตรการให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม		หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	
	 	 (๑๐)	 ออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส�านักงาน
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	 	 ในการควบคมุ	ก�ากบั	ดแูลการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม	หรือเป็นไปโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย	 ให้ถือเป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการที่จะต้องด�าเนินการสอดส่อง	 สืบสวน	 หรือไต่สวน 
เพื่อป้องกันและขจัดการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�าใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได	้ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
	 	 การก�าหนดตาม	 (๑๐)	 ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	 
และต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ	 หลักธรรมาภิบาล	 
และความเป็นธรรมประกอบกัน

  มาตรา	๒๔	 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี	้ให้คณะกรรมการ 
มีอ�านาจ		ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง	หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน	หรือ
ส่งเอกสารหลักฐาน		หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
	 	 (๒)		ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม	(๑)	พนักงานอัยการ	พนักงานสอบสวน	หรือบุคคลใด 
มีหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริง	 หรือมาให้ถ้อยค�า	 หรือส่งเอกสารหลักฐาน	 หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 
ระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนดเพื่อประกอบการพิจารณา
	 	 (๓)		ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร	 หลักฐาน	 หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา
	 	 (๔)		เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในท่ีเลือกต้ัง	 ท่ีออกเสียงประชามติ	 หรือสถานที ่
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
	 	 ให้ผูต้รวจการเลอืกตัง้มอี�านาจตาม	(๔)	ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก�าหนดด้วย

  มาตรา	๒๖	 ในระหว่างการเลือกตั้ง		ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอ�านาจ		ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ก�ากับและตรวจสอบการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
	 	 (๒)		มีค�าสั่งให้ด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อพบเห็นการกระท�าใดท่ีมีเหตุอันควร 
สงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
	 	 (๓)		เมือ่พบการกระท�าหรอืการงดเว้นการกระท�าใดอนัอาจเป็นเหตใุห้การเลอืกตัง้มไิด้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ถ้าการนั้นเป็นการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�า 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ให้มีอ�านาจสั่งให้ระงับ	 ยับยั้ง	 แก้ไขเปลี่ยนแปลง	 หรือสั่งให้กระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
ตามทีเ่หน็สมควร	ถ้าเป็นการกระท�าของบคุคลซึง่มใิช่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ	ให้มอี�านาจส่ังให้เจ้าพนกังานฝ่ายปกครอง 
หรือต�ารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจ	 หรือสั่งให้ 
ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั	บนัทกึพฤตกิรรมแห่งการกระท�าและรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพ่ือด�าเนินการ 
ต่อไปได้ตามที่จ�าเป็น	 หรือในกรณีจ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเล่ียงได้จะส่ังให้ระงับหรือยับยั้งการด�าเนินการเลือกต้ัง 
ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท�าหรือการงดเว้นการกระท�านั้นก็ได้
	 	 ในกรณทีีก่รรมการสัง่ให้ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดับนัทกึพฤตกิรรมแห่งการกระท�า 
และรวบรวมพยานหลักฐานตาม	 (๓)	 ให้ถือว่าการด�าเนินการตามค�าส่ังดังกล่าวของผู้อ�านวยการการเลือกต้ัง 
ประจ�าจังหวัดเป็นการด�าเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	
	 	 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม	 (๒)	 จะต้องมีค�าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง																	
ของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว	หรือด�าเนินการอื่นใด	ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
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	 	 เมื่อกรรมการผู้ใดออกค�าสั่งตาม	(๒)	หรือ	(๓)	แล้ว	ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
โดยเรว็		ในการนี	้	ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมมีตใิห้แก้ไขเพิม่เตมิ	ยกเลกิค�าสัง่	หรอืมมีตใิห้ด�าเนนิการอย่างใด 
ตามที่เหมาะสมก็ได้
	 	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

  มาตรา	๒๗	 การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	การเลอืกสมาชกิวฒุสิภา	และการออกเสยีง 
ประชามติ	ให้เป็นหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง	หรือเลือก	หรือออกเสียงประชามติ
	 	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจด�าเนินการ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุม
ดูแลของคณะกรรมการ	 กับให้มีอ�านาจแต่งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ัง	 แต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
	 	 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจ 
ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 ตามหน้าท่ี 
และอ�านาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	และกฎหมายอื่น

  มาตรา	๒๘	 ในการเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชกิวฒุสิภาแต่ละครัง้
ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู ้ตรวจการเลือกต้ังซ่ึงคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้น	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด																			
ในระหว่างเวลาที่มีการด�าเนินการเลือกตั้ง	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการ 
เลือกตั้ง	 และการกระท�าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมือง	หรือการกระท�าใดที่จะเป็น
เหตุท�าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วรายงานให้ 
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป	 ในกรณีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที	่ให้ผูต้รวจการเลอืกตัง้มอี�านาจแจ้งเตือนให้ปฏบิติัให้ถกูต้องได้	ถ้าไม่มีการด�าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้อง
ให้รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว	 ในการนี้	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�า
จังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย	
	 	 คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้																			
แต่จะมอบอ�านาจของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้
	 	 ระหว่างเวลาท่ีมีการด�าเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง	 หมายความถึงเวลาตั้งแต่ม ี
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวัน
ตามที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 วิธีการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด	 ซึ่งต้องก�าหนดให ้
สามารถรายงานได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	 	 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 หรือมีการออกเสียง
ประชามติ	 หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 คณะกรรมการจะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ไปปฏิบัติหน้าที่ตามก�าหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้	 แต่ในการแต่งต้ังผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องค�านึงถึงหลักเกณฑ	์ 
ตามมาตรา	๓๐
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  มาตรา	๓๒	 เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจในการควบคุมดูแล																			
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม	 และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 คณะกรรมการอาจขอให้มีการ
ด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 หรือผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต	 สอบบัญชีของ
พรรคการเมืองโดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
	 	 (๒)		เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิด 
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
แจ้งรายงานการท�าธรุกรรมของพรรคการเมอืง	ผูด้�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมอืง	หรอืผูส้มคัร	ตามทีค่ณะกรรมการ
แจ้งให้ทราบ	 หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย	 หรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
แจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวตามที่คณะกรรมการร้องขอ	 ทั้งนี้	 ภายในเวลาที่ 
คณะกรรมการก�าหนด	 และมิให้น�าบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครอง 
มาใช้บังคับแก่การแจ้งข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขอ
	 	 (๓)		ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยทีเ่กีย่วกบัการข่าว		แจ้งข้อมลูเบาะแสตามทีค่ณะกรรมการ
ร้องขอ	 แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท�า 
ความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระท�าความผิดในส่วนท่ีเป็นหน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการ		 
แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้	 และเพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจจัดสรรเงินงบประมาณที่ส�านักงานได้รับจัดสรรมาให้แก่หน่วยงานนั้น	 
เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานนั้นได	้
	 	 ในการสั่งให้ด�าเนินการตาม	 (๑)	 คณะกรรมการมีอ�านาจจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน		หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

  มาตรา	๓๓	 เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว ่ามีบุคคลใดด�าเนินการด้านธุรกรรม																		
ทางการเงิน	 ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอ�านาจ	 ใช้เงินหรือ 
ทรพัย์สนิหรอือิทธพิลคกุคามเพือ่ให้คณุให้โทษแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืง	หรอืด�าเนนิการอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 
ให้คณะกรรมการมีอ�านาจสั่งให้บุคคลนั้นระงับการด�าเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก�าหนดแต่ต้อง
ไม่เกินหกสิบวัน
	 	 ผู ้ได้รับค�าสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนค�าสั่งนั้นได	้ 
และถ้าศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการด�าเนินการของบุคคลนั้นมิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดย 
สุจริตหรือเที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนค�าสั่งนั้น

  มาตรา	๓๕	 เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรมหรือ 
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล	 กลุ่มบุคคล	 องค์กรชุมชน	หรือสถาบันการศึกษา
ซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อ 
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร
	 	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไขการปฏิบัติงาน	 การสนับสนุนทางการเงิน	 การรายงาน 
และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก�าหนด	และให้เผยแพร่ผลการปฏบิติังาน 
และผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
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  มาตรา	๓๖	 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการท�าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหลักฐาน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
	 	 ทะเบียนรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ตามวรรคหนึง่	ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีมสีทิธติรวจสอบและขอแก้ไข
ให้ถูกต้องได้
	 	 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
เพื่อน�ามาด�าเนินการจัดท�าทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่นท่ีเห็นสมควรเป็นผู้จัดท�าแทนได้	 ทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการก�าหนด

  มาตรา	๓๗	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น	 คณะอนุกรรมการ	 บุคคล
หรือคณะบุคคล		เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
	 	 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งต้ัง	 การพ้นจากต�าแหน่ง	 ค่าตอบแทน	 และการสงเคราะห์อื่น 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ค�านึงถึงประสิทธิภาพการท�างาน	 ความคุ ้มค่าและ 
ความรวดเร็วด้วย

  มาตรา	๓๘	 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี	้ ให้กรรมการ 
เลขาธิการ	 ผู ้ตรวจการเลือกตั้ง	 และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา	 ๓๗	 เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา

	 	 หมวด	๒	การสืบสวน	การไต่สวน	และการด�าเนินคดี
  มาตรา	๔๑	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด 
ไม่ว่าจะมีผู ้แจ้งหรือผู ้กล่าวหาหรือไม่	 ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามี																					
การกระท�าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 หรือจะมีผล
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม	หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 คณะกรรมการมีหน้าที ่
ต้องด�าเนินการให้มีการสืบสวน	 หรือไต่สวน	 เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันถ้าผลการสืบสวน
หรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดให้สั่งยุติเร่ือง	 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีผู้กระท�าการตามที่ 
มีการสืบสวนหรือไต่สวน	 ให้คณะกรรมการสั่งให้ด�าเนินคดีโดยเร็ว	 หรือในกรณีจ�าเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้กระท�าการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้	
	 	 การด�าเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน	 การสืบสวนและการไต่สวน	 และการสั่งระงับ 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันท�าให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง	 รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร	
ที่ได้มาเนื่องจากการด�าเนินการตามมาตรานี้	 มาตรา	 ๓๒	 (๓)	 หรือมาตรา	 ๔๗	 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล	 
เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอ�านาจหรือตามกฎหมายหรือตามค�าสั่งศาล	
	 	 ในการสืบสวนหรือไต ่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 	 ให ้บุคคล 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา	
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  มาตรา	๔๔	 เมื่อมีกรณีที่จะต้องด�าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระท�าความผิด																
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอ�านาจ																
เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป	 โดยให้ส่งส�านวนการไต่สวนหรือส�านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเพื่อใช้เป็น
ส�านวนในการด�าเนนิคดโีดยถอืว่าส�านวนการไต่สวนหรอืส�านวนการสอบสวนดงักล่าวเป็นส�านวนการสอบสวนของ
พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	โดยจะส่งตวัผู้ต้องหาไปพร้อมกบัส�านวนการไต่สวน
หรือส�านวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้	แต่พนักงานอัยการมีอ�านาจสั่งให้เจ้าพนักงานตามมาตรา	๔๒	ไต่สวนเพิ่มเติม	
หรอืพนักงานอยัการจะด�าเนนิการไต่สวนหรอืสอบสวนเพิม่เตมิเองกไ็ด้	ถ้าพนกังานอยัการยืน่ฟ้องต่อศาล	และเป็น
กรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี	 เพ่ือด�าเนินคดี 
ต่อไปแต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง	 ให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย	 เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัย
ประการใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ	 ในกรณีอัยการสูงสุดส่ังไม่ฟ้อง	 ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบ	 
และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป	
	 	 ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง	 ถ้าเป็นการกระท�าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย																			
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	คณะกรรมการจะมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวดัในจังหวดั
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ด�าเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	
	 	 เมือ่มกีรณทีีจ่ะต้องร้องขอต่อศาลฎกีาหรือศาลอทุธรณ์เพ่ือส่ังเพิกถอนสิทธสิมคัรรับเลือกต้ัง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาหรือ
ศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง	 หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา	 ๔๒	 เป็นผู้ด�าเนินการแทน 
คณะกรรมการก็ได้	 และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี	 น�าส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ 
คณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา	แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอ�านาจสั่งไต่สวนข้อเท็จ
จริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
	 	 ในคดท่ีีต้องยืน่ค�าร้องต่อศาลรฐัธรรมนญู	ให้คณะกรรมการหรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการมอบหมาย
เป็นผู้มีอ�านาจในการยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 ในการด�าเนินคดีแพ่ง	คดีอาญา	หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้			
ให้คณะกรรมการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

  มาตรา	๔๕	 ให้คณะกรรมการก�าหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตรายแก่พยาน															
รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน	 ในมาตรการดังกล่าวจะก�าหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่																	
หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นด้วยก็ได้	
	 	 การคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล	หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย	และ
ให้กระท�าได้เมื่อได้รับค�าร้องขอจากบุคคลดังกล่าว
	 	 ในกรณีที่กรรมการ	 เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	ผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 หรืออนุกรรมการ	 รวมทั้ง 
เจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการเลือกตั้ง	ผู้ใดถูกด�าเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง	คดีอาญา	หรือคดีปกครอง	และไม่ว่าจะถูกฟ้อง 
ในขณะด�ารงต�าแหน่งหรือเมื่อพ้นจากต�าแหน่งแล้ว	 ถ้าการถูกด�าเนินคดีดังกล่าว	 เป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ	 ค�าสั่ง	
หรือปฏิบัติหน้าที่	 และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี 
แก่บุคคลดังกล่าวได้	 และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคลเหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ	การให ้
ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย
	 	 มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่ง	 และการให้ความช่วยเหลือตามวรรคสาม 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
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  มาตรา	๔๖	 บุคคลซึ่งมีส ่วนเกี่ยวข้องในการกระท�าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 หากได้ให้ถ้อยค�า	 หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระส�าคัญในการที่จะใช้ 
เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท�าความผิด	 คณะกรรมการอาจจะไม่ด�าเนินคดีก็ได้	 ตามหลักเกณฑ	์ 
วิธีการ	 และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกต้ังและพรรคการเมืองและเมื่อคณะกรรมการมีมต ิ
ไม่ด�าเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการด�าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป

  มาตรา	๔๗	 เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจจัดตั้ง 
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท�าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 หรือจะมีผลให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ 
เที่ยงธรรม	 หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 รวมตลอดทั้งให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระท�าการอันไม่สุจริต 
หรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง
	 	 ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจจัดสรรค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส�านักงานโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงิน	 แต่คณะกรรมการต้องมี 
หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว	
	 	 การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข							
ที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 ในกรณจี�าเป็นคณะกรรมการจะจดัสรรเงนิจากกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงหรอืจาก
เงินรายได้ของส�านักงานมาเพื่อใช้จ่ายตามมาตรานี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้

  มาตรา	๔๘	 ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐาน																
อันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจท�าให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และเป็นกรณทีีผู่ว่้าการตรวจเงนิแผ่นดนิไม่มอี�านาจจะด�าเนนิการใดได้		ให้คณะกรรมการด�าเนนิการสบืสวนไต่สวน		
หรือด�าเนินคดีตามหมวดน้ีโดยพลัน	 โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ	 หรือ 
จัดท�าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส�านวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ	

  มาตรา	๔๙	 เมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน 
ได้รบัเร่ืองการกระท�าความผดิตามกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และพรรคการเมอืงไว้พจิารณา	และคณะกรรมการ
เหน็ว่าเป็นการสมควรท่ีคณะกรรมการจะด�าเนนิการเองตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนี	้ให้คณะกรรมการ 
มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนน้ันโอนเร่ืองหรือส่งส�านวนการสอบสวนเกี่ยวกับ 
การกระท�าความผิดนั้นมาให้คณะกรรมการเพ่ือด�าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	 
ในกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือส่งส�านวนการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การกระท�าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมาให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

  หมวด	๓	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 มาตรา	๕๒	 ในการก�ากับดูแลส�านักงาน	 ให้คณะกรรมการมีอ�านาจออกระเบียบ	 หรือ 
ประกาศ		ในเรื่องดังต่อไปนี้	
	 	 (๑)		การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน	และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว	
	 	 (๒)		การก�าหนดต�าแหน่ง	 อัตราเงินเดือน	 เงินเพิ่มพิเศษส�าหรับต�าแหน่ง	 และค่าตอบแทน
หรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ	พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน	
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	 	 (๓)		การคัดเลือก	การบรรจุ	การแต่งตั้ง	การถอดถอน	การก�าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม		
สมรรถภาพ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	วินัยและการลงโทษทางวินัย	การออกจากต�าแหน่ง	การร้องทุกข์และ
การอุทธรณ์การลงโทษ	ส�าหรับเลขาธิการและพนักงานของส�านักงาน	รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง
ของส�านักงาน	
	 	 (๔)		การบรหิารและจดัการการเงนิและทรพัย์สนิ	การงบประมาณ	และการพสัดขุองส�านกังาน	
	 	 (๕)		การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นซ่ึงรวมถึงการจัดให้มีกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ 
แก่เลขาธิการ	พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน	และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชยในกรณีเลขาธิการ
ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ
	 	 (๖)		การก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ
	 	 (๗)		การก�าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของคณะกรรมการ	เลขาธิการ	พนักงาน
และลูกจ้างของส�านักงาน
	 	 (๘)		การอืน่ใดอนัจ�าเป็นต่อการก�ากบัหรือควบคมุการด�าเนินงานของส�านกังาน	หรือการบงัคบั
บัญชาเลขาธิการ	พนักงานและลูกจ้างของส�านักงาน	หรือการท�าให้บุคคลดังกล่าวท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 การด�าเนินการตาม	(๑)	ต้องค�านึงถึงความมีประสิทธิภาพ	ความคุ้มค่า	และความคล่องตัว	
	 	 การก�าหนดตาม	(๒)	ต้องค�านึงถึงค่าครองชีพ	และความเพียงพอในการด�ารงชีพ	และภาระ
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงานและระดับด้วย	
	 	 ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง	 ให้คณะกรรมการค�านึงถึง 
ความเที่ยงธรรม	 ขวัญและก�าลังใจของบุคลากร	 โดยจะก�าหนดให้มีคณะบุคคลเพ่ือก�ากับ	 ดูแล	 หรือพิจารณา 
ค�าร้องทุกข์หรือค�าอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้

  มาตรา	๕๓	 ให้คณะกรรมการออกข้อก�าหนดทางจรยิธรรมขึน้ใช้บงัคบัแก่พนกังานและลกูจ้าง 
ของส�านกังาน	ทัง้นี	้ข้อก�าหนดทางจรยิธรรมดงักล่าวต้องระบดุ้วยว่าการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม	จะต้องได้รับโทษอย่างใด	
	 	 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าพนักงานหรือลูกจ้างของส�านักงาน 
ผู้ใดกระท�าการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการด�าเนินการ 
เลือกตั้ง	 ให้ด�าเนินการทางวินัยโดยเร็ว	 และในระหว่างน้ัน	 ให้คณะกรรมการย้ายผู้นั้นให้พ้นจากต�าแหน่งหน้าที	่ 
หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที
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๒.	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๒.๑	 สถานะของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 มาตรา	๕๐	ให้มีส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชา	ก�ากับดูแล	และรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
	 กิจการของส�านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์	 กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน	 แต่พนักงานและลูกจ้าง 
ของส�านกังานต้องได้รบัประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน	กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคม		และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

	 ๒.๒	หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 ๒.๒.๑	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐
	 										มาตรา	๒๒๐	 ให้องค์กรอิสระแต่ละแห่ง	 นอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ	 ด�าเนินการ	 และอ�านวยความสะดวก	 เพ่ือให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจ	 และ 
หน้าท่ีตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 และเป็นไปตามมติหรือแนวทางที่องค์กรอิสระก�าหนด	 โดยให้มี 
หวัหน้าหน่วยงานคนหนึง่ซึง่แต่งตัง้โดยความเหน็ชอบขององค์กรอสิระแต่ละองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
ของหน่วยงานนั้น	รับผิดชอบขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	

 ๒.๒.๒	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐		
	 	 มาตรา	๕๑	 ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 รับผิดชอบงานธุรการ	 และด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที	่ 
ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	และกฎหมายอื่น	
	 	 (๒)	 อ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลอื	ส่งเสรมิ	และสนบัสนนุ	การปฏบิตังิานของคณะกรรมการ		
กรรมการ	และผู้ตรวจการเลือกตั้ง	
	 	 (๓)		ด�าเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง	 เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง	 และผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 
มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าส่ัง	 และ	 มติของคณะ
กรรมการ	
	 	 (๔)		ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก�าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย	
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	 ๒.๓	 การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	 	

	 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	ก�าหนดให้ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง	ดังต่อไปนี้
	 (๑)		งานธุรการของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมืองศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ	 
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง
	 (๒)		ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	 (๓)		เผยแพร่วิชาการ	ให้ความรูแ้ละการศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 (๔)	 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกต้ัง	หรือเกี่ยวกับการกระท�าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
	 (๕)	 รับเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านเก่ียวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	พรรคการเมือง	หรือบุคคลอื่นใด	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
	 (๖)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
	 โดยให้จัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน	เป็น	๒	ส่วน	ประกอบด้วย	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดังนี	้

 ๒.๓.๑	 การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง	ได้แก่	ส�านักและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	
และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น	โดยแบ่งส่วนงานของส�านักงาน	ดังนี้
	 	 (๑)		ส�านักบริหารทั่วไป
	 	 (๒)		ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล
	 	 (๓)		ส�านักการคลัง
	 	 (๔)		ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์
	 	 (๕)		ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 	 (๖)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๑
	 	 (๗)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒
	 	 (๘)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓
	 	 (๙)		ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔
	 	 (๑๐)		 ส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕
	 	 (๑๑)		 ส�านักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน
	 	 (๑๒)		 ส�านักวินิจฉัยและคดี
	 	 (๑๓)		 ส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต	ิ๑
	 	 (๑๔)		 ส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต	ิ๒
	 	 (๑๕)		 ส�านักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
	 	 (๑๖)		 ส�านักกิจการพรรคการเมือง
	 	 (๑๗)		 ส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ	
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	 	 (๑๘)		 ส�านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
	 	 (๑๙)		 ส�านักส่งเสริมความเป็นพลเมือง
	 	 (๒๐)		 ส�านักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 (๒๑)		 ส�านักผู้ตรวจการ
	 	 (๒๒)		 ส�านักผู้ตรวจสอบภายใน
	 	 (๒๓)		 ส�านักกฎหมายและคดี
	 	 (๒๔)		 ส�านักการประชุม
	 	 (๒๕)		 ส�านักประชาสัมพันธ์
	 	 (๒๖)		ส�านักพัฒนาบุคลากร
	 	 (๒๗)		ส�านักวิจัยและวิชาการ

 ๒.๓.๒	 การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนภมูภิาค	ได้แก่	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจังหวดั		
จ�านวน	๗๗	จังหวัด	จัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	เป็น	๓	กลุ่มงาน	ดังนี้
	 	 (๑)	 กลุ่มงานอ�านวยการ	
	 	 (๒)	 กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม	
	 	 (๓)	 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง	
	 ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ดังนี้
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จ�านวนบุคลากร	(คน)

รวมบุคลากรทั้งหมดส่วนภูมิภาคส่วนกลาง
ต�าแหน่ง

	 ๒.๔	 อัตราก�าลังบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		

	 ปัจจบัุนในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังมบีคุลากรปฏบิติังานทัง้ใน

ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	รวมท้ังสิน้	๒,๕๑๘	คน	โดยมรีายละเอยีดอตัราก�าลงับคุลากร	แยกตามประเภทต�าแหน่ง		

ดังนี้

พนักงานประเภทบริหาร	 ๔๘	 ๗๗	 ๑๒๕

พนักงานประเภทอ�านวยการ	 ๑๑๖	 ๗๗	 ๑๙๓

พนักงานประเภทวิชาการ	 ๖๓๓	 ๑,๒๐๑	 ๑,๘๓๔

พนักงานประเภทปฏิบัติงาน	 ๘๓	 ๕๗	 ๑๔๐

ลูกจ้างประจ�า	 ๗๒	 ๑๕๔	 ๒๒๖

	 รวม	 ๙๕๒	 ๑,๕๖๖	 ๒,๕๑๘

1,834

1,201

633

125 77 48
193

77 116140
57 83

226
154

72

ลูกจางประจำ ปฏิบัติงาน วิชาการ อำนวยการ บริหาร

รวมประเภทตำแหนง

สวนภูมิภาค

สวนกลาง





สวนที่ ๒
ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร
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ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 ๑.	 ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ส่วนกลาง)

	 แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๗๙)	จัดท�าขึ้นภายใต้หน้าที่

และอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐		

โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙)	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๔)	 แนวทางปฏิรูปประเทศ	 และแผนระดับชาติฉบับอื่น	 ๆ	 ที่สอดคล้องกับ 

ภารกิจหลักของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและเพื่อใช้เป็นทิศทางการด�าเนินงาน	 รวมทั้งยกระดับ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนของสังคม	

ประกอบด้วย	๕	ยุทธศาสตร์		ดังนี้

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าต่อประชาชน

	 ยุทธศาสตร์ที่	2	การจัดการเลือกตั้งที่เป็นที่ยอมรับ

	 ยุทธศาสตร์ที่	3	การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีส่วนร่วม

	 ยุทธศาสตร์ที่	4	การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง

	 ยุทธศาสตร์ที่	5	การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ

	 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะที่	๓	(พ.ศ.	2560	-	2564)	

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท�าแผนปฏิบัติการประจ�าป	ี 

เพื่อรองรับการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙)	 

โดยมีผลการด�าเนินงาน		ดังนี้

เปาประสงค : ประชาชนผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งในและนอกราชอาณาจักร

 เขาถึงและใชสิทธิเลือกตั้ง ไดโดยสะดวก รวดเร็ว และมีภาระในการใชสิทธินอยที่สุด

ยุทธศาสตรที่ ๑   การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุมคาตอประชาชน

ประกอบดวย ๓ กลยุทธที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธที่ ๑.๒
สรางโอกาสใหประชาชน

เขาถึงการเลือกตั้ง

กลยุทธที่ ๑.๓  
สรางระบบขอมูลขาวสาร

เพ�่อประโยชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

กลยุทธที่ ๑.๑ 
การแสวงหาว�ธีการเลือกตั้งที่สะดวก

ทั้งดานการบร�หาร จัดการโดยมีเปาหมาย
ที่ประชาชนสะดวก และไมเปนภาระ
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ประกอบด้วย	จ�านวน ๕ โครงการ 10 กิจกรรม	สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	 

จ�านวน ๕ โครงการ 7 กิจกรรม	 คิดเป็นร้อยละ	72.22	 ด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 

จ�านวน	 ๒	 โครงการ	 2	 กิจกรรม	 งดการด�าเนินการ	 	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 1	 กิจกรรม	 ใช้งบประมาณในการ 

ด�าเนินโครงการ	 จ�านวน 41,880,988.71 บาท	 (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาท 

เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)	โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1.1 การแสวงหาวิธีการเลือกตั้งที่สะดวกทั้งด้านการบริหารจัดการ 

  โดยมีเป้าหมายที่ประชาชนสะดวกและไม่เป็นภาระ

โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

การอบรมทบทวน
การใช้งานโปรแกรม
รับสมัครเลือกตั้ง
ทางอินเทอร์เน็ต
และการจัดท�าฐานข้อมูล
การสมัครรับเลือกตั้ง	

1 1.	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
	 ของพรรคการเมือง	
	 จ�านวน	๗๐	พรรค	ๆ	ละ	 
	 ๒	คน	รวม	๑๔๐	คน	
2.	พนักงาน/เจ้าหน้าที	่
	 ส�านกังานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
	 ประจ�าจังหวัด
	 และกรุงเทพมหานคร	
	 จ�านวน	๗๗	จังหวัด	
	 จังหวัดละ	๒	คน					
	 รวม	๑๕๔	คน
3.	หน่วยงานตรวจสอบ
	 คุณสมบัติและลักษณะ
	 ต้องห้ามที่เกี่ยวข้อง	
	 หน่วยงานภายนอก	
	 จ�านวน	๑๗	หน่วยงาน	
	 หน่วยงานละ	๒	คน	
	 รวม	๓๔	คน
	 และหน่วยงานภายใน	
	 สกพ.	และ	สสล.	
	 ส�านักละ	๒	คน	
	 รวม	๔	คน		

เชิงคุณภาพ
ผู้ใช้งานโปรแกรม
รับสมัครเลือกตั้ง
ทางอินเทอร์เน็ต
และการจัดท�าฐานข้อมูล
การสมัครรับเลือกตั้ง
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง		

1.	จัดอบรมเจ้าหน้าที่
	 บันทึกข้อมูลของ
	 พรรคการเมือง	
	 จ�านวน	๗๐	พรรค	ๆ	ละ	
	 ๒	คน	รวม	๑๔๐	คน	
	 จ�านวน	๒	รุ่น	
	 ระหว่างวันที่	18	-	19	
	 กันยายน	2561	
	 ณ	มหาวิทยาลัย
	 ธุรกิจบัณฑิตย	์
	 กรุงเทพมหานคร
2. ด�าเนินการต่อเนื่อง
 ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2562
	 (เนื่องจากระเบียบ
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งว่าด้วย
	 การเลือกตั้งสมาชิก	
	 สภาผู้แทนราษฎร
	 ยังไม่แล้วเสร็จ														
	 ซึ่งโปรแกรมจะต้อง
	 อ้างอิงระเบียบฯ	และ
	 แบบท้ายระเบียบฯ)

ผู้ใช้งานโปรแกรม
การรับสมัครเลือกตั้ง
ทางอินเทอร์เน็ต
และการจัดท�าฐานข้อมูล
การสมัครรับเลือกตั้ง	
มีทักษะ	ความรู้
ความสามารถ	
และความช�านาญ
ในการใช้โปรแกรม
ดังกล่าว	ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด			
ซึ่งจะท�าให้การสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิก				
สภาผู้แทนราษฎร
ทางอินเทอร์เน็ต							
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อยตามที่
กฎหมายก�าหนด
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โครงการที่ ๑    โครงการพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ (ต่อ)

โครงการที่ ๒ โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

	 	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม	การด�าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาและอุปสรรคที่ส�าคัญประการหนึ่ง	คือ	ความผิดพลาด 

บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ	

และทักษะในการปฏิบัติงาน	 และบางกรณีน�ามาสู่การร้องเรียน	 ร้องคัดค้านในการเลือกตั้ง	 แม้ว่าส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีหลักสูตรและฝึกอบรมกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 ก่อนการเลือกตั้ง 

ทุกครั้งแล้วก็ตาม	 แต่ด้วยข้อจ�ากัดในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม	 เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการประจ�า 

หน่วยเลือกตั้ง	 รวมถึงข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลาด�าเนินการกระชั้นชิด	 ท�าให้ต้องมีการฝึกอบรมกรรมการประจ�า 

หน่วยเลือกตั้ง	 เป็นจ�านวนมากในการอบรมแต่ละครั้งท�าให้การรับรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ในหน่วยเลือกตั้งของกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งบางส่วน	 ทั้งช่วงก่อนวันลงคะแนน	 การลงคะแนนและ 

การนับคะแนนในวันเลือกตั้ง	 รวมทั้งการด�าเนินการหลังสิ้นสุดการนับคะแนนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 

ส่งผลให้เกิดปัญหาความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งบางส่วน

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ศึกษาวิจัยและพัฒนา
เครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ	
ชนิดทัชสกรีน

2 เครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์
ต้นแบบ	ชนิดทัชสกรีน
จ�านวน	๑	เครื่อง

เชิงปริมาณ
เครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ	
ชนิดทัชสกรีน
จ�านวน	๑	เครื่อง
เชิงคุณภาพ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีเครื่อง
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีความเหมาะสม
และรองรับกับการ
เลือกตั้งทุกประเภท

1.	ได้ด�าเนินการตาม
	 ระเบียบกระทรวง
	 การคลังว่าด้วย
	 การจัดซื้อจัดจ้างและ
	 การบริหารพัสดุภาครัฐ	
	 พ.ศ.	2560	แล้ว	
	 ซึ่งในขั้นตอน
	 การหาผู้รับจ้าง	
	 ปรากฏว่ามีผู้ยื่น
	 ข้อเสนอเพียงรายเดียว
	 และไม่ผ่านการ
	 ตรวจสอบคุณสมบัติ
	 ตามที่ก�าหนดไว้
	 ในข้อก�าหนดขอบเขต
	 ของงาน	(TOR)	
	 จึงได้ยกเลิกงานจ้าง
	 ตามระเบียบดังกล่าว	
	 ประกอบกับสิ้นสุด
	 ปีงบประมาณ	
2. ด�าเนินการต่อเนื่อง
 ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562

-
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	 จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว	 คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้มีมติในการประชุม 

ครั้งที่	 38/2559	 เมื่อวันท่ี	 10	 สิงหาคม	 2559	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 โดยสถาบัน 

พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งร่วมกับกลุ่มภารกิจการบริหารการเลือกตั้ง	 และกลุ่มภารกิจการมีส่วนร่วม	 

ด�าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดยจัดท�าโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ	 

กิจกรรมอบรมกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ	 เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกและฝึกอบรมบุคคล	 

พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพต่อไป

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
จัดอบรมประธาน
กรรมการประจ�าหน่วย
เลือกตั้ง	(ปธ.กปน.)	
หรือผู้อ�านวยการประจ�า
หน่วยเลือกตั้ง	(ผอ.ปน.)	
หรือผู้แทน	และกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยต�าบล	
(กก.ศส.ปชต.)	หรือผู้แทน	
จ�านวนประมาณ	
90,146	คน	
เพื่อขึ้นทะเบียน
ส�าหรับแต่งตั้งเป็น
เจ้าพนักงาน
ผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง
ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง
(จพง.ปน.)			

การจัดพิมพ์คู่มือ
และเอกสาร	จัดท�าป้าย
ไวนิล	จัดท�าแผ่นพลิก	
และจัดท�าวัสดุอุปกรณ์
ประจ�าหน่วยสาธิต		
จัดพิมพ์แบบและสมุด
รายงานเหตุการณ์
ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	
จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง	
และพิมพ์ใบขีดคะแนน	

1

2

1.	ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
	 ประจ�าจังหวัด
	 จ�านวน	77	จังหวัด	
2.	จัดสรรเงินให้แก่
 ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
	 ประจ�าจังหวัด	
	 จ�านวน	77	จังหวัด	
	 ในการจัดอบรมให้แก่	
	 ปธ.กปน.	/ผอ.ปน.	
	 และ	กก.ศส.ปชต.	
	 จ�านวน	90,146	คน

ผลิตสื่อ	เช่น	คู่มือ
ป้ายไวนิล	แผ่นพลิก
แบบพิมพ	์และสมุดรายงาน
เหตุการณ์ประจ�าหน่วย
เลือกตั้ง	บัตรเลือกตั้ง	
(ส�าหรับใช้ในการสาธิต)	
แบบขีดคะแนน	
(ส�าหรับใช้ในการสาธิต)
วัสดุอุปกรณ์ประจ�า	
หน่วยสาธิต

เชิงปริมาณ
1.	ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	95	
	 ผ่านเกณฑ์การอบรม
	 และได้รับ
	 ใบประกาศนียบัตร
	 มืออาชีพ	ในระดับ
	 ผู้จัดการประจ�าหน่วย
2.	ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
	 ประจ�าจังหวัด		
	 สามารถจัดอบรมให้	
	 ผจ.ปน.		กก.ศส.ปชต.	
	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๗๐
เชิงคุณภาพ
ลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงาน
ผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง
ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	
(จพง.ปน.)	ในการเลือกตั้ง
ในอนาคต
เชิงปริมาณ
มีหลักสูตร/คู่มือ	
และวัสดุประกอบ
การอบรม	ตามจ�านวน
ที่ตั้งไว้	ร้อยละ	๙๐

1.	จัดอบรม	ผจ.ปน.
	 กก.ศส.ปชต.	
	 ๗๗	จังหวัด
2.	ขยายระยะเวลา
	 ด�าเนินการ
	 ในปีงบประมาณ	
	 พ.ศ.	2562		
	 จ�านวน	21	จังหวัด
3.	ด�าเนินการต่อเนื่อง	
	 ในปีงบประมาณ	
	 พ.ศ.	2562	
	 (ลดกลุ่มเป้าหมาย
	 ตามมติคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง	
	 ครั้งที่	23/2561
	 วันอังคารที่	22	
	 พฤษภาคม	2561)

ผลิตคู่มือและสื่อ	
ทุกรายการครบถ้วน
สมบูรณ์

เจ้าพนักงาน
ผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง
ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง

กรรมการประจ�า
หน่วยเลือกตั้ง	น�าคู่มือ	
สื่อ	วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้อง
ไปใช้ถ่ายทอดความรู้
และสาธิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ ๒ โครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

การตรวจติดตาม/	
สนับสนุนการอบรม	
กปน.	มืออาชีพ

3 ตรวจติดตามสนับสนุน
การท�างานของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัดและวิทยากร
จังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นวิทยากร
จ�านวน	8	ครั้ง

เชิงปริมาณ
1.	ตรวจติดตาม
	 สนับสนุนการท�างาน	
	 8	ครั้ง
2.	ออกพื้นที่ตรวจ
	 ติดตาม/สนับสนุน
	 การอบรม	ผจ.ปน.	
	 กก.ศส.ปชต.	
	 ได้ร้อยละ	๙๐

สามารถออกพื้นที่
ตรวจติดตาม/สนับสนุน
การอบรม	ผจ.ปน.	
กก.ศส.ปชต.	
จ�านวน	๘	ครั้ง

จัดอบรม	ผจ.ปน.
กก.ศส.ปชต.	
เป็นมาตรฐานเดียวกัน



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑32

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมและตรวจติดตามการฝึกอบรม	กปน.	มืออาชีพ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดจัดกิจกรรมกำรฝึกอบรม กปน. มืออำชีพ ให้แก่ประธำนกรรมกำร
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง ผู้อ�ำนวยกำรประจ�ำหน่วยเลือกตั้งและกรรมกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตยต�ำบล
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ภาพกิจกรรมการจัดอบรมและตรวจติดตามการฝึกอบรม	กปน.	มืออาชีพ

นำยไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง พร้อมด้วย นำยเมธำ ศิลำพันธ์ 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  ร่วมตรวจติดตำมกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม กปน. มืออำชีพ
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หลักสูตร/คู่มือ	สื่อวีดิทัศน	์และวัสดุประกอบการอบรมวิทยากรหลัก	
วิทยากรจังหวัด	และเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	(จพง.ปน.)
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โครงการท่ี 3 โครงการประชุมจดัท�าแผนปฏบิติัการเพือ่ด�าเนินการให้ได้มาซึง่สมาชิกวฒิุสภาและการจดัการ

  เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นการเลือกต้ังทัว่ไป ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้   

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติ
การจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ด�าเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	
และแผนปฏิบัติการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป		

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท�าแผนปฏิบัติการ
ด�าเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	
และแผนปฏิบัติการ
จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป		
จ�านวน	1	ครั้ง

เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการ
ด�าเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	
และแผนปฏิบัติการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร	
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป		
จ�านวน	1	เล่ม
เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท�าแผนปฏิบัติการ
ด�าเนินการให้ได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	
และแผนปฏิบัติการ
จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป		
จ�านวน	๑	ครั้ง	
ระหว่างวันที่	18-20	
สิงหาคม		2561		
ณ	โรงแรมพินนาเคิล	
แกรนด์	จอมเทียน	
รีสอร์ท		จังหวัดชลบุรี	
ผู้เข้าประชุม	
จ�านวน	60	คน

1.	คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
	 มีมติเห็นชอบและ
	 ประกาศใช้
	 แผนปฏิบัติการ
	 ด�าเนินการให้ได้มา
	 ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 และการจดัการเลอืกตัง้
 สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
2.	การด�าเนินการให้ได้มา
	 ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
	 และการจดัการเลอืกต้ัง
	 สมาชิกสภาผู้แทน
	 ราษฎรเป็นการเลอืกต้ัง
	 ทั่วไปเป็นไปตามแผน
	 ปฏิบัติการ	
3.	ประชาชนผู้มีสิทธิ
	 เลือกตั้งทั้งในและ
	 นอกราชอาณาจักร
	 เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
	 และใช้สิทธิเลือกตั้ง
	 ได้อย่างสะดวกคุ้มค่า
	 และเป็นภาระน้อยทีส่ดุ

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

จัดท�าแอปพลิเคชัน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ทโฟนฯ
(แอปพลิเคชัน	ฉลาดเลือก	
Smart	Vote)	

1 โปรแกรมส�าเร็จรูป
ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง
จ�านวน	1	โปรแกรม

จ�านวนโปรแกรม
ส�าเร็จรูปที่ใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง

1.	อยู่ระหว่างด�าเนินการ
	 จัดท�าแอปพลิเคชัน	
	 ตามสัญญาจ้าง	
	 ที่	54/2561	ลงวันที่	
	 4	กรกฎาคม	2561			
	 ซึ่งจะแล้วเสร็จ	
	 ในปีงบประมาณ	
	 พ.ศ.	2562	
2.	ด�าเนินการต่อเนื่อง
	 ปีงบประมาณ
	 พ.ศ.	2562

-



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑36

โครงการที่ ๒ โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ความรูเ้กีย่วกบัรฐัธรรมนญู
และการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญ	
1)	จัดท�าภาพแนวคิดหลัก	
	 (theme)	และภาพ	
 key visual
2)	จดัท�าภาพอนิโฟกราฟฟิก
	 เพื่อใช้เผยแพร่ทางสื่อ
	 หนังสือพิมพ์และจัดท�า
	 ภาพอินโฟกราฟฟิก
	 เพื่อใช้เผยแพร่ทาง
 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์
3)	จัดท�าวีดิทัศน์
	 อินโฟกราฟฟิก	
	 ความยาวไม่น้อยกว่า	
	 2	นาที
4)	จัดท�าสปอตโทรทัศน์
	 พร้อมค�าบรรยาย
 ใต้ภาพชดุ	“ปลกูจติส�านกึ 
	 ไม่ซื้อสิทธ	ิขายเสียง”	
	 ความยาว	30	วินาที
	 และ	Cut	Down	
	 ความยาว	15	วินาที
5)	ส�าเนาดวีดี	ีเพือ่จดัส่งให้
 ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัด	77	จังหวัด		
	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
	 และการมีส่วนร่วม
	 ของพลเมืองที่	1-8
6)	จัดท�าสารคดีวิทย	ุ
	 ความยาวไม่น้อยกว่า	
 2	นาที	และส�าเนาดีวีด	ี
 พร้อมจัดส่งให้	
 ส�านกังานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัด	77	จังหวัด	
	 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา
	 และการมีส่วนร่วม
	 ของพลเมือง	ที่	1-8

1

จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์
ครบตามจ�านวนที่ก�าหนด

4	เรื่อง

1	เรื่อง

1,000	แผ่น

4	เรื่อง/1,000	แผ่น

เชิงปริมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีสื่อ
ประชาสัมพันธ์ความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ	จ�านวน
๓๙	ชิ้น
เชิงคุณภาพ
ประชาชนและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง	ได้รับทราบ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ทันต่อสถานการณ์

1.	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	
	 ตามกรอบเนื้อหา
	 และวิธีการที่ส�านักงาน
	 คณะกรรมการ							
	 การเลือกตั้งก�าหนด	
	 จ�านวน	๔๓	ชิ้น
2.	ส�าเนาดีวีดี	วีดิทัศน์
	 อินโฟกราฟฟิก	
	 ความยาว	๒	นาที	
	 จ�านวน	4	เรื่อง	
	 และสปอตโทรทัศน์
 พร้อมค�าบรรยายใต้ภาพ 
	 ชุด	“ปลูกจิตส�านึก
	 ไม่ซื้อสิทธิ	ขายเสียง”	
	 ความยาว	๓๐	วินาที	
	 และ	Cut	Down		  
	 ความยาว	15	วินาที	
	 จ�านวน	1	ชุด	10	แผ่น
3.	ส�าเนาดีวีดีสารคดีวิทยุ	
	 ความยาว	๒	นาที	
	 จ�านวน	4	เรื่อง	
	 จ�านวน	10	แผ่น	

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ถูกต้อง	ครบถ้วน
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โครงการที่ ๒ โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

จัดท�าระบบตอบโต้
บทสนทนาอัตโนมัติ	
(Chat	Bot)	เพื่อตอบ
ปัญหาเบื้องต้น
แก่ประชาชน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผ่านทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์

2

3

จัดท�าระบบตอบโต้
บทสนทนาอัตโนมัติ	
(Chat	Bot)	
จ�านวน	๑	ระบบ

1.	ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
	 ทางเครือข่าย
	 สังคมออนไลน์	
	 จ�านวน	2	เว็บไซต์
2.	ผู้เข้าถึงข้อมูล	
	 จ�านวน	๘๖๐,๐๐๐	
	 บัญชีผู้ใช้งาน

เชิงปริมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีระบบ
ตอบโต้บทสนทนา
อัตโนมัต	ิ(Chat	Bot)	
จ�านวน	๑	ระบบ
เชิงคุณภาพ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง	
ถูกต้อง	ครบถ้วน
เชิงปริมาณ
ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์	
จ�านวน	๒	เว็บไซต์	
๙๐๘,๔๖๗	บัญชีผู้ใช้งาน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง	ได้รับทราบ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ทันต่อสถานการณ์

ระบบตอบโต้บทสนทนา
อัตโนมัต	ิ(Chat	Bot)	
จ�านวน	๑	ระบบ

1.	ประชาสัมพันธ์
	 ผ่านเครือข่าย
	 สังคมออนไลน	์
	 จ�านวน	๒	เว็บไซต์	
	 เผยแพร่รวม	๕	ครั้ง
2.	จ�านวนรวม
	 ของผู้เข้าถึงข้อมูล
	 การเผยแพร	่
	 ๙๐๘,๔๖๗	บัญชี
	 ผู้ใช้งาน

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว	ถูกต้อง	
และครบถ้วน

ประชาชนและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง	ได้รับทราบ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ทันต่อสถานการณ์
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒	 ประกอบด้วย	1 โครงการ 3 กิจกรรม	 สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	จ�านวน  

1 โครงการ 2 กจิกรรม คดิเป็นร้อยละ 66.67	ด�าเนนิการต่อเนือ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	1	โครงการ		

1	 กิจกรรม	 และใช้งบประมาณในการด�าเนินโครงการ	จ�านวน 24,561,787.60 บาท	 (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสน 

หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)	 เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 45.95	 โดยมี 

รายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวน

โครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวน 

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	224	บัญญัติให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิก

วุฒิสภา	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่น	 และการออกเสียงประชามติ	 หากเห็นว่า 

การเลือกตั้งหรือการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม	หรือเห็นว่าการออกเสียงประชามติไม่เป็นไปโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย	 และมาตรา	 226	หากมีกรณีที่จะต้องสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ยืน่ค�าร้องต่อศาลฎกีาหรือศาลอทุธรณ์แล้วแต่กรณ	ี	ดังนัน้	เพือ่เป็นการพัฒนาศกัยภาพ

ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและไต่สวนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท�าส�านวน 

การสืบสวนและไต่สวนให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น	 	 ตลอดจนเพ่ือเป็นการเตรียม 

ความพร้อมในการจดัการเลอืกตัง้ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตให้เป็นโดยสุจริตและเทีย่งธรรม	โดยส�านกังานคณะกรรมการ

การเลอืกตัง้ได้จดัให้มกีารอบรมบคุลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการสบืสวนสอบสวนและไต่สวน	จ�านวน	๒	โครงการ	

3	กิจกรรม	โดยจัดการอบรมให้แก่บุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 พนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนและไต่สวน	 รวมถึงพนักงานที่มีคุณวุฒิทางด้าน

นิติศาสตร์และเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนหรือด�าเนินคดีเลือกต้ังในชั้นศาล	แบ่งการ 

จัดอบรมในระดับผู้บริหาร	และพนักงานระดับปฏิบัติการ	ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น	416	คน	ทั้งนี้	การอบรม 

ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ	ด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ต่อไป

เปาประสงค : นักการเมือง พรรคการเมือง ประชาชน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

 เชื่อถือในกระบวนการและยอมรับผลการเลือกตั้งโดยสันติ

ยุทธศาสตรที่ ๒   การจัดการเลือกตั้งที่เปนที่ยอมรับ

ประกอบดวย ๔ กลยุทธที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธที่ ๒.๒
การพัฒนาระบบ
สืบสวนสอบสวน

กลยุทธที่ ๒.๔
การปองกันและปราบปราม

การทุจร�ตการเลือกตั้ง

กลยุทธที่ ๒.๓  
การสรางระบบการคัดกรองและกลไก
ตรวจสอบบุคลากรเลือกตั้งทุกระดับ
ที่สามารถสรางความนาเชื่อถือแกผูมี
สวนไดสวนเสียในกระบวนการเลือกตั้ง

กลยุทธที่ ๒.๑ 
การพัฒนากระบวนการ
จัดการเลือกตั้งที่โปรงใส

ตรวจสอบได

ความสำคัญ

ของ

พรรคการเมือง
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โครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวน 

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

อบรมหลักสูตรสืบสวน
และไต่สวนระดับกลาง	
รุ่นที่	4	

อบรมหลักสูตรสืบสวน
และไต่สวนระดับต้น	
รุ่นที่	1

1

2

กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	
10๐	คน	ประกอบด้วย	
1)	หัวหน้างานสืบสวน
	 สอบสวน	พนักงาน
	 สืบสวนสอบสวน	
	 และนิติกร	ส�านักงาน
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัดทุกจังหวัด					
	 และกรุงเทพมหานคร	
2)	พนักงานสืบสวน
	 สอบสวน	และนิติกร	
	 ในส่วนกลาง	
3)	พนักงานที่คุณวุฒิ
	 นิติศาสตร์และเคยมี
	 ประสบการณ์เกี่ยวข้อง
	 กับการสืบสวนสอบสวน
	 หรือด�าเนินคดีเลือกตั้ง	
	 ในชั้นศาลมาแล้ว						
	 ไม่น้อยกว่า	5	ปี

จ�านวน	๘๐	คน

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม
ร้อยละ	80	
เชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม
ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น

ด�าเนินการจัดอบรม
ระหว่างวันที่	12	
กุมภาพันธ์	2561			
ถึงวันที่	4	พฤษภาคม	
2561	ณ	มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย	อ�าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้ารับการอบรม	
จ�านวน	64	คน	

1.	ด�าเนินการจัดการอบรม 
	 ณ	สถาบันพัฒนา
	 บุคลากรท้องถิ่น	
	 อ�าเภอคลองหลวง	
	 จังหวัดปทุมธานี	
	 ระหว่างวันที่	10	
	 กันยายน	–	28	
	 ธันวาคม		2561	
2.	ด�าเนินการต่อเนื่อง
	 ปีงบประมาณ	
	 พ.ศ.	2562

1.	ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน
	 หรือไต่สวนรับทราบ
	 และมีความเข้าใจ
	 ร่วมกันในนโยบาย
	 และเป้าหมาย
	 การท�างานโดยมุ่งเน้น
 บทบาทและความส�าคัญ
	 ในการท�าหน้าที่ของ
	 พนักงานสืบสวน
	 สอบสวนที่จะท�าให้
	 การเลือกตั้งเป็นไป
 โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
2.	ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน
	 หรือไต่สวนได้มีการ
	 แลกเปลี่ยนความรู้
	 และประสบการณ์
	 ที่มีคุณค่าอันจะเป็น
	 ประโยชน์ต่อ
	 การพัฒนางานสืบสวน
	 หรือไต่สวน	และ
	 สามารถปฏิบัติงาน
	 ด้วยความรู้และ
	 ความเข้าใจในหลักการ
	 และลักษณะงาน
	 ตามหน้าที่อย่างมี
 ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
	 โดยมีรูปแบบ
	 และมาตรฐานเดียวกัน
1.	ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน
	 หรือไต่สวนรับทราบ
	 และมีความเข้าใจ
	 ร่วมกันในนโยบาย
	 และเป้าหมาย
				การท�างานโดยมุ่งเน้น
 บทบาทและความส�าคัญ
				ในการท�าหน้าที่ของ
	 พนักงานสืบสวน
	 สอบสวนที่จะท�าให้
	 การเลือกตั้งเป็นไป
 โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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โครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวน (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

อบรมหลักสูตร
สืบสวนและไต่สวน
ส�าหรับผู้บริหาร

2
(ต่อ)

๓ จัดอบรม	จ�านวน	3	รุ่น	
ระยะเวลาจัดอบรม	
รุ่นละ	15	วัน	ดังนี้	
1.	รุ่นที่	1	
	 จ�านวน	105	คน
2.	รุ่นที่	2		
	 จ�านวน	105	คน
3.	รุ่นที่	3	
	 จ�านวน	104	คน

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม
ร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
สามารถจัดท�าส�านวน
ให้ได้มาตรฐาน
และแล้วเสร็จในเวลา
ที่กฎหมายระเบียบ
ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก�าหนด

ด�าเนินการจัดการอบรม	
ณ	โรงแรมบัดดี	้โอเรียลทอล 
ริเวอร์ไซด์	อ�าเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี	
จัดการอบรม	จ�านวน	3	รุ่น 
รุ่นละ	12	วัน	ผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้น	
รวม	236	คน

2.	ผู้ปฏิบัติงานสืบสวน
	 หรือไต่สวนได้มี
	 การแลกเปลี่ยนความรู้
	 และประสบการณ์
	 ที่มีคุณค่าอันจะเป็น
	 ประโยชน์ต่อการ
	 พัฒนางานสืบสวน
	 หรือไต่สวน	และ
	 สามารถปฏิบัติงาน
	 ด้วยความรู้และ
	 ความเข้าใจในหลักการ
	 และลักษณะงาน
	 ตามหน้าที่อย่างมี
	 ประสิทธิภาพ
 มากยิง่ขึน้	โดยมรีปูแบบ
	 และมาตรฐานเดียวกัน
เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรม
ร้อยละ	100	
ผ่านการอบรมหลักสูตร
สืบสวนและไต่สวน	
ส�าหรับผู้บริหาร
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
รับทราบและมีความเข้าใจ
ร่วมกันในนโยบาย
และเป้าหมายการท�างาน	
โดยมุ่งเน้นบทบาท
ความส�าคัญในการ
ท�าหน้าที่ที่จะท�าให้
การเลือกตั้งเป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม
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ภาพกิจกรรมการจัดอบรมและตรวจติดตามการฝึกอบรม	กปน.	มืออาชีพ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังด�ำเนินโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรด้ำนสืบสวนและวินิจฉัยและ 
กำรด�ำเนินคดีในศำล กิจกรรมอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนส�ำหรับผู้บริหำร ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล  
ริเวอร์ ไซด์ อ�ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 1 - 3  ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน - กันยำยน 2561
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓	 ประกอบด้วย	7 โครงการ ๑2 กิจกรรม	 และสามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	 

คิดเป็นร้อยละ 34.72	ด�าเนินการเสร็จสิ้น	จ�านวน	7	โครงการ/10	กิจกรรม	งด/ยกเลิก	จ�านวน	1	โครงการ/ 

1	กิจกรรม	ด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	จ�านวน	1	โครงการ	1	กิจกรรม	และใช้งบประมาณ

ในการด�าเนินโครงการ	 จ�านวน 122,701,112.41 บาท	 (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อย 

สิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)	โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

กลยุทธ์ท่ี 3.1 การเสรมิสร้างความรูแ้ละสร้างจติส�านกึความเป็นพลเมอืงดวีถิปีระชาธปิไตยเพือ่การเลอืกตัง้ 

  ที่สุจริตและเที่ยงธรรม

โครงการที่ ๑ โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง       

เปาประสงค : ประชาชน ภาคเอกชน องคกรเอกชน และภาคประชาสังคมมีสวนในการจัดการ

 กำกับและตรวจสอบการเลือกตั้งในทุกขั้นตอนอยางมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๓   การจัดการเลือกตั้งที่ประชาชนมีสวนรวม

ประกอบดวย ๓ กลยุทธที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธที่ ๓.๒
สงเสร�มสนับสนุนการมีสวนรวม

ทางการเมืองของประชาชน

กลยุทธที่ ๓.๓  
การสรางกลไก และสงเสร�ม

สนับสนุนเคร�อขายภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และองคการเอกชน

ในการจัดการเลือกตั้ง

กลยุทธที่ ๓.๑ 
การเสร�มสรางความรูและสรางจิตสำนึก

ความเปนพลเมืองดีว�ถีประชาธิปไตย
เพ�่อการเลือกตั้งที่สุจร�ตเที่ยงธรรม

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

บทบาทสตรี
กับการมีส่วนร่วม
พัฒนาประชาธิปไตย

1 ผู้แทนสตรีจากกลุ่มต่าง	ๆ	
จ�านวน	77	จังหวัด	ๆ	ละ	
3	คน	จ�านวน	๒๓๑	คน

เชิงปริมาณ
จ�านวนสตรีที่เข้าร่วม
ประชุมเสวนาตามโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
เชิงคุณภาพ
ผู้แทนสตรีที่เข้าร่วม
เวทีเสวนามีความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
การสร้างจิตส�านึก
ประชาธิปไตย	การสร้าง
ความเป็นพลเมือง
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง	ในระดับ	4

มีสตรีเข้ารับการอบรม	
จ�านวน	๒๒๕	คน

สตรีที่เข้าร่วมอบรม
ตามโครงการมีความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
การสร้างจิตส�านึก
ประชาธิปไตย	การสร้าง
ความเป็นพลเมือง	
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
ของผู้แทนสตรีที่เข้าร่วม
กิจกรรมกระบวนการ
มีส่วนร่วมฯ
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โครงการที่ 2 โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

	 	 ภายใต้การด�าเนินโครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งได้จัดกิจกรรมชุมนุมเสวนาและประกวด	ศส.ปชต.	ระดับประเทศ	โดยมี	ศส.ปชต.จ�านวน	7,428	แห่ง	

ได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมเสวนาและเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ	 ศส.ปชต.	 ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีประกวด	 ศส.ปชต.ดีเด่น	 เพื่อมอบรางวัลศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 

(ศส.ปชต.)	 ดีเด่น	 ยกย่องเกียรติ	 ศส.ปชต.	 ที่เป็นแบบอย่างที่ดี	 และเป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 

ที่ได้มาตรฐาน	 สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง	 ท้ังนี้	 	 ในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	2561	ม	ีศส.ปชต.	ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมประกวด	ศส.ปชต.ดีเด่น	ท้ังสิน้	จ�านวน	231	แห่ง	และคัดเลอืก	ศส.ปชต.	

ดีเด่น	จ�านวน	229	แห่ง	และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้แก	่ศส.ปชต.ดีเด่น	

ที่ได้รับการคัดเลือกในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	ต่อไป

    

ล�ำดับ
ที่

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในสถานศึกษา	

ชุมนุมเสวนา
และประกวด	ศส.ปชต.	
ระดับประเทศ

๒

๑

1.	สถาบันอุดมศึกษา
	 เครือข่าย	
	 จ�านวน	๑๔๖	แห่ง
2.	อบรมวิทยากรหลัก	
	 ๑	รุ่น	จ�านวน	๑๑๐	คน

1.	ศส.ปชต.	เข้าร่วม
	 ชุมนุมเสวนาฯ	
	 จ�านวน	๗,๔๒๘	แห่ง
2.	ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัดด�าเนินกิจกรรม
	 การประกวด	ศส.ปชต.	
 ดีเด่น	จ�านวน	๒๓๑	แห่ง
3.	จัดพิธีมอบรางวัล	
	 ศส.ปชต.	ดีเด่น	
	 จ�านวน	๑	ครั้ง
4.	ตรวจติดตาม
	 การด�าเนินกิจกรรม	
	 จ�านวน	๔	ครั้ง

เชิงปริมาณ
สถาบันอุดมศึกษา
เครือข่าย	174	แห่ง	
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย	ไม่น้อยกว่า	
1	กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
มีนิสิต	นักศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่าย	เข้าร่วมกิจกรรม		
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	
ของเป้าหมาย

1.	ร้อยละของผู้แทน	
	 กก.ศส.ปชต.	เข้าร่วม
 ชมุนมุเสวนาฯ	ร้อยละ	๘๐
2.	จ�านวนของ	ศส.ปชต.	
	 ดีเด่น	๒๓๑	แห่ง

3.	จ�านวนครั้งในการ
	 มอบรางวัล	ศส.ปชต.	
	 ดีเด่น
4.	จ�านวนครั้งในการ								
	 ออกตรวจติดตาม

1.	สถาบันอุดมศึกษา
	 เครือข่าย	จ�านวน	
	 ๑๔๒	แห่ง
2.	อบรมวิทยากรหลัก	
	 ๑	รุ่น	จ�านวน	๑๐๙	คน

1.	ศส.ปชต.	เข้าร่วม
	 ชุมนุมเสวนาฯ	
	 ๗,๔๒๘	แห่ง
2.	ศส.ปชต.	ดีเด่น
	 ๒๒๙	แห่ง

3.	ด�าเนินการต่อเนื่อง	
 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562
				ด�าเนินการมอบรางวัล
	 ในปีงบประมาณ	
	 พ.ศ.	2562
4.	ตรวจติดตาม
	 จ�านวน	๖	ครั้ง

นักศึกษาในสถาบัน	
อุดมศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเลือกตั้ง
และสามารถด�าเนิน
กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยสถาบันได้

มี	ศส.ปชต.	ต้นแบบ
แห่งความส�าเร็จ
เป็น	ศส.ปชต.	ดีเด่น	
ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ใน	ศส.ปชต.	ด้วยกันเอง	
ทั่วประเทศ	รวมทั้ง
ขยายผลไปสู่ชุมชน
ในวงกว้างยิ่งขึ้นด้วย

โครงการที่ ๑ โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทพลเมือง  (ต่อ)  
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โครงการที่ 2 โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (ต่อ) 

โครงการที่ 3 โครงการสร้างจิตส�านึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง

  และการทุจริตการเลือกตั้ง

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

อบรม	กก.ศส.ปชต.	
ทดแทน/เพิ่มเติม
โดยส�านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้
ประจ�าจังหวัด	

ประชุม	ติดตาม	
ประสานงาน	
และสนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรม

2

๓

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
๗๗	จังหวัด	จัดอบรม	
กก.ศส.ปชต.	จ�านวน	
๒๒,๕๐๐	คน

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
ประชุม	ติดตาม	สนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรม
ของ	ศส.ปชต.	
จ�านวน	๙๒๘	ครั้ง

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การอบรมร้อยละ	๘๐
เชิงคุณภาพ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีสื่อบุคคล
ที่มีความรู้	ทักษะ	
ในการถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
และการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ
ประชุม	ติดตาม	สนับสนุน
การด�าเนินกิจกรรม	
ศส.ปชต.	จ�านวน	
๙๒๘	อ�าเภอ
เชิงคุณภาพ
ศส.ปชต.	มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น

๑.	จัดท�าหลักสูตร
	 และสื่ออบรม	
	 กก.ศส.ปชต.	
	 ระยะเวลา	๑	วัน
๒.	ส�านกังานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัด	ด�าเนินการ
	 อบรม	กก.ศส.ปชต.	
	 โดยประยุกต์หลักสูตร
	 และสื่อให้เหมาะสม
	 กับพื้นที่
๓.	มีผู้ผ่านการอบรม
	 จ�านวน	๒๐,๒๙๔	คน	
	 คิดเป็นร้อยละ	๙๐
4.	กก.ศส.ปชต.	
	 จัดกิจกรรมเผยแพร่
	 ความรู้ในหมู่บ้าน/
	 ชุมชน	จ�านวน	
	 ๗,๕๒๓	แห่ง
๑.	ส�านกังานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัด	ประชุมวางแผน		
	 การด�าเนินกิจกรรม
	 ร่วมกับ	กก.ศส.ปชต.
	 จ�านวน	๙๒๘	อ�าเภอ
๒.	ศส.ปชต.	จัดกิจกรรม
	 ส่งเสริมประชาธิปไตย
	 จ�านวน	๗,๕๒๓	แห่ง

๑.	กก.ศส.ปชต.	
	 มีความรู้ความเข้าใจ	
	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
	 และการเลือกตั้ง
๒.	กก.ศส.ปชต.	
	 สามารถถ่ายทอด
	 ความรู้แก่ประชาชน
	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
	 และการเลือกตั้ง	
	 อย่างถูกต้อง

๑.	กก.ศส.ปชต.	เรียนรู้
	 การขับเคลื่อนกิจกรรม
	 ในรูปแบบ
	 คณะกรรมการ
๒.	ประชาชนตระหนัก
	 ถึงความส�าคัญ
	 ของการมีส่วนร่วม
	 และจิตอาสา

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

รณรงค์หมู่บ้าน
ไม่ขายเสียง	
โดย	ศส.ปชต.

1 หมู่บ้านไม่ขายเสียง
จ�านวน	1,856	หมู่บ้าน

เชิงปริมาณ
จ�านวนหมูบ้่านไม่ขายเสยีง	
อ�าเภอละ	2	หมู่บ้าน	
รวม	1,856	หมู่บ้าน		
มีหมู่บ้านที่ไม่มี
การขายเสียง	
เข้าร่วมกิจกรรม	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	

หมู่บ้านไม่ขายเสียง
จ�านวน	๑,๙๖๖	หมู่บ้าน

คณะกรรมการ	ศส.ปชต.	
ระดบัจงัหวดั	ระดบัอ�าเภอ	
และระดับต�าบล	มีความรู้	
และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับประชาชน	ในหมู่บ้าน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในเขต
พื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 45

ภาพกิจกรรมการจัดอบรมและตรวจติดตามการฝึกอบรม	กปน.	มืออาชีพ

กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์) เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรมหมู่บ้ำนไม่ขำยเสียง เมื่อวันที่ ๒๘  
มิถุนำยน 2561 ณ บ้ำนผำป่อง ต�ำบลผำป่อง อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด 
จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้ำนไม่ขำยเสียง โดยมีกรรมกำร 
ศส.ปชต. นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพื้นที่ต่ำง ๆ  
เข ้ ำร ่วมกิจกรรมให ้ควำมรู ้ เกี่ ยวกับกำรเลือกตั้ ง  
กำรจัดเวทีประชำคม
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ล�ำดับ
ที่

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

ผลิตสื่อให้ความรู้
รัฐธรรมนูญ	การเลือกตั้ง
และการมีส่วนร่วม

เผยแพร่ความรู้
รัฐธรรมนูญ
และการเลือกตั้ง	
โดยส�านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด

1

1

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดท�าสื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้ของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด
จ�านวน	๖	รายการ

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
ร่วมกับ	ศส.ปชต.	
จัดกิจกรรมให้ความรู้
รัฐธรรมนูญและ
การเลือกตั้ง	จ�านวน	
๗๗	จังหวัด

เชิงปริมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั
ทุกจังหวัดมีสื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	
และความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ
ประชาชนและ
เครือข่ายพลเมือง	
ได้รับสาระความรู้
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

เชิงปริมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดทุกจังหวัด
จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้รัฐธรรมนูญ
และการเลือกตั้ง	ร่วมกับ
เครือข่ายพลเมือง
เชิงคุณภาพ
ศส.ปชต.	ได้เรียนรู้
และสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ในระดับต�าบล/ชุมชน
เพิ่มขึ้น

๑.	ผลิตคู่มือประชาชน	
	 ชุดความรู้เกี่ยวกับ
	 รัฐธรรมนูญ	จ�านวน	
	 ๒๐๐,๐๐๐	เล่ม
๒.	ผลิตแผ่นพับ
	 ชุดพลเมืองคุณภาพ	
 จ�านวน	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผ่น
๓.	ผลิตโปสเตอร	์
	 ชุดกระบวนการ
	 มีส่วนร่วม	จ�านวน	
	 ๑๐๐,๐๐๐	แผ่น
๔.	ผลิตป้ายไวนิล	
	 ชุดกระบวนการเลือกตั้ง
	 จ�านวน	๗,๕๐๐	ผืน
๕.	ผลิตแผ่นปลิว	
	 ชุดพลเมืองคุณภาพ	
 จ�านวน	๑๒๐,๐๐๐	แผ่น
๖.	ผลิตภาพพลิก	
	 ชุดพลเมืองคุณภาพ
	 จ�านวน	๘,๐๐๐	ชุด

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
๗๗	จังหวัด	จัดกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
รฐัธรรมนญูและการเลอืกตัง้
มีกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกิจกรรม	
จ�านวน	๙๕,๐๐๐	คน

๑.	ประชาชนเข้าใจ
	 สาระส�าคัญ
	 ของรัฐธรรมนูญ
	 แห่งราชอาณาจักรไทย
๒.	ประชาชนตระหนัก
	 ถึงความส�าคัญ	
	 ของการเลือกตั้ง
	 และการมีส่วนร่วม
	 ทางการเมือง

๑.	ประชาชนมีความ
	 เข้าใจสาระส�าคัญ
	 ของรัฐธรรมนูญ
	 แห่งราชอาณาจักรไทย
๒.	ประชาชนตระหนัก
	 ถึงความส�าคัญ
	 ของการเลือกตั้ง
	 และการมีส่วนร่วม
	 ทางการเมือง
๓.	ประชาชนมีความรู้
	 ความเข้าใจที่ถูกต้อง
	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

โครงการที่ 4 โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

โครงการที่ 5 โครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้รัฐธรรมนูญและกำรเลือกตั้ง 
ณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดในพื้นที่ต่ำง ๆ

ภาพกิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง	
โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
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ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะท�างานเผยแพร่
ความรู้รัฐธรรมนูญ
และการเลือกตั้ง

ผลิตสื่อให้ความรู้
รัฐธรรมนูญ
และการเลือกตั้ง

2

3

๑.	จัดประชุม
	 เชิงปฏิบัติการฯ
2.	จัดท�าเอกสารความรู้
	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
3.	จัดท�าสื่อต้นแบบ

จัดท�าสื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ความรู้
และกิจกรรมของ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
จ�านวน	๔	รายการ

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ	๘๐
เชิงคุณภาพ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีเนื้อหา	
และสื่อต้นแบบเผยแพร่
ความรู้รัฐธรรมนูญ
และการเลือกตัง้ทีถ่กูต้อง	
และมีมาตรฐาน

เชิงปริมาณ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดทุกจังหวัด
มีสื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
เชิงคุณภาพ
ประชาชนและเครือข่าย
พลเมือง	ได้รับเนื้อหา
สาระที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

๑.	จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารฯ 
	 จ�านวน	๓	ครั้ง
	 ครั้งที	่๑	ส�านักงาน
 คณะกรรมการการเลอืกตัง้
	 ครั้งที	่๒	
	 จังหวัดนครพนม
	 ครั้งที่	๓	ส�านักงาน
 คณะกรรมการการเลอืกตัง้
๒.	เอกสารความรู้
	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	
	 จ�านวน	๑๐	ชุด
๓.	สื่อต้นแบบให้ความรู้	
	 จ�านวน	๓	รายการ	
	 (แผ่นพับ	โปสเตอร	์
	 ภาพพลิก)
๔.	จัดส่งสื่อต้นแบบให้	
	 ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัด	ผลิตและ
	 เผยแพร่
๑.	ผลิตคู่มือเครือข่าย
	 พลเมอืงชดุ	๑๐๘	ความรู้
	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
	 จ�านวน	๗๐๐,๐๐๐	เล่ม
๒.	ผลิตแผ่นพับ
	 ให้ความรู้รัฐธรรมนูญ
	 และการเลือกตั้ง	
	 จ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	แผ่น
๓.	ผลิตภาพพลิก	
	 ชุดพลเมืองกับ
	 รัฐธรรมนูญใหม่
	 จ�านวน	๒๐,๐๐๐	ชุด
๔.	ผลิตคู่มือปฏิบัติงาน	
	 และแผ่นพับ	ศส.ปชต.
	 จ�านวน	๙๐,๐๐๐	ชุด

คณะท�างานมีเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและ
สื่อต้นแบบเผยแพร่
ให้ประชาชน

๑.	ประชาชนมีความ
	 เข้าใจสาระส�าคัญ
	 ของรัฐธรรมนูญ
	 แห่งราชอาณาจักรไทย
๒.	ประชาชนตระหนัก
	 ถึงความส�าคัญ
	 ของการเลือกตั้ง
	 และการมีส่วนร่วม
	 ทางการเมือง

โครงการที่ 5 โครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง  (ต่อ)
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สื่อประชาสัมพันธ์การให้ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง

คู่มือปฏิบัติงำน ศส.ปชต.

แผ่นพลิกพลเมืองคุณภำพกับรัฐธรรมนูญใหม่

คู่มือเครือข่ำยพลเมือง แผ่นพับพลเมืองคุณภำพ
กับรัฐธรรมนูญใหม่
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กลยุทธ์ที่ 3.3 การสร้างกลไกและส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 

  และองค์การเอกชนในการจัดการเลือกตั้ง

โครงการที่ ๑ โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง

หมายเหตุ	 โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง	 กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ไม่สามารถด�าเนินการในปี	 พ.ศ.	 2561	 ได้	 เนื่องจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	 ....	อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ท�าให้ยังไม่มีก�าหนด 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	ที่ชัดเจนว่าจะเริ่มได้ในห้วงเวลาใด		

โครงการที่ 2 โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ ก�ากับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง

	 	 หน้าท่ีและอ�านาจของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทีส่�าคญัประการหนึง่	คอื	จดัหรอืด�าเนนิการจดัให้ 

มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหาร

ท้องถิ่น	 และการออกเสียงประชามติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไป 

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต	 

และเพื่อลดข้อผิดพลาดต่าง	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้	 	จึงได้ด�าเนินโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ	ก�ากับ

และตรวจสอบการเลือกตั้ง	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น	 ๆ	 

ท่ีเกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีสาระส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงไป	 ให้แก่เครือข่ายวิทยากรองค์การเอกชนและวิทยากรจังหวัด	 

ซ่ึงด�าเนนิการอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัเิกีย่วกับการเลือกต้ังระบบใหม่	ทัง้การเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 และการเลือกตั้งท้องถิ่น	 และความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 ตลอดจนข้อห้าม 

และการกระท�าผิดกฎหมายเลือกตั้ง	 การรายงานข้อมูลเบาะแสการทุจริต	 ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์การเอกชน	

บทบาทภารกิจของ	 ผจ.ปน.	 จพง.ปน.	 และบทบาทของอาสาสมัครในการตรวจสอบการเลือกตั้ง	 โดยผู้ที่ผ่าน 

การอบรมจะท�าหน้าท่ีเป็นสื่อบุคคลไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตรวจสอบ 

การเลือกตั้งอย่างมืออาชีพแก่อาสาสมัครองค์การเอกชนทั่วประเทศ		

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

การเลือกตั้ง
เชิงสมานฉันท์
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๑ สนับสนุนงบประมาณ
ให้ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
ด�าเนินโครงการการเลือกตั้ง
เชงิสมานฉันท์	ในการเลอืกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น	

เชิงปริมาณ
มีจ�านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ	ทั้ง	๗๗	จังหวัด
ที่เสนอโครงการ	
77	จังหวัด	ๆ	ละ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	
ของเป้าหมาย	

ด�าเนินการต่อเนื่อง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(งดด�าเนินการ	
น�างบประมาณที่เหลือ
ยกไปใช้ในกิจกรรม
การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์	
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562)

-
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โครงการที่ 2 โครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ ก�ากับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

อาสาสมัคร
องค์การเอกชน
มืออาชีพ
(อสส.	มืออาชีพ)

1
1.	ประชุมเชิงปฏิบัติการ
	 จัดท�าหลักสูตร/คู่มือ
2.	จัดพิมพ์หลักสูตร/คู่มือ
	 ส�าหรับอบรม
	 2.1	หลักสูตรส�าหรับ
	 	 วิทยากรหลัก
	 	 และวิทยากร
	 	 องค์การเอกชน
	 2.2	สื่อแผ่นพลิก
	 	 และไวนิลประกอบ
	 	 การอบรมส�าหรับ
	 	 แจกจ่ายส�านักงาน
	 	 คณะกรรมการ	
	 	 การเลือกตั้ง
	 	 ประจ�าจังหวัด
	 2.3	คู่มือการปฏิบัติงาน
	 	 ของอาสาสมัคร
	 	 (องค์การเอกชน	
	 	 จ�านวน	160	องค์การ	
	 	 อาสาสมัคร	
	 	 องค์การละ	50	คน	
	 	 รวม	8,000	คน)
3.	อบรมวิทยากรจังหวัด
	 และวิทยากรองค์การ
	 เอกชน	รุ่นละ	2	วัน	
	 1	คืน	(วิทยากรจังหวัด	
	 จังหวัดละ	3	คน)	
	 (วิทยากรองค์การเอกชน
	 160	องค์การ	
	 องค์การละ	3	คน)	
4.	จัดสรรงบประมาณให้	
	 ส�านักงานคณะกรรมการ	
	 การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
	 ตามจ�านวนองค์การเอกชน
	 เพื่อจัดอบรมอาสาสมัคร
	 ขององค์การเอกชน
	 ระยะเวลา	1	วัน	
	 จ�านวน	160	องค์การ	
	 (อาสาสมัคร	50	คน	และ
	 วิทยากรองค์การเอกชน	
	 3	คน)

เชิงปริมาณ
1.	มีการประชุม
	 จัดท�าหลักสูตร
	 1.1	มีหลักสูตรและ
	 	 คู่มือส�าหรับอบรม
	 	 วิทยากรจังหวัด	
	 	 วิทยากรองค์การ
	 	 เอกชน
	 1.2	 วิทยากรจังหวัด	
	 	 และวิทยากร
	 	 องค์การเอกชน
	 	 ที่เข้ารับการอบรม	
	 	 ร้อยละ	๘๐
	 1.3	อาสาสมัคร
  ขององค์การเอกชน
	 	 เข้ารับการอบรม	
	 	 ร้อยละ	๘๐
	 1.4	อาสาสมัคร
	 	 สังเกตการณ์
	 	 การเลือกตั้ง
	 	 ในหน่วยเลือกตั้ง	
	 	 ไม่น้อยกว่า
	 	 ร้อยละ	75
เชิงคุณภาพ
1.	สามารถน�าคู่มือ/
	 หลักสูตรไปใช้
	 ในการปฏิบัติงานได้
	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75
2.	วิทยากรจังหวัด
	 และวิทยากร
	 องค์การเอกชน
	 มีความรู้ความเข้าใจ
	 เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
	 ในภารกิจตรวจสอบ
	 การเลือกตั้งและ
	 มีแนวทางในการอบรม
	 ให้แก่อาสาสมัคร	
	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	75

1.	จัดประชุมจัดท�า
	 หลักสูตร	จ�านวน	
	 ๕	ครั้ง
	 1.1	มีหลักสูตรและ
	 	 คู่มือส�าหรับอบรม
	 	 วิทยากรจังหวัด	
	 	 วิทยากรองค์การ
	 	 เอกชนและคู่มือ
	 	 ปฏิบัติงาน	อสส.	
	 	 ๒	เล่ม
	 1.2	อบรมวิทยากร
	 	 จังหวัด	และ
	 	 วิทยากรองค์การ
	 	 เอกชน	จ�านวน	
	 	 ๖	รุ่น	จ�านวน	
	 	 ๗๘๔	คน
	 1.3	อาสาสมัครของ
	 	 องค์การเอกชน
	 	 เข้ารับการอบรม	
	 	 จ�านวน	๑๖๔	
	 	 องค์การ	

วิทยากรจังหวัด	
และวิทยากรองค์การ
เอกชน	มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในภารกิจ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง
และมีแนวทางในการ
อบรมให้แก่อาสาสมัคร
อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพกิจกรรมการจัดการอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ

กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ดร.ประวิช รัตนเพียร) เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรจัดกิจกรรมอบรมอำสำสมัครองค์กำร
เอกชนมืออำชีพ (อสส.มืออำชีพ) รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ 23 - 24 พฤษภำคม 2561 ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเซอร์ รีสอร์ท  
แอนด์ สปำ อ�ำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง
ประจ�ำจังหวัดจัดกิจกรรมอบรมอำสำ
สมัครองค์กำรเอกชนมืออำชีพในพ้ืนที่
ต่ำง ๆ
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ประกอบดวย ๒ กลยุทธที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธที่ ๔.๑ 
การสงเสร�มสนับสนุน

การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

กลยุทธที่ ๔.๒ 
สงเสร�มการมีสวนรวมของประชาชน

กับพรรคการเมือง และองคกรทางการเมือง

เปาประสงค : พรรคการเมือง กลุมการเมือง และองคกรทางการเมืองตาง ๆ มีการบร�หารงานภายในที่เขมแข็งตอเนื่อง
 บนพ�้นฐานนโยบายที่เปนประโยชนตอสังคม จากการสนับสนุนและมีสวนรวมของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสร�มและสรางความเขมแข็งใหแกพรรคการเมือง
และองคกรทางการเมือง

เปาประสงค : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีระบบงาน

 ที่มีประสิทธิภาพ พรอมสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยุทธศาสตรที่ ๕  การพัฒนาองคการสูความเปนมืออาชีพ

ประกอบดวย ๕ กลยุทธที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธที่ ๕.๒
การบร�หารจัดการ

คนดีและคนเกง

กลยุทธที่ ๕.๓  
พัฒนาระบบงาน

ใหเปนองคการสมัยใหม

กลยุทธที่ ๕.๑ 
การจัดการทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ

กลยุทธที่ ๕.๕
การพัฒนาองคการ

ไปสูความเปนธรรมาภิบาล

กลยุทธที่ ๕.๔ 
การนำเทคโนโลยีสมัยใหม 

มาประยุกตใชเพ�่อการบร�หารงาน

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔	 ประกอบด้วย	1 โครงการ ๑ กิจกรรม	 เนื่องจากอยู่ระหว่างขอพระราชทาน

ประกาศนียบัตร	 เข็มวิทยฐานะ	 และเข็มกิตติมศักด์ิ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงขอกันงบประมาณ 

เพื่อด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ		พ.ศ.	2562

 ยุทธศาสตร์ที่ 5	 ประกอบด้วย	8 โครงการ 11 กิจกรรม	 สามารถด�าเนินการเสร็จสิ้น	 จ�านวน	 

6	 โครงการ	 6	 กิจกรรม	 ด�าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 1	 กิจกรรม	 

ใช้งบประมาณในการด�าเนินโครงการ	 จ�านวน 2,427,628 บาท	 (สองล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อย 

ยี่สิบแปดบาทถ้วน)	เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 53.31	โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์

และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ		ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 5.1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

โครงการที่ 1 โครงการสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

สอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานส�านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	
ต�าแหน่งพนักงาน
การเลือกตั้ง
และพนักงานการเงิน
และบัญชี
สอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างประจ�า
ของส�านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
การประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร
เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งประเภท
บริหาระดับสูง
ของส�านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
การประเมิน/คัดเลือก
เข้าสู่ต�าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงาน

1

2

3

๔

พนักงานการเลือกตั้ง	
300	อัตรา	
และพนักงานการเงิน
และบัญชี	20	อัตรา

40	อัตรา

34	ราย

255	อัตรา

ด�าเนินการสอบบุคคล
ตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะต�าแหน่ง

ด�าเนินการสอบบุคคล
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
ต�าแหน่ง

มีผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะหลัก
ทางการบริหารได้
ตามที่ส�านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก�าหนด

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่
ต�าแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงาน	255	อัตรา

ไม่ได้ด�าเนินการ
เนื่องจากอยู่ในช่วง
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างส�านักงานฯ

ไม่ได้ด�าเนินการ
เนื่องจากอยู่ในช่วง
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างส�านักงานฯ

ได้ผู้บริหารที่ผ่าน
การประเมิน
สมรรถนะหลัก
ทางการบริหาร

ไม่ได้ด�าเนินการ
เนื่องจากอยู่ในช่วง
การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างส�านักงานฯ

-

-

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้บุคลากร
ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก�าหนด	
34	ราย

-
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ล�ำดับ
ที่

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

สัมมนาเตรียมตัว
เกษียณอายุ
ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	256๑

วารสารวิชาการ

1

1

ผู้เกษียณอาย	ุ
จ�านวน	64	คน

วารสารวิชาการ
จ�านวน	1	ฉบับ/ปี
รวม	800	เล่ม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน�าความรู้
และแนวทาง
การบริหารรายได้
ไปใช้ในการด�ารงชีวิต
ภายหลังเกษียณได้
อย่างมั่นคง	และรู้วิธี
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น

เชิงปริมาณ                         
จ�านวนวารสารวิชาการ
ที่ผลิต	1	ฉบับต่อปี
รวม	800	เล่ม
เชิงคุณภาพ                        
พนักงานและประชาชน
ทั่วไป	สามารถน�า
วารสารวิชาการไปใช้
ในการศึกษาค้นคว้า
และการอ้างอิงในทาง
วิชาการ	เป็นต้น

จดักจิกรรมแก่ผูเ้กษยีณอาย ุ
ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2561	จ�านวน	64	คน 
ด�าเนินกิจกรรม	
๔	ขั้นตอน	ดังนี้
1.	กิจกรรมส�ารวจสถานที่
	 ส�าหรับกิจกรรม
	 เพื่อสุขภาพ
	 ของผู้เกษียณอายุ
2.	กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
	 ผู้เกษียณอายุ
	 และมอบโล่พร้อม
	 ประกาศเกียรติคุณ	
	 แก่ผู้เกษียณอายุ
	 ในวันที่	5	กันยายน		
	 2561	ณ	โรงแรม
	 เชียงใหม่	ออร์คิด	
	 อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	
	 จังหวัดเชียงใหม่	
3.	กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
	 ณ	โรงแรมทัชสตาร์
	 รีสอร์ท	อ�าเภอจอมทอง	
	 จังหวัดเชียงใหม่	
	 ระหว่างวันที่	3–๖	
	 กันยายน	2561		

ด�าเนินการผลิต
วารสารวิชาการส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	
จ�านวน	800	เล่ม	
ครบตามจ�านวนที่ก�าหนด
และได้เผยแพร่ให้
ส่วนราชการ/
กลุ่มเป้าหมายตาม
บัญชีครบถ้วน

ผู้ผ่านการสัมมนา
สามารถน�าความรู้
และแนวทางการบริหาร
รายได้ไปใช้ในการ
ด�ารงชีวิตภายหลังเกษียณ	
ได้อย่างมั่นคงและรู้วิธี
ดูแลสุขภาพ
ในเบื้องต้นได้

วารสารวิชาการ
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นข้อมูล
ส�าหรับอ้างอิงและศึกษา
ค้นคว้าที่น่าเชื่อถือ

โครงการที่ 3 โครงการสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ

กลยุทธ์ทื่ 5.3 พัฒนาระบบงานให้เป็นองค์กรสมัยใหม่

โครงการที่ 1 ผลิตและเผยแพร่เอกสารและผลงานวิชาการ
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ล�ำดับ
ที่

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

การประชุมสัมมนา	
กกต.	กับผู้บริหาร
ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบ
การติดต่อสื่อสาร
ภายในส�านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

1

1

1.	ผูเ้ข้าร่วมประชมุสมัมนา		
	 จ�านวน	166	คน
2.	ปรับปรุงร่างแผน
	 ยุทธศาสตร์ส�านักงาน
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง	
	 (พ.ศ.	2560-2579)	
	 หลังการประชุม
	 สัมมนาฯ	จ�านวน	
	 1	แผน
3.	เสนอร่างแผน
	 ยุทธศาสตร	์ส�านักงาน
	 คณะกรรมการ	
	 การเลือกตั้ง	
	 (พ.ศ.	2560-2579)	
	 ต่อที่ประชุม
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง	
	 เพื่อประกาศใช้
	 จ�านวน	1	ครั้ง	

อบรมทบทวนการใช้งาน
แอปพลิเคชัน	G-Chat	
จ�านวน	4	ครั้ง	ๆ	ละ	
40	คน	รวม	160	คน

กกต.	ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์ส�านักงาน
คณะกรรมการ		
การเลือกตั้ง	ระยะ	20	ป	ี
(พ.ศ.	2560-2579)
 

เชิงปริมาณ                     
มีผู้เข้ารับการอบรม
ใช้งานระบบ
จ�านวน	160	คน	

ด�าเนินการต่อเนื่อง 
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
(ปรับปรุงรายละเอียด
การด�าเนินกิจกรรม	
โดยในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2562	จะด�าเนินการ
จัดกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	
(พ.ศ.	2560	-	2579)

จดัอบรมทบทวนการใช้งาน
แอปพลิเคชัน	G-Chat	
ทุกวันพุธ	ตลอดเดือน
เมษายน	2561	
ณ	ห้องอบรม
คอมพิวเตอร์	703	
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	รวม	4	ครั้ง	
จ�านวน	160	คน

-

ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีช่องทาง
การติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบการสื่อสาร
ภายในส�านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้
ที่สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการที่ 2 โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ 

  ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 - 2579

กลยุทธ์ทื่ 5.4 การน�าเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารงาน

โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 2 โครงการจัดท�าระบบการจัดสวัสดิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน

โครงการที่ 3  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

ล�ำดับ
ที่

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

จัดท�าสัญญาจ้าง
บันทึกข้อตกลง
กับค่ารักษาพยาบาล

การผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์
และหรอืพฒันาสือ่
การเรียนรู้ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย
กิจกรรมย่อยที่	2 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
เพื่อกระตุ้นให้เด็ก	
เยาวชนและผู้เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ฯ	มีความสนใจ
ที่จะเรียนรู้

1

1

โปรแกรมฐานข้อมูล
ทะเบียนสวัสดิการ
รักษาพยาบาล	
จ�านวน	1	โปรแกรม

พัฒนาสื่อการเรียนรู้
จ�านวน		1	ชุด	

มีการพัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลทะเบียน
ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล	
จ�านวน	1	โปรแกรม

เชิงปริมาณ
มีสื่อการเรียนรู	้1	ชุด
เชิงคุณภาพ
1.	ร้อยละของผู้เข้าร่วม
	 กิจกรรมมีระดับ
	 ความพึงพอใจ
	 อย่างน้อยระดับ	4	
	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80
2.	ร้อยละ	80	
	 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	 มีความรู้ความเข้าใจ
	 เพิ่มขึ้น	

1.	มีโปรแกรม
	 ฐานข้อมูลทะเบียน
	 ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการ
	 ค่ารักษาพยาบาล	
	 จ�านวน	1	โปรแกรม
2.	จ้างเหมาะบริการ	
	 จ�านวน	1	อัตรา	
	 เพื่อท�าหน้าที่บันทึก
	 ข้อมูลส่วนบุคคล
	 และตรวจสอบสิทธิ์	

พัฒนาสื่อการเรียนรู้
จ�านวน	1	ชุด	

1.	มีโปรแกรม
	 ฐานข้อมูลทะเบียน
	 ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการ
	 ค่ารักษาพยาบาล	
2.	พนักงาน
	 และลูกจ้างประจ�า
	 ได้รับความสะดวก
	 ในการใช้สิทธิ
	 เบิกจ่ายตรง
	 กับสถานพยาบาล

ผู้ใช้บริการศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย	มีระดับ
ความพึงพอใจ
และมีความรู้ความเข้าใจ
ในกิจกรรมเพิ่มขึ้น
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	 แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์	 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 

ระยะที่	๓	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ประกอบด้วย	2 โครงการ 5 กิจกรรม	สามารถด�าเนินการเสร็จสิ้น	จ�านวน	

6	 โครงการ	 6	 กิจกรรม	 ด�าเนินการต่อเน่ืองในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2562	 จ�านวน	 2	 โครงการ	 2	 กิจกรรม	 

ใช้งบประมาณในการด�าเนินโครงการ	จ�านวน 180,762.83 บาท	 (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสองบาท

แปดสิบสามสตางค์)	เบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 47.83	โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินงานรายกลยุทธ์

และผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระและรัฐสภาในการยกระดับเจตจ�านง 

  ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตรที่ ๒   ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจร�ต

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจร�ตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

ประกอบดวย ๒ กลยุทธที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธที่ ๑ 
พัฒนากลไกการกำหนดใหนักการเมือง

แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจร�ตตอสาธารณชน

กลยุทธที่ ๖ 
ประยุกตนวัตกรรมในการกำกับดูแลและควบคุม

การดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมือง
ของพรรคการเมืองที่แสดงไวตอสาธารณชน

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

การจัดท�าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
องค์กรอิสระ	และรัฐสภา	
ในการยกระดับเจตจ�านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต

1 1.	ส�านักงาน
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
2.	ส�านักงานเลขาธิการ
	 วุฒิสภา
3.	ส�านักงานเลขาธิการ
	 สภาผู้แทนราษฎร
4.	ส�านักงาน
	 คณะกรรมการป้องกัน
	 และปราบปราม
	 การทุจริตแห่งชาติ	

1.	บันทึกข้อตกลง
	 ความร่วมมือ
	 ระหว่างองค์กรอิสระ	
	 และรัฐสภา	ในการ
	 ยกระดับเจตจ�านง
	 ทางการเมืองในการ
	 ต่อต้านการทุจริต		
	 จ�านวน	1	ฉบับ
2.	เกิดความร่วมมือ
	 ระหว่างหน่วยงาน
	 ในการยกระดับ
	 เจตจ�านงทางการเมือง
	 ในการต่อต้าน
	 การทุจริต	

ด�าเนินการจัดกิจกรรม
บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือฯ	
วันที่	18	มิถุนายน	2561	
ณ	โรงแรมเซ็นทรา		
บายเซน็ทารา	ศนูย์ราชการ	
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	
ถนนแจ้งวัฒนะ	
แขวงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร	

1.	เกิดความร่วมมือ
	 ระหว่างองค์กรอิสระ	
	 และรัฐสภาในการ
	 ยกระดับเจตจ�านง
	 ทางการเมืองในการ
	 ต่อต้านการทุจริต
2.	พรรคการเมือง
	 และนักการเมือง
	 มีการแสดงออกถึง
	 เจตจ�านงในการ
	 ต่อต้านการทุจริต	
	 โดยเปิดเผยต่อ
 สาธารณชนอย่างชัดเจน
3.	สาธารณชนได้ทราบถงึ
	 เจตจ�านงทางการเมือง
 ในการต่อต้านการทุจริต
	 ของพรรคการเมือง
	 และนักการเมือง
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โครงการท่ี ๒ โครงการจัดท�านวัตกรรมก�ากับดูแลและควบคุมการด�าเนินงานตามเจตจ�านงทางการเมือง 

  ของพรรคการเมือง

จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการด�าเนนิกจิการ
ของพรรคการเมือง

1 1.	ผู้บริหารพรรคการเมือง	
	 ประกอบด้วย	
	 หัวหน้าพรรค	
	 กรรมการบริหารพรรค					
	 ผู้อ�านวยการพรรค	
	 และเจ้าหน้าที่พรรค	
	 พรรคละ	๓	คน	
	 จ�านวน	๑๐๐	พรรค	
	 รวม	๓๐๐	คน
2.	ผู้บริหารและพนักงาน
	 ส�านักงาน
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง	
	 จ�านวน	๒๐๐	คน	
3.	สื่อมวลชน	
	 จ�านวน	๑๐๐	คน
	 รวมทั้งสิ้น	๖๐๐	คน	
 

เชิงปริมาณ
จ�านวนร้อยละ
ของพรรคการเมือง
ที่ประกาศเจตจ�านง
ทางการเมือง
ของพรรคการเมือง
ที่ประกาศเจตจ�านง	

จัดประชุม	ชี้แจง
และซักซ้อมความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การด�าเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองฯ		
จ�านวน	๓	ครั้ง	
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	
บายเซน็ทารา	ศนูย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์	
เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร		
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	
2,066	คน	ดังนี้
ครั้งที่	๑/๒๕๖๑  
เรื่องกระบวนการและ
ขั้นตอนการเตรียมการ
จัดตั้งพรรคการเมือง	
เมื่อวันที่	๙	กุมภาพันธ์	
๒๕๖๑	ผู้เข้าร่วมประชุม	
๖๐๘	คน
ครั้งที่	๒/๒๕๖๑ 
เรื่องแนวทางการด�าเนิน
กิจการแก่พรรคการเมือง
ที่จัดตั้งหรือเป็น
พรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	
พ.ศ.	๒๕๕๐	เมื่อวันที่	
๒๘	มีนาคม	๒๕๖๑	
ผู้เข้าร่วมประชุม	๗๐๘	คน
ครั้งที่	๓/๒๕๖๑ 
เรื่องการชี้แจงแนวทาง	
การด�าเนินกิจการ
แก่พรรคการเมือง	ตามค�าส่ัง
หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
พรรคการเมือง	ในวันศุกร์
ที่	๒๘	กันยายน	๒๕๖๑	
ผู้เข้าร่วมประชุม	๗๕๐	คน

1.	พรรคการเมือง
	 สามารถด�าเนินกิจการ
	 ของพรรคการเมือง
	 ได้ถูกต้องตามที่
	 กฎหมายก�าหนด
2.	ผูบ้รหิารพรรคการเมอืง	
	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
	 ในพรรคการเมือง	
	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 มีความรู้ความเข้าใจ
	 เกี่ยวกับกฎหมาย
	 ที่เกี่ยวข้อง

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม
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กรรมกำรกำรเลือกตั้ง (ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์) 
ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดกำรประชุมชี้แจงฯ 
เรื่อง กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเตรียมจัดตั้ง 
พรรคกำรเมือง  เมื่อวันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑  
ณ โรงแรม เซนทรำ บำยเซนทำรำ ศูนย์รำชกำร 
และคอนเวนชันเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

การจัดเวทีสาธารณะ
และประกาศเจตจ�านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของพรรคการเมือง		

การจัดเวทีสาธารณะ
ในการประกาศเจตจ�านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของพรรคการเมือง
จ�านวน	4	ภาค
ประกอบด้วย	ภาคเหนือ	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ภาคกลาง	และภาคใต้
ประกอบด้วยการเปิดเวที
สาธารณะให้นักการเมือง
ท้องถิ่นตัวแทน
พรรคการเมือง	
นักวิชาการ	องค์กรอิสระ	
และประชาชนทั่วไป	
เข้ารับฟังและแสดง
ความเห็นและจัดท�า
เอกสารเผยแพร่

เชิงปริมาณ
จ�านวนร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมในเวทีสาธารณะ
ในการประกาศเจตจ�านง
ทางการเมืองของ
พรรคการเมือง	

ไม่ได้ด�าเนินการ
เนื่องจากประกาศ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่	๕๗/๒๕๕๗	
ลงวนัที	่๗	มถินุายน	๒๕๕๗	
ห้ามมิให้พรรคการเมือง
ด�าเนินการประชุม
หรือด�าเนินการใด	ๆ	
ทางการเมือง	

1.	ประชาชนรับรู้
	 การประกาศเจตจ�านง
	 ทางการเมือง
	 ของพรรคการเมือง	
	 ในการต่อต้าน
	 การทุจริตและนโยบาย
	 ของพรรคการเมือง
2.	ประชาชนเข้ามา
	 มีส่วนร่วมในการ
	 แสดงความเห็น
	 ต่อการประกาศ
	 เจตจ�านงทางการเมือง
	 ในการต่อต้าน
	 การทุจริตและนโยบาย
	 ของพรรคการเมือง

โครงการท่ี ๒  โครงการจัดท�านวัตกรรมก�ากับดูแลและควบคุมการด�าเนินงานตามเจตจ�านงทางการเมือง 

  ของพรรคการเมือง (ต่อ) 

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

2

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินกิจการแก่พรรคการเมือง	
ครั้งที	่๑/๒๕๖๑	–	ครั้งที่	๓/๒๕๖๑
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	 ๒.	 ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
	 	 ประจ�าจังหวัด	(ส่วนภูมิภาค)	

 ๒.๑	 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้เก่ียวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก�าหนดแนวทางให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่	 ๑	 -	 ๘	 ด�าเนินการรณรงค์เผยแพร ่
และให้ความรูด้้านพลเมอืงศกึษา	(Civic	Education)	และการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหาษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข	 โดยกลุ่มเป้าหมายในการให้ความรู้	 ได้แก่	 นักเรียน	 นักศึกษา	 ลูกเสืออาสา	 กกต.	 กรรมการ 
และสมาชิก	 ศส.ปชต.	 ประชาชนทั่วไป	 และกลุ่มเป้าหมายอื่น	 ๆ	 ได้แก่	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าท้องถิ่น	 ข้าราชการ	 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	ผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา	กกต.	ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	อาสาพัฒนาสังคม	เป็นต้น		
	 ท้ังนี้	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดมีการ 
ด�าเนินการ	ดังนี้	
	 1)	 การให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	 การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข	พลเมืองศึกษา	การเลือกตั้ง	การออกเสียงประชามติ	(ทุกรูปแบบ)		
	 2)	 การสาธิตและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนน	
	 3)	 การสนับสนุนเครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้ง	
	 4)	 ช่องทางการให้ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง	ๆ	 ได้แก	่ การให้ความรู้ผ่านช่องทางสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงโดยพนักงาน	สถานีวทิยกุระจายเสยีงโดยดเีจประชาธปิไตย	สถานวีทิยโุทรทศัน์	หอกระจายข่าวประจ�า
หมูบ้่าน/เทศบาล	เฟสบุค	สือ่โซเซยีลมเีดยีอืน่	หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน	เวบ็ไซต์ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้และ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 แอปพลิเคชันไลน์	 และจดหมายข่าวส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	เป็นต้น			
	 รายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิแสดงจ�านวนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับ
รัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	และตารางช่องทางการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง	ๆ	

743,044

438,711

198,161

8,810
65,517

145,564

- 18,823
83,030 116,175

52,515 74,496

นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กรรมการและสมาชิก ศส.ปชต. กลุมอื่นๆ

สนับสนุนการใชเครื่องลงคะแนน

การใหความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

สาธิตและประชาสัมพันธเครื่องลงคะแนน

การรณรงคใหความรู
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ช่องทางการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง	ๆ

 
กลุ่มเป้าหมาย

 จ�านวน 

  (ครั้ง/เรื่อง/ฉบับ)

หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้าน/เทศบาล	 35,059

สถานีวิทยุกระจายเสียง	โดยพนักงานและดีเจประชาธิปไตย	(รวมทุกสถานี)	 4,696

สถานีวิทยุโทรทัศน์	 2,568

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	 50

อื่น	ๆ	ได้แก่	จดหมายข่าว	โซเซียลมีเดียอื่น	Facebook		 5,655

และเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(www.ect.go.th)		

 ๒.๒	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง		

  ๒.๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

	 	 	 1)	 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและแต่งตั้งคณะกรรมการการศูนย์ส่งเสริม 

พัฒนาประชาธิปไตย	 (กก.ศส.ปชต)	 จ�านวน	 928	 อ�าเภอ/เขต	 จ�านวน	 7,428	 แห่ง	 โดยในปีงบประมาณ	 

พ.ศ.	 2561	 ส�านักงานฯ	 ได้จัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งแก่กรรมการ 

ศนูย์ส่งเสรมิพัฒนาประชาธปิไตยทดแทน/เพิม่เตมิ	จ�านวน	22,500	คน	โดยมผีูผ่้านการอบรมทัง้สิน้	20,294	คน	

และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้รัฐธรรมนูญ	และการเลือกตั้งแก่กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกระบวนการเลือกตั้งที่ถูกต้อง		

	 	 	 2)	 การจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียง	ประจ�าปี	2561	อ�าเภอละ	2	หมู่บ้าน	จ�านวน	1,856	

หมู่บ้าน	โดยมีหมู่บ้านที่ไม่มีการขายเสียงเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	1,966	หมู่บ้าน

	 	 	 3)	 องค์การเอกชนช่วยเหลือตรวจสอบการเลือกต้ัง	 อาสาสมัครขององค์การเอกชนเข้ารับ

การอบรม	จ�านวน	๑๖๔	องค์การ	มีการตรวจเยี่ยมองค์การเอกชน	จ�านวน	171	ครั้ง

  2.2.2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง/การร่วมเป็นเครือข่ายในการด�าเนินงาน

เพิ่มขึ้น

 
กลุ่มเป้าหมาย

 จ�านวน  คิดเป็น

  (คน) ร้อยละ 

๑)	นักเรียน	นักศึกษา	รด.	และลูกเสืออาสา	กกต.			 47,159	 37.51

2)	ประชาชนทั่วไป	 	 52,946	 42.12

3)	กลุ่มอื่น	ๆ	ได้แก่	ดีเจประชาธิปไตยชุมชน	 25,606	 20.37

 รวม 125,711 100.00
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  2.2.3 การด�าเนินกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด 

 
กิจกรรม

  จ�านวน 

  ครั้ง  คน

๑)	การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานในจังหวัด			 486	 60,912

2)	 โครงการจังหวัด/อ�าเภอเคลื่อนที่/อบจ.	เคลื่อนที่		 339	 55,037

3)	 โครงการ/กิจกรรมการสร้างความสามัคคีปรองดองตามแนวทางของ	ป.ย.ป.	 84	 6,748

๔)	อื่น	ๆ	ได้แก่

	 4.1)	การจัดอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 94	 10

	 4.2)	อื่น	ๆ	เช่น	การจัดนิทรรศการ	การจัดประชุมต่าง	ๆ		 6,605	 ๓,1๔๐	

	 ๓.	ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
    ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๓.๑	 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.		๒๕๖๑	

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจ�านวนเงิน 2,264,837,000 บาท	 (สองพันสองร้อยหกสิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่น 

เจ็ดพันบาทถ้วน)	 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 

เป็นจ�านวนเงิน 416,109,050 บาท	(สี่ร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)	ได้อนุมัติให้ด�าเนินการ	

เป็นจ�านวนเงิน	410,871,570	บาท	(สี่ร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)	ซึ่งมีการ

เบิกจ่ายรวมเป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น	191,752,279.55 บาท	 (หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพัน 

สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)		

	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	 5/9	 46,234,000		 51,788,62๐	 41,880,988.71	 80.87	 	9,907,631.29	

	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	 1/๓	 53,456,600		 53,456,600		 24,561,787.60	 45.95	 	28,894,812.40	

	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	 7/๑2	 300,695,000				300,695,000		 122,701,112.41	 40.81	 177,993,887.59	

	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	 ๑/๑	 116,000		 -	 -	 -	 	-			

	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	 ๘/๑1	 8,684,450		 4,553,450	 2,427,628.00	 53.31	 	2,125,822.00	

	 แผนงานบูรณาการ	 2/3	 6,923,000	 377,900	 180,762.83	 47.83	 	197,137.17	

 รวม ๒4/39 416,109,050  410,871,570  191,752,279.55 46.67 219,119,290.45

ยุทธศาสตร์

โครงการ/
กิจกรรม

ตามแผนฯ
ตั้งไว้

งบประมาณ

แผน (ตั้งไว้) อนุมัติ

คิดเป็น
ร้อยละ

(ของวงเงิน
อนุมัติ)

คงเหลือ
(รวมกรณีน�าไป

ด�าเนินการต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561)

เบิกจ่าย



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑64

หมายเหตุ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1	 โครงการ/กิจกรรมตามแผนฯ	 จากเดิม	จ�านวน 5 โครงการ 9 กิจกรรม	 เป็นเงิน	 46,234,000	บาท	 คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้มมีต	ิเหน็ชอบในหลกัการอนมุตังิบประมาณเพิม่เตมิ	ให้ปรับเพิม่กจิกรรม	ตามโครงการผู้ปฏบิตังิานเลอืกตัง้และการออกเสยีงประชามติ
มืออาชีพ	จ�านวน	1	กิจกรรม	รวม 5 โครงการ/10 กิจกรรม	 เป็นเงิน	51,788,620	บาท	โดยให้ปรับเพิ่มกิจกรรม/ลดกลุ่มเป้าหมายและ 
เพิ่มวงเงินในภาพรวม	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	37,388,620	บาท	(จากแผนฯ	ตั้งไว	้31,834,000	บาท)	โดยน�าเงินงบประมาณจากงบประมาณ 
คงเหลือจากยุทธศาสตร์ที่	 3	 โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 จ�านวน	 3,110,880	 บาท	 และงบประมาณโครงการตาม 
นโยบายเร่งด่วน	จ�านวน	2,443,740	บาท	มาสมทบเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด	5,554,620	บาท	เพื่อด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้

	 	 1.1	 กิจกรรมย่อยที่	2	จัดพิมพ์คู่มือและเอกสาร	จัดท�าป้ายไวนิลฯ	วงเงิน	2,985,700	บาท
	 	 1.2	 กิจกรรมย่อยที	่5	จัดสรรให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	77	จังหวัด	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้จัดการประจ�า 

	 หน่วยมืออาชีพ	(กลุ่มเป้าหมาย	103,394	คน)	วงเงิน	34,120,020	บาท
	 	 1.3	 กิจกรรมย่อยที่	6	การตรวจติดตาม/สนับสนุนการอบรมกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ	วงเงิน	282,900	บาท
	 2.	แผนงานบูรณาการฯ	 แผนตั้งไว้ฯ	 จ�านวน	 2	 โครงการ/3	 กิจกรรม	 เพื่อให้การด�าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการฯ	

สอดคล้องแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณท่ีได้รับความเห็นชอบจากส�านักงบประมาณ	 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ครั้งที	่31/2561	เมื่อวันอังคารที่	10	กรกฎาคม	2561	เห็นชอบในหลักการให้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมของโครงการจัดท�านวัตกรรมก�ากับดูแล
และควบคมุการด�าเนนิงาน	โดยให้ยกเลิกโครงการจัดท�านวตักรรมก�ากบัดแูลและควบคมุการด�าเนนิงาน	จ�านวน 2 กจิกรรม	และอนุมตัโิครงการ
จัดท�านวัตกรรมก�ากับดูแลและควบคุมการด�าเนินงาน	ใหม่	เป็น	3 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรมรอง	โดยด�าเนินการภายในวงเงินที่ตั้งไว้ตามแผนฯ	
ได้แก่	กิจกรรมหลักที่	1	กิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างประกาศเจตจ�านง	วงเงินงบประมาณ	106,900	บาท		กิจกรรมหลักที่	2	กิจกรรม
จัดพิธีประกาศเจตจ�านงทางการเมืองฯ	วงเงินงบประมาณ	378,400	บาท	กิจกรรมหลักที	่3	สัมมนาและเผยแพร่ประกาศฯ	วงเงินงบประมาณ	
5,852,000	บาท	และกิจกรรมรอง	ตรวจติดตามการด�าเนินงานฯ	วงเงินงบประมาณ	314,700	บาท

 ๓.๒	 เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๐	กับปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑ 

	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	 เป็นจ�านวนเงิน	 	1,933,087,900	บาท	 (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสามล้าน 
แปดหมืน่เจด็พนัเก้าร้อยบาทถ้วน)	โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐	
ทัง้	๕	ยทุธศาสตร์	เป็นจ�านวนเงนิ 220,606,360 บาท	(สองร้อยยีส่บิล้านหกแสนหกพนัสามร้อยหกสบิบาทถ้วน)	 
อนุมัติให้ด�าเนินการ เป็นจ�านวนเงิน 209,810,360 บาท	 (สองร้อยเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อย 
หกสิบบาทถ้วน)	คิดเป็นร้อยละ 95.11	 ของวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้	 ซ่ึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณ	 รวมเป็น 
จ�านวนเงินทั้งสิ้น	113,785,902.79 บาท	 (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสองบาท 
เจ็ดสิบเก้าสตางค์)	คิดเป็นร้อยละ 54.23	ของวงเงินอนุมัติ
	 ซึ่งการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2560	 บางกิจกรรม	 ติดขัดข้อกฎหมาย 
บางประการตามกฎหมายใหม่	 บางกิจกรรมซ�้าซ้อนหรือมีการด�าเนินกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน	 คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้จงึมมีตใินรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	สัง่ให้ชะลอการด�าเนนิการ	งด	หรอืยกเลกิการด�าเนนิการไว้ก่อน	 
ซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	ตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ	54.23	ของ
วงเงนิอนุมัต	ิเนือ่งจากบางกจิกรรมไม่สามารถด�าเนนิการได้ทนัในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	จงึเลือ่นไปด�าเนนิการ
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	 เงินในส่วนนี้จึงไม่ปรากฏข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	
หรือบางกิจกรรมท�าเสร็จในปลายปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2560	 จึงต้องตั้งเบิกจ่ายไปในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2561		
ประกอบกับเป็นช่วงรอยต่อของกฎหมายใหม่	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ	 บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ภายใต้บริบทของกฎหมายเดิม	 และงบประมาณบางรายการไม่สามารถด�าเนินการในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2560	เช่น	งบประมาณโครงการ/กจิกรรมทีเ่กีย่วกบับคุลากร	เนือ่งจากส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างบุคลากรใหม่มีมาตรฐานต�าแหน่งใหม่	 จึงไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณของบุคลากรได	้
ท�าให้การเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ	54.23	เท่านั้น			
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 ๑	 91,637,000		 ๘๕,๙๗๑,๐๐๐	 40,051,575.57	 46,234,000		 51,788,62๐	 41,880,988.71

 ๒	 56,428,800		 53,128,800		 37,628,413.62	 53,456,600		 53,456,600		 24,561,787.60

 ๓	 600,000		 				600,000		 261,235.00	 300,695,000				300,695,000		 122,701,112.41

 ๔	 42,200,000		 	42,200,000		 31,947,831.22	 116,000		 -	 -

 ๕	 29,740,560						๒๗,๙๑๐,๕๖0		 3,896,847.38	 8,684,450		 4,553,450	 2,427,628.00

 แผนงาน 

 บูรณาการ	 -	 -	 -	 6,923,000	 377,900	 180,762.83

 รวม 220,606,360  209,810,360  113,785,902.79 416,109,050  410,871,570  191,752,279.55

 คิดเป็น

 ร้อยละ 
54.23 46.67

	 ส�าหรับในปีงบประมาณ	พ.ศ.		2561		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	เป็นจ�านวนเงิน		2,264,837,000	บาท	(สองพันสองร้อยหกสิบสี่ล้าน

แปดแสนสามหมืน่เจด็พนับาทถ้วน)	โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิาร ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑	 โครงการตามร่างแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๗๙	 

จ�านวน	๕	ยทุธศาสตร์และแผนงานบูรณาการเชงิยทุธศาสตร์	ตามยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตระยะที	่๓	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เป็นจ�านวนเงิน 416,109,050 บาท	(สี่ร้อยสิบหกล้านหนึ่งแสน 

เก้าพันห้าสิบบาทถ้วน)	อนุมัติให้ด�าเนินการ เป็นจ�านวนเงิน 410,871,570 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.74  

ซึง่มกีารเบกิจ่ายงบประมาณ	รวมเป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้	191,752,279.55 บาท	(หนึง่ร้อยเก้าสบิเอด็ล้านเจ็ดแสน 

ห้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)	คิดเป็นร้อยละ 46.67	 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 

แสดงการเปรยีบเทยีบการใช้จ่ายงบประมาณ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	และประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

	 ทั้งนี้	 แผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 

เป็นแผนการด�าเนนิโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2556	-	2560	 

แต่แผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 เป็นแผนการด�าเนิน

โครงการตามร่างแผนยทุธศาสตร์ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	20	ปี	(พศ.	2560	-	2579)	ซ่ึงมยีทุธศาสตร์	

๕	ยุทธศาสตร์เหมือนกัน	แต่เป็นคนละยุทธศาสตร์กันและแต่ละยุทธศาสตร์มีกลยุทธ	์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	

ทีแ่ตกต่างกนัด้วย	จงึไม่สามารถเปรยีบเทียบผลการใช้จ่ายและผลการด�าเนนิงานได้โดยตรง	ในทีน่ีจ้งึขอเปรยีบเทยีบ 

ให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2560	 กับปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 

ปีใดมีการเบิกจ่ายยุทธศาสตร์ใด	มากน้อยอย่างไร

ยุทธ

ศาสตร์

ที่

 การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผน (ตั้งไว้) แผน (ตั้งไว้)อนุมัติ อนุมัติเบิกจ่าย เบิกจ่าย
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	 ตามแผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 
แผนฯ	ตั้งไว้	จ�านวน 24 โครงการ/39 กิจกรรม	คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ปรับเพิ่มกิจกรรมจากแผนฯ	 
ตั้งไว้	จ�านวน 2 โครงการ (เดิม)/3 กิจกรรม (ใหม่) รวมเป็น	๒4 โครงการ/๔2 กิจกรรม	โดยปรับเพิ่มการด�าเนิน
กิจกรรมในยุทธศาสตร์ท่ี	 1	 และแผนงานบูรณาการ	อนุมัติให้ด�าเนินการ	 จ�านวน	 22	 โครงการ/34	 กิจกรรม	 
เบิกจ่ายงบประมาณ	จ�านวน	21	โครงการ/33	กิจกรรม	คิดเป็นร้อยละ 46.67	ของวงเงินอนุมัติ	 งด/ยกเลิก	
จ�านวน	2	โครงการ/2	กจิกรรม	เนือ่งจากบางกจิกรรมตดิขดัข้อกฎหมายบางประการตามกฎหมายใหม่		บางกจิกรรม 
ไม่สามารถด�าเนนิการได้เนือ่งจากการคดัเลอืกหรอืผู้มายืน่ข้อเสนอไม่เป็นไปตามคณุสมบติัตามข้อก�าหนดขอบเขต
ของงาน	 (TOR)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีมติสั่งให้งดหรือยกเลิกการด�าเนินการไว้ก่อน	 ซ่ึงการเบิกจ่าย 
งบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ	46.67	 ของงบประมาณ
อนุมัติ	 โดยบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมต่อเนื่องอยู่ระหว่างการด�าเนินการ	หรือบางกิจกรรมไม่สามารถด�าเนินการ 
ได้ทันในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	จึงเลื่อนไปด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	เงินในส่วนนี้จึงไม่ปรากฏ

ข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561  

 ๔.	 ผลการปฏบิตังิานโครงการ/กจิกรรมอืน่	ที่ไม่ใช่โครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏบิติัการ
	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ                   
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
โครงการ  พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นความส�าคัญ 
ในการด�าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง	เนือ่งมาจากพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	2560	 
ทีม่ผีลบงัคบัใช้		ซึง่พระราชบัญญตัฉิบับดงักล่าวจะมกีารก�าหนดขัน้ตอนและวธิกีารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ		ดงันัน้		เพือ่ให้การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง	 
ไม่เกิดข้อผิดพลาด	 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการด�าเนินการและรองรับภารกิจการด�าเนินการจัดการ 
เลือกตั้ง	 การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ด�าเนินกิจกรรมการอบรม 
เจ้าหน้าทีพ่สัด	ุเรือ่ง	“พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	๒๕๖๐”	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ให้ความรูเ้ก่ียวกบัพระราชบญัญตัดิงักล่าวและระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	 	 รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี		 
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	Market	 :	 e-market)	 และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	 (Electronic	 
Bidding	 :	 e-bidding)	 ให้แก่ผู้บริหาร	 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 และผู้มีหน้าท่ีจัดจ้างจากจังหวัดทุกจังหวัดและส่วนกลาง	 
จ�านวน	 ๑๐	 รุ่น	 โดยแบ่งเป็นส่วนภูมิภาค	 จ�านวน	 ๙	 รุ่น	 และส่วนกลาง	 จ�านวน	 1	 รุ่น เบิกจ่ายงบประมาณ  
เป็นจ�านวนเงนิ ๑,๐๑๔,๙๙๑ บาท	(หนึง่ล้านหนึง่หมืน่ส่ีพันเก้าร้อยเก้าสิบเอด็บาทถ้วน)	โดยมผีลการปฏบิติังาน	ดังนี้
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ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

อบรมเจ้าหน้าที่พัสด	ุ
เรื่อง	“พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ							
พ.ศ.	๒๕๖๐”

1 จัดอบรมผู้บริหาร
/หัวหน้ากลุ่มงาน
อ�านวยการ/เจ้าหน้าที่
พัสดุ	และผู้มีหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้างจากจังหวัด			
ทุกจังหวัด	ส่วนกลาง	
และ	ศสร.	ที่	๑–๘	
จ�านวนรวมทั้งสิ้น
๓๗๙	คน	

เชิงปริมาณ
๑.	จดัอบรมได้	๑	หลกัสตูร
	 /๓๐๒	คน
๒.	ผู้เข้ารับการอบรม
	 ผ่านเกณฑ์การอบรม
	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๙๐
เชิงคุณภาพ
๑.	ผู้เข้ารับการอบรม
	 มีความรู้เพิ่มขึ้น
	 ในระดับดี
๒.	ผู้ผ่านการฝึกอบรม
	 มีทักษะงานด้าน
	 การพัสดุเพิ่มขึ้น
	 ในระดับดี	

ด�าเนินการ	จ�านวน	๑๐	รุ่น	
แบ่งเป็น	ส่วนภูมิภาค	
จ�านวน	๙	รุ่น	ส่วนกลาง	
จ�านวน	๑	รุ่น	ดังนี้
รุ่นที่	๑		ระหว่างวันที่
๑๑	-	๑๒	มิถุนายน	๒๕๖๑	
ณ	โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
รุ่นที่	๒		ระหว่างวันที่
๑๑	-	๑๒	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรม	บพี	ีแกรนด์ทาวเวอร์ 
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	
รุ่นที่	๓		ระหว่างวันที่					
๑๓	-	๑๔	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรมลองบีช	ชะอ�า	
จังหวัดเพชรบุรี	
รุ่นที่	๔		ระหว่างวันที่
๑๘	-	๑๙	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรมวรบุร	ีอโยธยา	
คอนเวนชั่น	รีสอร์ท	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่	๕		ระหว่างวันที่					
๑๘	-	๑๙	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรม	เดอะไทด์									
รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี	
รุ่นที่	๖		ระหว่างวันที่
๒๑	-	๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรม	เดอะพรรณณาราย	
จังหวัดอุดรธานี	
รุ่นที่	๗		ระหว่างวันที่
๒๑	-	๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรมไอยรา	แกรนด์	
พาเลซ	จังหวัดพิษณุโลก	
รุ่นที่	๘		ระหว่างวันที่	
๒๕	-	๒๖	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรมเทพนคร	บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
รุ่นที่	๙		ระหว่างวันที่
๒๗	-	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๑
ณ	โรงแรมเชียงใหม่	
ออร์คิด	จังหวัดเชียงใหม่	
รุ่นที่	๑๐		ระหว่างวันที่
๒๗	-	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๑	
ณ	ห้องประชุม	๗๐๔	
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	

๑.	ผู้เข้ารับการอบรม
	 เข้าใจกฎหมาย	
	 ระเบียบ	กฎกระทรวง	
	 ข้อบังคับ	ฯลฯ	
	 ที่เกี่ยวข้องกับงาน
	 ในหน้าที่ได้อย่าง
 ถูกต้องตามเจตนารมณ์
	 และถือปฏิบัติตาม
	 แนวทางเดียวกัน
๒.	ผู้เข้ารับการอบรม					
	 ได้เพิ่มพูนสมรรถนะ
	 ในการปฏิบัติงาน
	 ทั้งด้านความรู้ความ
	 สามารถทักษะ	ทศันคต	ิ
 และลักษณะอื่น	ๆ	
	 อันจะน�าไปสู่การ
 เสรมิสร้างประสทิธภิาพ 
	 และคุณภาพของงาน
	 อ�านวยการ	
๓.	ผู้เข้ารับการอบรม											
	 มีความรู้ในการ
	 ปฏิบัติงานทางด้าน
	 พัสดุและมีความ
	 เชี่ยวชาญในการ
	 ปฏิบัติหน้าที่ของตน
	 มากยิ่งขึ้นและ
	 สามารถปฏิบัติงาน
	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 ภายใต้สภาวการณ์
	 ที่เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ
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ภาพกิจกรรมการจัดอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจัดกิจกรรมอบรมเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เรื่อง “พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๐ รุ่น ณ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและโรงแรมในพื้นที่
ส่วนภูมิภำค



สวนที่ ๓
ผลการดำเนินงาน

ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
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ส่วนที่ ๓
ผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

	 ๑.	 ผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

	 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 ได ้ จัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกตามบทบัญญัติมาตรา	 ๕๖	 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 โดยได้เริ่มด�าเนินการทางการเงิน

มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๒	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองก็เป็นไปตามบทบัญญัติ

มาตรา	๗๘	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในส่วนของการควบคุม

ดูแลบริหารจัดการ	 คณะกรรมการการเลือกต้ังจะแต่งต้ัง	 “คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง”	

ขึ้นมาท�าหน้าที่แทน	โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี	๒๕๖๑	ประกอบด้วย	

 ๑.	นายศุภชัย	สมเจริญ						 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง	 	ประธานกรรมการ

									 ๒.	ดร.	ธีรวัฒน	์ธีรโรจน์วิทย์						 กรรมการการเลือกตั้ง	 	กรรมการ	

										 ๓.	พล.ต.ท.	ชาติชาย	แตงเอี่ยม				 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	กรรมการ

	 ๔.	ดร.	สาธิต	อุไรเวโรจนากร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 	กรรมการ

	 ๕.	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 	กรรมการ

	 ๖.	รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ		ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 	กรรมการ

										 ๗.	พันต�ารวจเอก	จรุงวิทย	์ภุมมา	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 กรรมการและเลขานกุาร

	 โดยมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจัดสรรเงนิสนบัสนนุแก่พรรคการเมอืงและควบคมุดแูลกองทุนเพือ่การพฒันา

พรรคการเมอืงแทนคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ซึง่คณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงได้ด�าเนนิการ 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมาเป็นล�าดับ	

การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจ�าปี ๒๕๖๑

	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้มีมติในการประชุมเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อการ

พัฒนาพรรคการเมือง

 งานที่ท�า/กิจกรรม วงเงินปี ๒๕๖๐ วงเงินปี ๒๕๖๑
  ร้อยละ เงินงบประมาณ (บาท) ร้อยละ เงินงบประมาณ  (บาท)

   วงเงินส�าหรับการใช้จ่าย (ไม่รวมเงินทุนหมุนเวียน)  ๖๓,๗๖๑,๕๔๐  ๘๗,๘๓๔,๗๘๐
๑.	การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา	๗๕	 -	 -	 -	 -

๒.	การสนับสนุนพรรคการเมืองตามมาตรา	๘๑	 -	 -	 -	 -

๓.	งานพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ๘๒.๑๓	 ๕๒,๓๗๐,๒๐๐	 ๘๕.๓๒	 ๗๔,๙๓๖,๔๒๐

๔.	การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 -	 -	 -	 -

๕.	การบริหารกองทุน	 ๑๗.๘๗	 ๑๑,๓๙๑,๓๔๐	 ๑๔.๖๘	 ๑๒,๘๙๘,๓๖๐

๖.	งบกลาง	 	 -	 -	 -	

 รวมวงเงินส�าหรับใช้จ่าย ๑๐๐ ๖๓,๗๖๑,๕๔๐ ๑๐๐ ๘๗,๘๓๔,๗๘๐
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ผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ๑. การด�าเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

	 	 ๑.๑	การพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 	 การด�าเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าปี	๒๕๖๑	

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท�าแผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมือง 

เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	ประจ�าปี	๒๕๖๑	ตามแผนยุทธศาสตร์

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ระยะ	๔	ปี	(ปี	๒๕๕๓	-	ปี	๒๕๕๖)	จ�านวน	๑๖	โครงการ	รวมงบประมาณ	

๗๔,๙๓๖,๔๒๐	บาท

	 	 ๑.๒	แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

			 	 	 ๑.๒.๑	 วัตถุประสงค์

	 	 	 	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนและการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง 

อย่างยั่งยืน	 มีความมั่นคงเข้มแข็ง	 เป็นพรรคการเมืองที่มีรากฐานการสนับสนุนจากประชาชนด้วยการให้ความรู ้

ทางการเมือง	 แก่ประชาชน	 โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง	 บทบาทอ�านาจหน้าที่	 และนโยบายของ

พรรคการเมือง	รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น

	 	 	 ๑.๒.๒	 เป้าหมาย

		 	 	 	 (๑)	พรรคการเมืองไทยมีความเข้มแข็งได้รับการยอมรับจากประชาชนในฐานะสถาบัน

ทางการเมือง

	 	 	 	 (๒)	พลเมืองไทยมีโอกาสและแสดงบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นสถาบัน 

ของพรรคการเมือง

	 	 												 (๓)	พฒันาระบบบรหิารจดัการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืงตามหลกัธรรมาภบิาล

	 	 	 ๑.๒.๓	 งานที่ด�าเนินการ

	 	 	 	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก�าหนด

แผนงานเพื่อด�าเนินการ	ประจ�าป	ี๒๕๖๑	ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ระยะ	๔	ปี	

(พ.ศ.	๒๕๕๓	-	๒๕๕๖)	รวมจ�านวน	๑๖	โครงการ	ดังนี้

	 	 	 	 (๑)	ยุทธศาสตร์ท่ี	๑	 การพฒันาพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็ 

เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างยั่งยืน	จ�านวน	๖	โครงการ	

	 	 	 	 (๒)	ยุทธศาสตร์ที	่๒	 การสร ้างภาคีเครือข ่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง	 

จ�านวน	๔	โครงการ	

	 	 	 	 (๓)	ยุทธศาสตร์ที	่๓	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล	 

จ�านวน	๖	โครงการ	
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งานพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖)

รวม ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๗๔,๙๓๖,๔๒๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็เป็นสถาบนัทางการเมอืง 

  อย่างยั่งยืน

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร
ของพรรคการเมือง	
หลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง	
รุ่นที่	๙	(พตส.	๙)	

งบประมาณ	:	บาท	
18,600,000

๑ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
จ�านวน	100	คน	
ประกอบด้วย	สมาชิก
วุฒิสภา	ผู้บริหาร
พรรคการเมือง	บุคลากร
ทางการเมือง	ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน
ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
องค์กรอิสระ	หรือองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ	
และภาคเอกชน	
นักวิชาการ	และสื่อมวลชน

1.	ร้อยละของจ�านวน
	 ผู้เข้าศึกษาอบรม
2.	จ�านวนชั่วโมงที่ใช้
	 ในการศึกษาอบรมตาม
	 หลักสูตรในชั้นเรียน	และ
	 การศึกษาดูงานทั้งใน
	 ประเทศและต่างประเทศ
3.	ร้อยละของผู้บริหาร
	 พรรคการเมืองและ
	 บุคลากรทางการเมือง
	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับ
	 ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
	 ตามกฎหมาย
4.	ร้อยละของนักการเมือง
	 ท้องถิ่น	รวมถึงผู้บริหาร
	 ระดับสูงของหน่วยงาน
	 ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	
	 องค์กรอิสระ	นักวิชาการ	
	 สือ่มวลชน	และภาคเอกชน	
	 มีความรู้ความเข้าใจ
	 เกี่ยวกับการเมืองและ
	 การเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น
5.	ร้อยละของผู้เข้าศึกษา
	 อบรมมีจิตส�านึก
	 ทางการเมืองที่ถูกต้อง
	 มากยิ่งขึ้น	และสามารถ
	 ท�าให้การกระท�า
	 ผิดกฎหมายลดลง
	 อย่างชัดเจน
6.	จ�านวนหน่วยงานที่ให้
	 ความร่วมมือที่ดีหรือ
	 มีส่วนสนับสนุนงานของ
	 ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง

อยู่ระหว่างการศึกษา
อบรมในชั้นเรียน	
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ	
และพิธีพระราชทาน
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
พร้อมเข็มวิทยฐานะ	
และประกาศเกียรติคุณ
พร้อมเข็มกิตติมศักดิ	์	
การจัดท�าเอกสาร
วิชาการส่วนบุคคล	
และการจ่ายค่าตอบแทน
อาจารย์ที่ปรึกษา	

1.	ผูบ้รหิารพรรคการเมอืง
	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 ได้มีความรู้ความเข้าใจ
	 ในการด�าเนินกิจการ
	 ของพรรคการเมือง
	 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
	 ตามกฎหมาย
	 และระเบียบ
2.	ผูบ้รหิารพรรคการเมอืง
	 มีศักยภาพและ
	 วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
	 น�าไปสู่การพัฒนา
	 พรรคการเมือง
	 ให้มีมาตรฐาน
	 ในระดับสากล
3.	ก่อให้เกิดความร่วมมือ
	 ระหว่างพรรคการเมือง	
	 และส�านักงาน
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น
4.	ก่อให้เกิดความ
	 ร่วมมือระหว่าง
	 หน่วยงานราชการ	
	 หน่วยงานของรัฐ	
	 รัฐวิสาหกิจ	
	 ภาคเอกชน	
	 องค์กรอิสระ	
	 และองค์กร 
	 ตามรัฐธรรมนูญ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็เป็นสถาบนัทางการเมอืง 

  อย่างยั่งยืน (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงรัฐธรรมนูญ
และบทบาทของ
พรรคการเมืองในการ
ปฏิรูปประเทศ	

งบประมาณ	:	บาท
	1,146,000

สัมมนาจัดท�า
คู่มือการปฏิบัติงาน
พรรคการเมือง	

งบประมาณ	:	บาท	
1,659,040	

1
(ต่อ)

๒

๓

กลุ่มเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
จ�านวน	600	คน	ดังนี้	
1.	หัวหน้าพรรคการเมือง	
	 ผู้บริหารพรรคการเมือง	
	 จ�านวน	210	คน
2.	คณะกรรมการการ
	 เลือกตั้ง	ผู้บริหาร	
	 และพนักงานส�านักงาน
 คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
	 จ�านวน	200	คน	
3.	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 สื่อมวลชนและ
	 ผู้สังเกตการณ	์
	 จ�านวน	190	คน
1.	กลุ่มเป้าหมาย
	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 จ�านวน	100	คน	
	 ประกอบด้วย
	 1.1	คณะกรรมการ
	 	 การเลือกตั้ง	ผู้บริหาร	
	 	 พนักงานและลูกจ้าง
  ส�านักงานคณะกรรมการ
	 	 การเลือกตั้ง	
	 	 จ�านวน	80	คน	
	 1.2	พรรคการเมือง	
	 	 สมาชิกพรรคการเมือง	
	 	 สาขาพรรคการเมือง	
	 	 ตัวแทนพรรคการเมือง
	 	 ประจ�าจังหวัด	และผู้ที่
  เกีย่วข้อง	จ�านวน	20	คน

7.	ร้อยละของจ�านวน
	 ผู้เข้าศึกษาอบรม
	 สามารถน�าความรู้
	 ทีไ่ด้รบัไปพฒันาองค์กร
	 พรรคการเมือง	และ
	 น�าความรู้ไปถ่ายทอด
	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
	 ในด้านการพัฒนา
	 พรรคการเมือง
	 ให้มีความเข้มแข็ง
1.	จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ที่เข้าร่วมการประชุม
	 ชี้แจง
2.	ความรู้ความเข้าใจ
	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
	 ที่ได้รับฟัง

1.	ร้อยละของจ�านวน
	 กลุ่มเป้าหมายและ
	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 ที่เข้าร่วมสัมมนา
2.	ต้นฉบับคู่มือ
	 การปฏิบัติงาน
	 พรรคการเมือง	

ไม่ได้ด�าเนินการ		
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๖๐	
มีผลใช้บังคับ	
วันที่	๖	เมษายน	๒๕๖๐	
และประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	
ฉบับที่	๕๗/๒๕๕๗	
ห้ามมิให้พรรคการเมือง
ด�าเนินการประชุม
หรือด�าเนินการใด	ๆ	
ทางการเมือง

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ระเบียบข้อกฎหมาย
บางมาตรา

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็เป็นสถาบนัทางการเมอืง 

  อย่างยั่งยืน (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ประชุมชี้แจง
พระราชบัญญัติ	
ประกอบรัฐธรรมนูญ	
ว่าด้วยพรรคการเมือง	
และประกาศ	ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้แก่
พรรคการเมือง	

งบประมาณ	:	บาท	
1,415,000

นิเทศพรรคการเมือง	
สู่สถาบันทางการเมือง	
ที่เข้มแข็งและยั่งยืน	
ประจ�าปี	๒๕๖๑

งบประมาณ	:	บาท	
๓๓๔,๘๐๐	

3
(ต่อ)

4

5

2.	ต้นฉบับคู่มือ
	 การปฏบิตังิาน	
	 จ�านวน	1	เล่ม
3.	จัดพิมพ์คู่มือ
	 การปฏิบัติงาน
	 พรรคการเมือง	
	 จ�านวน	5,000	เล่ม
กลุ่มเป้าหมายและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย	จ�านวน	
600	คน	ประกอบด้วย
1.	ผู้บริหารและสมาชิก
	 พรรคการเมือง	
	 จ�านวน	210	คน
2.	ผู้บริหารและพนักงาน	
 ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
	 จ�านวน	36	คน
3.	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
	 คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้งประจ�า
	 จังหวัดทุกจังหวัด	
	 และหัวหน้างาน
	 พรรคการเมือง
	 จ�านวน	๗๗	จังหวัด
	 จ�านวน	๑๕๕	คน
๔.	สื่อมวลชน
	 และผู้สังเกตการณ์
	 จ�านวน	๑๐๐	คน
นิเทศงานพรรคการเมือง	
จ�านวน	69	พรรค	

1.	จ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
	 และผู้ที่มีส่วนได้
	 ส่วนเสียที่เข้าร่วม
	 การประชุมชี้แจง
2.	ความรู้ความเข้าใจ
 เกีย่วกบัพระราชบญัญตัิ
	 ประกอบรัฐธรรมนูญ
	 ว่าด้วยพรรคการเมือง
	 และประกาศระเบียบ
	 ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับฟัง

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
พรรคการเมือง	และ
การด�าเนินกิจการของ
พรรคการเมืองที่เพิ่มขึ้น	
ภายหลังจากที่ได้มีการ
นิเทศพรรคการเมือง

ด�าเนินการร่วมกับโครงการ
เสริมสร้างการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานพรรคการเมือง
ให้แก่พนักงานการเลือกตั้ง
ประจ�าจงัหวดั	ประจ�าปี	๒๕๖๑ 
เมือ่วนัที	่๓-๕	เมษายน	๒๕๖๑ 
ณ	ห้องวายุภักษ์	๓	ชั้น	๔
โรงแรมเซน็ทรา	บายเซน็ทารา	
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน	
เซ็นเตอร	์ถนนแจ้งวัฒนะ	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร																											
มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	จ�านวน	
๓๐๐	คน

ไม่ได้ด�าเนินการ
เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา	
ประกาศคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ	ฉบับที่	๕๗/๒๕๕๗	
ลงวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	
ห้ามพรรคการเมือง
ด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง	
และปัจจุบันส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	
ให้ค�าปรึกษาทางช่องทางอื่น	
เช่น	ทางโทรศพัท์	ทางหนงัสอื 
หรือมาติดต่อสอบถาม
ด้วยตนเองที่ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

-

กลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในงานและหน้าที่
ที่ตนปฏิบัติและมีค่านิยม
อันดีต่อองค์กร	รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบบริหารกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกเสียงประชามติ

-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาพรรคการเมอืงและสาขาพรรคการเมอืงให้มคีวามเข้มแขง็เป็นสถาบนัทางการเมอืง 

  อย่างยั่งยืน (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง

ล�ำดับ
ที่

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

พัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง	

งบประมาณ	:	บาท	
๒๒,๐๐๐,๐๐๐	

ประชุมชี้แจงแนวทาง	
การด�าเนินกิจการ
แก่พรรคการเมือง
 
งบประมาณ	:	บาท	
๒,๐๖๔,๐๐๐	

6

7

ระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง	
จ�านวน	1	ระบบ	

ผู้บริหารพรรคการเมือง	
พรรคละ	3	คน	
จ�านวน	70	พรรค		
ประกอบด้วย	
หัวหน้าพรรค/
รองหัวหน้าพรรค/
กรรมการบริหารพรรค/
ผูอ้�านวยการพรรคการเมอืง
และเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง	

ระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมืองที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง	และสามารถ
อ�านวยความสะดวก
ให้กับพรรคการเมือง
ประชาชนทั่วไป	
และนายทะเบียน
พรรคการเมือง	

1.	พรรคการเมือง
	 สามารถด�าเนินกิจการ
	 ของพรรคการเมือง
	 ได้ถกูต้องตามกฎหมาย
	 ก�าหนด
2.	การประชุมชี้แจง
	 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
	 ตามโครงการ	

อยู่ระหว่าง	บริษัท	กสท.	
โทรคมนาคม	จ�ากัด	
(มหาชน)	ศึกษาวิเคราะห์
และพัฒนาระบบ

ด�าเนินการแล้วเสร็จ	
จ�านวน	๓	ครั้ง	
จากจ�านวน	๘	ครั้ง

-

1.	พรรคการเมือง
	 สามารถด�าเนินกิจการ
	 ของพรรคการเมือง
	 ได้ถูกต้องตาม
	 กฎหมายก�าหนดไว้
2.	ผูบ้รหิารพรรคการเมอืง	
	 ผู้อ�านวยการ
	 พรรคการเมือง	
	 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
	 ในพรรคการเมือง				
	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	 มีความรู้ความเข้าใจ
 เกีย่วกบัพระราชบญัญตัิ
	 ประกอบรัฐธรรมนูญ
	 ว่าด้วยพรรคการเมือง
3.	มีพรรคการเมือง
	 เข้าร่วมประชุม	
 จ�านวน	70	พรรค/ครัง้
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ประชุมชี้แจง
วิธีการสรรหาผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

งบประมาณ	:	บาท	
๕,๗๘๒,๐๐๐

จัดพิมพ์หนังสือ
รวมกฎหมายเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง	

งบประมาณ	:	บาท	
๓,๖๐๐,๐๐๐

8

9

กลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	
300	คน	ประกอบด้วย
1.	ผู้บริหารพรรคการเมือง	
	 พรรคละ	3	คน	
	 จ�านวน	70	พรรค		
	 รวมจ�านวน	210	คน
	 (หัวหน้าพรรค/
	 รองหัวหน้าพรรค/
	 กรรมการบริหารพรรค/
	 ผู้อ�านวยการ
	 พรรคการเมือง
	 และเจ้าหน้าที่
	 พรรคการเมือง)
2.	ผู้อ�านวยการส�านักงาน
				คณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง
	 ประจ�าจังหวัด	
	 และกรุงเทพมหานคร	
	 จ�านวน	77	คน	
3.	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
 ส�านักงานคณะกรรมการ
	 การเลือกตั้ง	
	 จ�านวน	13	คน
	 จัดพิมพ์รัฐธรรมนูญ
	 แห่งราชอาณาจักรไทย	
	 พุทธศักราช	2560	
	 พระราชบัญญัติ
	 ประกอบรัฐธรรมนูญ
	 ว่าด้วยพรรคการเมือง	
	 พ.ศ...	ระเบียบและ
	 ประกาศที่เกี่ยวข้อง
	 กับพรรคการเมือง	
	 จ�านวน	20,000	ฉบับ

พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1.	รัฐธรรมนูญ
	 แห่งราชอาณาจักรไทย	
	 พุทธศักราช	2560	
	 พระราชบัญญัติ
	 ประกอบรัฐธรรมนูญ
	 ว่าด้วยพรรคการเมือง	
	 พ.ศ.	...	และระเบียบ
 และประกาศทีเ่กีย่วข้อง
	 กับพรรคการเมือง
2.	ความสามารถในการ
	 ด�าเนินการจัดส่งไปยัง
	 กลุ่มเป้าหมาย

ไม่ได้ด�าเนินการ	
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	๒๕๖๐	
มีผลใช้บังคับวันที่	
๖	เมษายน	๒๕๖๐	
และมีประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ	
ฉบับที่	๕๗/๒๕๕๗	
ห้ามมิให้พรรคการเมือง
ด�าเนินการประชุม
หรือด�าเนินการใด	ๆ	
ทางการเมือง

ได้ด�าเนินการ
ตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง	
ทั้งนี้	อยู่ระหว่าง
การขอหารือ	
การประกวดราคาจ้างพิมพ์	
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์									
(e-bidding)	กับ
คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั

-

-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล

ล�ำดับ
ที่

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลกำรด�ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

กิจกรรม/รำยละเอียด
กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กิจกรรมของกองทุน
เพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง	

งบประมาณ	:	บาท	
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

จ้างเหมาบริการบุคลากร
ปฏิบัติงาน	ตามแผน
พัฒนาพรรคการเมือง	
ประจ�าปี	๒๕๖๑	

งบประมาณ	:	บาท	
๓,๐๙๘,๔๐๐

จ้างเหมาบริการ
บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนา
พรรคการเมืองส�าหรับ
ส�านักกฎหมายและคดี	
ประจ�าปี	๒๕๖๑	

งบประมาณ	:	บาท	
๕๑๑,๖๘๐	

10

11

12

1.	ผลิตสปอตโทรทัศน์
	 พร้อมล่ามภาษามือ
	 และออกอากาศ
2.	ผลิตภาพยนตร์สั้น
3.	ผลิตสปอตวิทย	ุ
	 และออกอากาศ
4.	ประชาสัมพันธ์ผ่าน
	 ทาง	social	network

จ้างเหมาบริการบุคลากร	
จ�านวน	13	ราย

จ้างเหมาบริการบุคลากร	
จ�านวน	2	ราย

1.	ผลิตสปอตโทรทัศน์
	 พร้อมล่ามภาษามือ
	 และออกอากาศ	
	 จ�านวน	1	เรื่อง		
2.	ผลิตภาพยนตร์สั้น
	 จ�านวน	1	เรื่อง
3.	ผลิตสปอตวิทยุ
	 และออกอากาศ
	 จ�านวน	2	เรื่อง	
	 ออกอากาศ	580	ครั้ง
4.	ประชาสัมพันธ์ผ่าน
	 ทาง	social	network	
	 (ไม่สิ้นสุดสัญญา)	
	 จ�านวน	5	เรื่อง	
	 (ภาพยนตร์สั้น	4	เรื่อง	
	 สปอตโทรทศัน์	1	เรือ่ง)

1.	ผลการด�าเนินคดี
	 เกี่ยวกับกฎหมาย
	 พรรคการเมือง
2.	การออกค�าสั่ง
	 ปรับทางปกครอง

1.	ผลการด�าเนินคดี
	 เกี่ยวกับกฎหมาย
	 พรรคการเมือง
2.	ด�าเนินการบังคับ
	 ทางปกครอง

1.	ผลิตสปอตโทรทัศน์
	 พร้อมล่ามภาษามือ
	 และออกอากาศ	
	 จ�านวน	1	เรื่อง		
2.	ผลิตภาพยนตร์สั้น
	 จ�านวน	1	เรื่อง
	 เผยแพร่ผ่านเครือข่าย
	 สังคมออนไลน์
3.	ผลิตสปอตวิทยุ
	 และออกอากาศ
	 จ�านวน	2	เรื่อง	
	 ออกอากาศ	580	ครั้ง
4.	ประชาสัมพันธ์ผ่าน
	 ทาง	social	network	
	 (ไม่สิ้นสุดสัญญา)	
	 จ�านวน	5	เรื่อง	
	 (ภาพยนตร์สั้น	4	เรื่อง	
	 สปอตโทรทศัน์	1	เรือ่ง)

ด�าเนินการจัดจ้าง
และปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้ว

ไม่ได้ด�าเนินการ
เนือ่งจากมบีคุลากรเพยีงพอ  
ต่อการปฏิบัติงาน
ในส�านักกฎหมายและคดี
เรียบร้อยแล้ว	

ประชาชน	พรรคการเมือง	
ได้รับทราบและมีความรู้	
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของพรรคการเมอืง
ในระบอบประชาธิปไตย	
ภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
และเรือ่งอืน่	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	
และตระหนักเห็นถึง
ความส�าคัญของตนเอง
ต่อการพัฒนาพรรค
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

เร่งรัดและติดตาม
การด�าเนินการ
บังคับทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	
พ.ศ.	2550	ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วและอยู่ภายใต้
กรอบระยะเวลาของกฎหมาย

-
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

ติดตามและนิเทศงาน
พรรคการเมืองและ
สาขาพรรคการเมือง	
โดยส�านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	
ประจ�าปี	๒๕๖๑	
 
งบประมาณ	:	บาท	
๘๙๘,๐๐๐

เสรมิสร้างการปฏบิตังิาน
เกี่ยวกับงาน
พรรคการเมืองให้แก่
พนักงานการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	
ประจ�าปี	๒๕๖๑	

งบประมาณ	:	บาท	
๑,๔๕๐,๐๐๐

13

14

นิเทศงานพรรคการเมือง	
สาขาพรรคการเมือง
ในพื้นที่จังหวัด	
โดยโอนงบประมาณให้
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�า
จังหวัดทุกจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร	
จ�านวน	77	จังหวัด	
ด�าเนินการ

พนักงานส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าจังหวัด	จ�านวน	
77	จังหวัด	ๆ	ละ	2	คน	
รวม	154	คน	และผู้ร่วม
โครงการ	จ�านวน	46	
รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	
200	คน

โอนเงินงบประมาณให้
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
ด�าเนินการ	จ�านวน	
77	จังหวัด

มีหัวหน้าพรรคการเมือง
และพนักงานการเลือกตั้ง	
เข้าร่วมสัมมนา
จังหวัดละ	3	คน	
(77	จังหวัด)
 

ไม่ได้ด�าเนินการ
เนื่องจากประกาศ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	
ฉบับที่	๕๗/๒๕๕๗	
ลงวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	
ห้ามพรรคการเมือง
ด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง	
และมีค�าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	
ที่	๕๓/๒๕๖๐	ลงวันที่	
๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๐	
เรื่อง	การด�าเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมือง	
ซึ่งไม่ได้รับรองกรณี
ที่ได้มีการจัดตั้งสาขา
พรรคการเมืองตาม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐		
จึงถือว่าปัจจุบันไม่มีสาขา
พรรคการเมือง	ดังนั้น	
ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
จึงไม่ต้องออกตรวจติดตาม
สาขาพรรคการเมือง
แต่อย่างใด	
ด�าเนินการร่วมกับโครงการ
ประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง	และประกาศ	
ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่	
พรรคการเมือง	ระหว่างวันที่	
๓	-	๕	เมษายน	๒๕๖๑	
ณ	ห้องวายุภักษ์	๓	ชั้น	๔		
โรงแรมเซน็ทรา	บายเซน็ทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร	์ถนนแจ้งวัฒนะ	
เขตหลักสี่	กรุงเทพมหานคร		
ผู้เข้าร่วมสัมมนา	
จ�านวน	300	คน																									

-

กลุ่มเป้าหมายมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในงานและหน้าที่ที่ตน
ปฏิบัติและมีค่านิยม
อันดีต่อองค์กร	รวมทั้ง
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบบริหารกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การออกเสียงประชามติ
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ล�ำดับ
ที่

เป้ำหมำย ตัวชี้วัด ผลกำรด�ำเนินงำน ผลลัพธ์
กิจกรรม/รำยละเอียด

กิจกรรม

โครงการจัดท�า
แผนยุทธศาสตร์
ของกองทุนเพือ่การพฒันา
พรรคการเมือง	
ฉบับที่	....	ระยะ	๔	ปี	
(พ.ศ.	....-....)	

งบประมาณ	:	บาท	
๑,๕๐๐,๐๐๐
โครงการจ้างเหมา
บุคลากรปฏิบัติงาน								
ตามภารกิจนายทะเบียน
พรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ							
ว่าด้วยพรรคการเมือง	
พ.ศ.	๒๕๖๐	
ประจ�าปี	๒๕๖๑		

งบประมาณ	:	บาท	
๘๗๗,๕๐๐	

15

16

ยุทธศาสตร์ของกองทุน
เพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง	
จ�านวน	1	ฉบับ

จ้างเหมาบุคลากร	
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
นายทะเบียนพรรคการเมอืง
จ�านวน	15	คน	
 

แผนยุทธศาสตร์
ของกองทนุเพือ่การพฒันา
พรรคการเมือง

1.	จ�านวนบุคลากร
	 ที่ปฏิบัติงานตาม
	 ภารกิจฯ
2.	ร้อยละของการ
 ตรวจสอบข้อบงัคบัพรรค 
	 เอกสาร	หลักฐาน
				ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
				ตามกฎหมาย
				มีความถูกต้อง	
 

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง	โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป	
ครั้งที	่๒	ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐

ด�าเนินการจัดจ้าง
และปฏิบัติงาน
เรียบร้อยแล้ว

-

เอกสารในการเตรียม
การจัดตั้งพรรคการเมือง	
และการจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการการเมือง
มีความถูกต้องและ
เสร็จสิ้นตามก�าหนด
ระยะเวลา

 ๒. การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจ�าปี ๒๕๖๑
	 	 ๒.๑	 วัตถุประสงค์
	 	 	 (๑)	 เพือ่ด�าเนนิการเกีย่วกบัการบรหิารงานทัว่ไป	การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารงานพสัดุ
ให้มีประสิทธิภาพ
	 	 	 (๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองต่าง	ๆ
	 	 ๒.๒	 เป้าหมาย
	 	 	 (๑)	 เพื่อด�าเนินงานด้านการบริหารการคลัง	การบริหารงานบุคคล	และการบริหารทั่วไป
	 	 	 (๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพ่ือการพัฒนา
พรรคการเมือง
	 	 ๒.๓	 งบประมาณ	วงเงิน	๑๒,๘๙๘,๓๖๐	บาท

งบประมาณ (บาท) 378,000 4,573,000 7,101,360 846,000
งบลงทุน

งบลงทุน

งบดำเนินการ

งบดำเนินการ

คาจางบุคลากร (ลูกจางชั่วคราว)

คาจางบุคลากร (ลูกจางชั่วคราว)

งบรายจายอื่น

งบรายจายอื่น
7,101,360

4,573,000

846,000

378,000
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 ๒.	 การจัดการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๙

 ๑. รายงานการด�าเนินงาน

	 	 โครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 
(พตส.)	 รุ่นที่	 9	 (Advance	 Political	 and	 Electoral	 Development	 Program	 :	 APED	 IX)	 โดยสถาบัน 
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ซึ่งมีวัตถุประสงค	์ดังนี้
	 	 1.1	 เพือ่เสรมิสร้างความรู	้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารพรรคการเมอืง	บคุลากรทางการเมอืงในการด�าเนนิ
กิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง	 ๆ	 อย่างถูกต้องครบถ้วน	 ตลอดจน 
ให้ความส�าคัญแก่พรรคการเมือง	กรณีการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
	 	 1.2	 เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่นกัการเมอืงท้องถิน่	ผูบ้รหิารระดับสงูของหน่วยงานราชการ	
หน่วยงานของรัฐ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	องค์การเอกชน	และภาคเอกชน	ให้มีความรู	้		
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
	 	 1.3	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์แก่ผู้บริหารพรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง	 ผู้บริหาร 
ระดับสูงของหน่วยงานราชการ	หน่วยงานของรัฐ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	องค์การเอกชน	 
และผู้บริหารภาคเอกชน	 ในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง	 และพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้มีความเป็น
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
	 	 1.4	 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม	 ตลอดจนจิตส�านึกทางการเมืองที่ถูกต้องแก่ผู้บริหาร
พรรคการเมือง	บุคลากรทางการเมือง	และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ	หน่วยงานของรัฐ	องค์กรอิสระ	 
รัฐวิสาหกิจ	 นักวิชาการ	 สื่อมวลชน	 องค์การเอกชน	 และผู้บริหารภาคเอกชน	 เพ่ือยกระดับการเมืองและ 
การเลือกตั้งให้มีคุณภาพ
	 	 1.5	 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาความเป็นสถาบันของ
พรรคการเมือง
	 	 1.6	 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พรรคการเมืองต่าง	ๆ	
นักการเมือง	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 โดยก�าหนดกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	 100	 คน	 ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการด�าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	พ.ศ.	2553	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ของกองทุน
เพ่ือการพฒันาพรรคการเมอืง	เป็นจ�านวน	8,๒6๘,๕00	บาท	(แปดล้านสองแสนหกหมืน่แปดพนัห้าร้อยบาทถ้วน)		
โดยในจ�านวน	100	คน	มีผู้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
รวมถงึบคุลากรท่ีเกีย่วข้องในการปฏิบัตงิานของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เข้ารบัการศกึษาอบรม	จ�านวน	
10	 คน	 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้เพิ่มพูนความรู	้ 
ประสบการณ์	 และเสริมสร้างทัศนคติ	 ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมเครือข่าย	 ความร่วมมือระหว่างบุคคล	 และ 
หน่วยงานทีเ่ข้ารบัการศกึษาอบรมกบัส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	เพือ่ประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน	
ในภารกจิหลกัขององค์กร	ทัง้นี้	การเข้ารบัการศกึษาอบรมตลอดหลักสูตรนัน้	รวมระยะเวลาทัง้ส้ิน	จ�านวน	9	เดอืน	
(เดือนมกราคม	2561	ถึงเดือนกันยายน	2561)	และก�าหนดให้มีการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จากการสัมผัสข้อเท็จจริง	การศึกษาเปรียบเทียบ	เป็นต้น
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 ๒. ผลการด�าเนินงาน

	 	 ในการด�าเนินโครงการดังกล่าว	 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เป็นไปตามสถานการณ์จริง	 เพื่อให ้

ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	 โดยมีระยะเวลาในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรการพัฒนา 

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	9	(พตส.	9)	รวมจ�านวน	270	ชั่วโมง	ประกอบด้วย

	 	 2.1	พิธีเปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาฯ	 จ�านวน	 ๑๒	 ชั่วโมง

	 	 2.2	การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น�าฯ	 จ�านวน	 30	 ชั่วโมง

	 	 2.3	การศึกษาอบรมภาควิชาการในห้องเรียน	 ประกอบด้วย	 การบรรยาย/ถกแถลง/สัมมนา	 

จ�านวน		102	ชั่วโมง	แบ่งเป็น	5	หมวดวิชา	ดังนี้

	 	 	 2.3.1	 หมวดที	่1	ธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองไทย

	 	 	 2.3.2	 หมวดที่	2	การพัฒนาพรรคการเมืองในบริบทการเมืองไทย

	 	 	 2.3.3	 หมวดที่	3	บทบาทของผู้น�ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

	 	 	 2.3.4	 หมวดท่ี	4	การเลอืกตัง้ทีส่จุรติเทีย่งธรรมกบัการพฒันาการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 	 	 2.3.5	 หมวดที่	5	ประเด็นร่วมสมัย

	 	 2.4	การศึกษาดูงานในประเทศ	 จ�านวน	 51	 ชั่วโมง

	 	 2.5	น�าเสนอผลการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	 จ�านวน	 		6	 ชั่วโมง

	 	 2.6	การประชุมยุทธศาสตร์กลุ่ม	(จ�านวน	4	ครั้ง)		 จ�านวน	 12	 ชั่วโมง

	 	 2.7	การน�าเสนอยุทธศาสตร์กลุ่ม	 จ�านวน	 		6	 ชั่วโมง

	 	 2.8	พบอาจารย์ที่ปรึกษาฯ	(จ�านวน	4	ครั้ง)	 จ�านวน	 12	 ชั่วโมง

	 	 2.9	น�าเสนอเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล	11	ครั้ง	 จ�านวน	 33	 ชั่วโมง

	 	 2.10	พิธีปิดและการปัจฉิมนิเทศฯ	 จ�านวน	 		6	 ชั่วโมง

	 	 ส�าหรบัการศกึษาดงูานต่างประเทศถอืเป็นกจิกรรมหนึง่ของหลกัสตูร	แต่มิได้บงัคบัให้เดนิทางไปศกึษา	

ดูงาน	เนื่องจากหลักสูตรไม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เข้าศึกษาอบรม

 ๓. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับ

	 	 จากการด�าเนินโครงการท่ีผ่านมาของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังนั้น	 ผลปรากฏว่า	 

ตั้งแต่เร่ิมการศึกษาอบรมจนถึงปัจจุบัน	 การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง	 

รุ่นที	่9	(พตส.	9)	เป็นไปตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในวตัถุประสงค์ของโครงการ	ท�าให้โครงการมปีระสทิธภิาพ	(Efficiency)	

และเกิดประสิทธิผล	(Effectiveness)	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษา

อบรมนั้น	 มีความหลากหลายมาจากหลายหน่วยงาน	 หลายองค์กร	 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 หน่วยงานภาคเอกชน	

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 องค์กรอิสระ	 และหน่วยงานภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 ซ่ึงเป็นบุคคล 

ท่ีเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน	 และผู้บริหารของพรรคการเมือง 

ต่าง	ๆ	ประกอบกับความหลากหลายของเนื้อหาวิชาและรูปแบบของการถ่ายทอด	ทั้งในลักษณะของการบรรยาย	

การถกแถลง	 การสัมมนา	 และการระดมความคิดเห็น	 เพื่อประมวลองค์ความรู้ในแต่ละหมวดวิชา	 ท�าให้ผู้เข้ารับ 

การศึกษาอบรมสามารถเกิดความรู้	 ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้อย่างถูกต้องและเพิ่มมากขึ้น	 จากวิทยากร 
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ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในหมวดวิชาน้ัน	ๆ 	และเกิดการเรยีนรูแ้ละประสบการณ์จรงิ	จากการศกึษาดงูานทัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศ	 ดังนั้น	 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจึงสามารถเข้าถึงและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	 ได ้

โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และรูปแบบที่โครงการฯ	 ได้ก�าหนดขึ้นไว้ในหลักสูตร	 อีกทั้งท�าให้ผู้เข้ารับการศึกษา 

อบรมเกิดการมีส่วนร่วมทั้งระหว่างบุคคลและระหว่างองค์กรเพิ่มมากขึ้น	 และน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและ 

วิสัยทัศน์ที่ได้รับมาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันจากหลายมุมมอง	หลายแนวความคิด	 เป็นการ

เปิดโลกทัศน์	เกิดการยอมรับ	การมีเหตุและผล	และการน�าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์		ซึ่งจะท�าให้

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว	มีจิตส�านึกทางการเมืองในทางที่ถูกต้อง	มีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น	 

นอกจากน้ีผลการประเมินโครงการท�าให้เห็นได้ว่า	 ในการด�าเนินโครงการนั้นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความ 

พึงพอใจในทุก	ๆ	ด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหาร	การจัดอบรม	เนื้อหาวิชา	การก�าหนดวิธีการศึกษาอบรม	โดยเฉพาะ

การก�าหนดสถานที่ศึกษาดูงาน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นอย่างมาก	 	 ดังนั้น	 เมื่อพิจารณา 

จากความสามารถในการด�าเนนิกจิกรรมทีส่ามารถเข้าถึงชมุชน	ท�าให้มองเหน็ถึงสภาพความเป็นจริงและข้อเทจ็จรงิ	

ที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาที่ก�าหนด	 และการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณ 

ทีไ่ด้รบั	รวมทัง้การใช้ทรพัยากรทีม่อียูจ่�ากดัอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์มากทีสุ่ด		จงึถอืได้ว่าการด�าเนนิโครงการ

เกิดประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จตามที่คาดหวัง	ตลอดจนเกิดประสิทธิผลตามมา	

 ๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

	 	 จากการด�าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง	 รุ ่นที่	 9	 

(พตส.9)	สามารถกล่าวสรุปได้	ดังนี้

  4.1 ปัญหา

	 	 	 -	 การศกึษาดงูานในประเทศ	ไม่สามารถด�าเนนิการให้ครอบคลุมในทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับ

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรดังกล่าวได้	เช่น	การศึกษาดูงานพรรคการเมือง	การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง	เป็นต้น

	 	 	 -	 การศึกษาดูงานต่างประเทศในเส้นทางท่ีซ�้าซ้อนเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปี	 เนื่องจาก 

การบังคับใช้มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที	่10	พฤษภาคม	2559	กล่าวคือ	ให้การศึกษาดูงานต่างประเทศ	เดินทาง 

ได้ในเฉพาะอาเซียนบวกสาม	 ซึ่งท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับประโยชน์และข้อมูลเกี่ยวกับ 

การเลือกตั้งจากแหล่งข้อมูลในสภาพแวดล้อม	 องค์ประกอบ	 และปัจจัยเดิม	 ๆ	 ท�าให้ไม่เกิดความหลากหลาย 

ทั้งในมุมมองและความคิดที่แตกต่างกันมากนัก	 รวมท้ังความน่าสนใจของวิถีชีวิต	 สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น	 และ 

การด�าเนนิกจิกรรม	ท่ีเป็นไประหว่างการศกึษาดูงานไม่มคีวามแปลกใหม่		ซึง่ท�าให้ไม่เกดิการเรยีนรูเ้ชงิเปรยีบเทยีบ

	 	 	 -	 การทีห่ลกัสตูรไม่สามารถสนบัสนนุงบประมาณในการศกึษาดูงานต่างประเทศให้แก่ผู้เข้าอบรม	

เนื่องจากข้อห้ามจากการบังคับใช้กฎหมายพรรคการเมือง	 ที่ห้ามมิให้น�าเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	

ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	 โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง	 จึงมี 

ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการเดินทางไปศึกษาดูงานและผลที่ได้รับจากการเดินทางไปศึกษาดูงานดังกล่าว
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  4.2 อุปสรรค

	 	 	 เนือ่งจากในช่วงระยะเวลาการด�าเนนิโครงการดงักล่าว	ถอืเป็นช่วงทีร่ะบบการเมอืงไม่อยูใ่นห้วง

ของสถานการณ์ปกต	ิดงันัน้	การด�าเนนิกจิกรรมในการศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ		จงึต้องอยูภ่ายใต้ 

เงือ่นไขของอ�านาจการปกครองในห้วงระยะเวลานัน้		ดังนัน้		การทาบทามวิทยากร	การศกึษาดูงาน	และการใช้จ่าย 

งบประมาณที่มีขอบเขตที่จ�ากัด	 จึงอาจตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	 ไม่ได้อย่างเต็มที่	 และ 

ขาดความคล่องตัว

  4.3 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

	 	 	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 โดยส�านักพัฒนาบุคลากร	เห็นว่า	การก�าหนดสถานที่

ศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ควรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และห้วงระยะเวลาทีห่ลกัสตูรฯ	ก�าหนดไว้	 

ส�าหรับการพิจารณาประเทศท่ีควรเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ	 ควรให้ยึดหลักการและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรฯ	 เป็นหลัก	 คือ	 การพิจารณาประเทศที่มีการจัดการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติในปีนั้นๆ	 หรือ

ห้วงเวลาที่หลักสูตรก�าหนด	และควรเป็นประเทศที่สามารถเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งได้	 

เพื่อสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น		ทั้งนี	้	โครงการฯ	ควรจะสามารถ

ให้การสนับสนุนงบประมาณส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมบางส่วนหรือ 

ทั้งหมดได้	 เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้กับต่างประเทศและเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรก�าหนดต่อไป
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ภาพกิจกรรมการด�าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมือง
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๙	(พตส.	๙)

พิธีเปิดการศึกษาอบรมและการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส. ๙) 
ณ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและโรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น�าข้ันความรู้ชั้นสูง (A.T.C) รุ่นที่ ๘๒๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานภายในประเทศ
หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที	่๙	(พตส.	๙)

การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561  ณ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561  ณ ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 



สวนที่ ๔
สถิติและผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ
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๑.	การด�าเนินคดีอาญา
	 ๑.๑	 รอส�ำนวน/ค�ำวินิจฉัย/รอค�ำสั่งศำล	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 ๑.๒	 กำรด�ำเนินกำรของส�ำนักกฎหมำยและคดี	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 ๑.๓	 กำรด�ำเนินกำรของ		สนง.กกต.จว.	 ๖	 ๔	 ๑๓	 -	 -	 ๒๓
	 ๑.๔	 กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน	 ๓๖๐	 ๓๑	 ๑๓๕	 -	 ๑	 ๕๒๗
				๑.๕	 พนักงำนสอบสวนส่งเรื่องให้	ป.ป.ช.	ด�ำเนินกำร	 -	 ๑	 ๒๐	 -	 -	 ๒๑
				๑.๖	 กำรพิจำรณำของพนักงำนอัยกำร	 ๑๔๑	 ๘	 ๗๙	 -	 -	 ๒๒๘
				๑.๗	 กำรพิจำรณำของศำล	 ๕๒	 ๑๓	 ๑๓๕	 ๑	 -	 ๒๐๑
				๑.๘	 อัยกำรสั่งไม่ฟ้อง		 ๙๘	 ๑๗	 ๒๘๘	 -	 -	 ๔๐๓
				๑.๙	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง	 ๒๕๕	 ๖๓	 ๑,๕๘๖	 	 	-	 ๑,๙๐๔
	 รวม	 ๙๑๒	 ๑๓๗	 ๒,๒๕๖	 ๑	 ๑	 ๓,๓๐๗

 
คดี

	 ประเภทคดี/จ�านวน	
รวม

	 คดีอาญา	 คดีแพ่ง	 คดีปกครอง	คดีเลือกตั้ง 

๑.	กำรเลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ	 ๑๓๗	 -	 -	 -	 ๑๓๗

๒.	กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 ๙๑๒	 ๘	 -	 -	 ๙๒๐

๓.	กำรเลือกตั้งท้องถิ่น	 ๒,๒๕๖	 ๖๘๖	 -	 -	 ๒,๙๔๒

๔.	คดีอื่น	ๆ	 ๑	 ๒	 ๑๖	 -	 ๑๙

๕.	พรรคกำรเมือง	 ๑	 -	 -	 -	 ๑

๖.	องค์กำรเอกชน	 -	 -	 -	 -	 -

 รวมทั้งสิ้น	 ๓,๓๐๗	 ๖๙๖	 ๑๖	 -	 ๔,๐๑๙

การด�าเนินคดี
จ�านวนคดีในการเลือกตั้ง

แต่ละระดับ
ส.ส. ส.ว. อปท.

จ�านวน

คดีอื่น	ๆ

พรรค

การเมือง
รวม

แยกตามประเภทคดี	ดังนี้

ส่วนที่ ๔
   สถิติและผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ

	 ๑.	 สถิติที่ส�ำคัญ	

	 ๑.๑	การด�าเนินคดี
	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	มีกำรด�ำเนินคดีสะสมถึงป	ี2561	ในคดีที่เกี่ยวข้องกับกำร

เลือกตั้งสมำชิกวุฒิสภำ	กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	กำรเลือกตั้งท้องถิ่น	พรรคกำรเมือง	องค์กำรเอกชน	

และคดีอื่น	ๆ	ดังนี้
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	 ๑.๒	 การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
	 	 1.2.1	 การด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของพรรคการเมือง	

๒.	การด�าเนินคดีแพ่ง

	 ๒.๑	 รอค�ำสั่งศำล/รอส�ำนวน	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 ๒.๒	 อยู่ระหว่ำงตรวจสอบค่ำใช้จำ่ย	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 ๒.๓	 กำรพิจำรณำจ�ำนวนคำ่เสียหำย/

	 	 กำรด�ำเนินกำรของ	สนง.กกต.จว.	 -	 -	 	-	 -	 -	 -

	 ๒.๔		ชั้นปลัด	อปท.	 	 -	 -	 ๙	 -	 -	 ๙

	 ๒.๕	 กำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวน	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 ๒.๖	 ระหว่ำงผ่อนช�ำระ/บังคับคดี	 ๑	 -	 ๑๗๐	 -	 -	 ๑๗๑

	 ๒.๗	 กำรพิจำรณำของอัยกำร	 -	 -	 ๓	 -	 -	 ๓

	 ๒.๘	 กำรพิจำรณำของศำล	 ๓	 -	 ๒๗	 ๒	 -	 ๓๒

	 ๒.๙		คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง		 ๔	 -	 ๔๗๗	 						-	 -	 ๔๘๑

	 	 	 รวม	 ๘	 -	 ๖๘๖	 ๒	 -	 ๖๙๖

๓.	การด�าเนินคดีปกครอง

	 ๓.๑	 ศำลปกครองกลำง/จังหวัด	 -	 -	 -	 ๑๔	 -	 ๑๔

	 ๓.๒	 ศำลปกครองสูงสุด		 -	 -	 -	 ๑	 -	 ๑

	 ๓.๓	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง		 -	 -	 -	 ๑	 -	 ๑

	 ๓.๔	 อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรของส�ำนักกฎหมำยและคดี	 -	 -	 -	 -	 -	 -

	 	 	 รวม	 -	 -	 -	 ๑๖	 -	 ๑๖

๔.	การด�าเนินคดีเลือกตั้ง

	 ๔.๑	 คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง		 -	 -	 -	 -	 -	 -

  	 รวม	 -	 -	 -	 -	 -	 -

การด�าเนินคดี
จ�านวนคดีในการเลือกตั้ง

แต่ละระดับ
ส.ส. ส.ว. อปท.

จ�านวน

คดีอื่น	ๆ

พรรค

การเมือง
รวม

แยกตามประเภทคด	ี(ต่อ)

 ล�าดับ	 	 รายการ
	 	 จ�านวน

	 	 	 	 พรรค	 เรื่อง	 สาขา

	 1	 กำรจัดตั้งพรรคกำรเมือง	 6	 -	 -

	 2	 กำรจัดตั้งสำขำพรรคกำรเมือง	 -	 -	 -

	 3	 กำรเปลี่ยนแปลงตำมมำตรำ	38	 25	 30	 -

	 ๔	 กำรยุบพรรคกำรเมือง	 	 -	 -	 -

	 ๕	 กำรเลิกสำขำพรรคกำรเมือง	 -	 -	 -

	 ๖	 กำรสิ้นสภำพพรรคกำรเมือง	 2	 -	 -

	 ๗	 กำรยื่นค�ำร้องต่อศำลรัฐธรรมนูญ	 -	 -	 -
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จ�านวนสมาชิกพรรคการเมือง

	 จ�านวนสมาชิกที่เปลี่ยนแปลง

	 	 ในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	(คน)

	 120,742	 -	 -

	 	 1.2.2	 ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง

	 	 1.2.3	 ข้อมูลการรับบริจาคของพรรคการเมือง

	 การบริจาคและการแสดงรายการบัญชี	 จ�านวน

	 ทรัพย์สินและหนี้สินของพรรคการเมือง	 พรรคการเมือง	 บาท

	 เงินบริจำค	 5	 12,250,000

	 	 1.2.4	 พรรคการเมืองที่ยังด�าเนินการอยู	่ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖1

	
ล�าดับ

	 	 	 	 	 	 จ�านวน

	 ที่
	 ชื่อพรรคการเมือง	 วันที่จัดตั้ง	 หัวหน้าพรรค	 เลขาธิการพรรค	 กรรมการ	 สมาชิก*	 สาขา

	 	 	 	 	 	 บริหาร	

	 ๑	 พรรคประชำธิปัตย์	 ๑๑	มิถุนำยน	๒๕๒๕	 นำยอภิสิทธิ	์เวชชำชีวะ	 นำยจุต	ิไกรฤกษ์	 ๓๔	 81,026	 -
	 ๒	 พรรคประชำกรไทย	 ๒๖	กรกฎำคม	๒๕๒๕	 นำยสุมิตร	สุนทรเวช	 นำยณัฐสรรพพัชญ	มหำสำรินันทน	์ 18	 214	 -
	 ๓	 พรรคกิจสังคม	 ๒๐	สิงหำคม	๒๕๒๕	 นำยทองพูล	ดีไพร	 นำยสยมภู	เกียรติสยมภู	 9	 8	 -
	 ๔	 พรรคมหำชน	 ๑๐	กุมภำพันธ	์๒๕๔๑	 นำยอภิรัต	ศิรินำวิน	 นำยไพศำล	เหมือนเงิน	 21	 524	 -
	 ๕	 พรรคกสิกรไทย	 ๑๐	กุมภำพันธ	์๒๕๔๒	 นำยจ�ำลอง	ด�ำสิม	 นำยอนุชำ	ปรำโมช	 6	 57	 -
	 ๖	 พรรคเพื่อฟ้ำดิน	 ๕	เมษำยน	๒๕๔๓	 นำงมิ่งหมำย	มุ่งมำจน	 น.ส.หนึ่งฟ้ำ	นำวำบุญนิยม	 11	 -	 -
	 ๗	 พรรคควำมหวังใหม่	 ๗	พฤษภำคม	๒๕๔๕	 นำยชิงชัย	มงคลธรรม	 นำยจำรึก	บุญไชย	 14	 2,168	 -
	 8	 พรรคเครือข่ำยชำวนำ	 20	มิถุนำยน	2549	 นำยโชติ	บุญจริง	 นำยวิเชียร	ควรเอี่ยม	 11	 1,030	 -
	 	 แห่งประเทศไทย	 	
	 9	 พรรคเพื่อไทย	 20	กันยำยน	2550	 พล.ต.ท.วิโรจน์	เปำอินทร์	 นำยภูมิธรรม	เวชยชัย	 21	 9,701	 -
    รองหัวหน้ำพรรครักษำกำรแทน 
	 10	 พรรคเพื่อแผ่นดิน	 2	ตุลำคม	2550	 นำงกมลพร	กัลยำณมิตร	 นำงสำวญดำพร	วัฒนพรมสุข	 8	 533	 -
    รองหัวหน้ำพรรคท�ำหน้ำที่แทน 
	 11	 พรรคชำติพัฒนำ	 3	ตุลำคม	2550	 นำยวรรณรัตน์	ชำญนุกูล	 นำยประเสริฐ	บุญชัยสุข	 13	 5,583	 -
	 12	 พรรคแทนคุณแผ่นดิน	 ๙	พฤศจิกำยน	๒๕๕๐	 นำยวิชัย	ศิรินคร	 นำยบุญธร	อุปนันท์	 8	 59	 -
	 13	 พรรคชำติไทยพัฒนำ	 ๑๘	เมษำยน	๒๕๕๑	 นำยธีระ	วงศ์สมุทร	 นำยพันธุ์เทพ	สุลีสถิร	 11	 2,886	 -
	 14	 พรรคอนำคตไทย	 ๒๕	เมษำยน	๒๕๕๑	 นำยวีระพล	เหมรัตนำกร	 นำยพรศักดิ์	ธรรมนิมิตร์	 9	 833	 -
	 15	 พรรคธรรมำภิบำลสังคม	 ๒๙	สิงหำคม	๒๕๕๑	 นำยปรำโมช	ถำวร	 นำยชำญชัย	ตั้งชู	 13	 466	 -
	 16	 พรรคมำตุภูมิ	 ๓	พฤศจิกำยน	๒๕๕๑	 พลเอก	สนธิ	บุญยรัตกลิน	 นำยอุดมศักดิ์	ศรีสุทิวำ	 8	 -	 -
	 17	 พรรคภูมิใจไทย	 ๕	พฤศจิกำยน	๒๕๕๑	 นำยอนุทิน	ชำญวีรกูล	 นำยศักดิ์สยำม	ชิดชอบ	 9	 934	 -
	 18	 พรรคประชำสันติ	 ๒๖	มกรำคม	๒๕๕๒	 นำยสมชัย	แนวพำนิช	 															(ว่ำง)	 5	 -	 -
	 19	 พรรคประชำธรรม	 ๑๖	เมษำยน	๒๕๕๒	 นำยชำนนท์	เจะหะมะ	 นำยอุสมำน	ดำโอะ	 15	 518	 -
	 20	 พรรคสังคมประชำธิปไตยไทย	 ๒๕	มิถุนำยน	๒๕๕๒	 นำยสมศักดิ์	โกศัยสุข	 นำยสุคม	ศรีนวล	 9	 336	 -
	 21	 พรรคไทยรวมพลัง	 ๒๗	กรกฎำคม	๒๕๕๒	 นำยกมล	วิจิตรโสภำ	 นำยศิรเมศร	์เสถียรรุจิกำนนท์	 7	 1,340	 -
	 	 	 	 นำยทะเบียนสมำชิกพรรค	 	
	 	 	 	 ท�ำหน้ำที่แทน	 	
	 22	 พรรคพลังคนกีฬำ	 ๒๘	ตุลำคม	๒๕๕๒	 นำยวิรุณ	เกิดชูสกุล	 นำยภูธน	เพชรพิฆำฏ	 10	 -	 -
	 23	 พรรคเสรีนิยม	 ๘	มกรำคม	๒๕๕๓	 นำยพุทธชำด	ช่วยรำม	 นำยพุฒิพงศ์	พุ่มไสล	 13	 -	 -
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ล�าดับ

	 	 	 	 	 	 จ�านวน

	 ที่
	 ชื่อพรรคการเมือง	 วันที่จัดตั้ง	 หัวหน้าพรรค	 เลขาธิการพรรค	 กรรมการ	 สมาชิก*	 สาขา

	 	 	 	 	 	 บริหาร

	 24	 พรรครักประเทศไทย	 ๑๘	กุมภำพันธ์	๒๕๕๓	 นำยสุรพนธ์	เวชกร	 นำงสุพัสรำ	นรำแย้ม	 5	 -	 -
     รองหัวหนำ้พรรคท�ำหน้ำที่แทน 
	 25	 พรรคประชำสำมัคคี	 ๘	มีนำคม	๒๕๕๓	 นำงสำวศรัญญำ	เจริญสุข	 นำยภำสกร	ดมหอม	 9	 689	 -
	 	 	 	 โฆษกพรรค	ท�ำหน้ำที่แทน	 	
	 26	 พรรคไทยมหำรัฐพัฒนำ	 ๖	กรกฎำคม	๒๕๕๓	 นำยเชือก	โชติช่วย	 															(ว่ำง)	 8	 528	 -
	 27	 พรรคเพื่อธรรม	 ๒๓	สิงหำคม	๒๕๕๓	 พล.ต.ต.จรัญ	ชิตะปัญญำ	 นำยชัยวัฒน์	ทรัพย์รวงทอง	 9	 692	 -
	 28	 พรรคประชำธิปไตยใหม่	 ๒๑	เมษำยน	๒๕๕๔	 นำยสุรทิน	พิจำรณ์	 นำยจ�ำรัส	ไกยสิทธิ์	 5	 924	 -
	 ๒๙	 พรรครักษ์สันติ	 ๒๑	เมษำยน	๒๕๕๔	 พล.ต.ท.ถวิล	สุรเชษฐพงษ์	 															(ว่ำง)	 ๔	 ๕	 -
	 30	 พรรคพลังชล	 ๔	พฤษภำคม	๒๕๕๔	 นำยสนธยำ	คุณปลื้ม	 นำยพันธุ์ศักดิ์	เกตุวัตถำ	 8	 3,391	 -
	 31	 พรรคสร้ำงไทย	 ๒	มิถุนำยน	๒๕๕๔	 นำยประดิษฐ์	วงศ์วิลัย	 นำยประดิษฐ์	ครุฑเหิร	 8	 -	 -
	 32	 พรรคยำงพำรำไทย	 ๒๔	มิถุนำยน	๒๕๕๔	 นำงวิภำวี	มหัทธนะทองขำว	 															(ว่ำง)	 10	 7	 -
    รองหัวหนำ้พรรคท�ำหน้ำที่แทน 
 33 พรรคครูไทยเพื่อประชำชน	 28	มิถุนำยน		2554	 นำยอำร	ีตรีทองเพ็ชร	 นำยณัฐวัฒน์	บุญเพลิงพันธ์	 7	 58	 -
    รองหัวหนำ้พรรคท�ำหน้ำที่แทน  
	 34	 พรรคพลังสหกรณ์	 20	กุมภำพันธ์	2555	 นำยจักร	ีสุจริตธรรม	 นำยอดิศักดิ์	ฟักแฟง	 9	 542	 -
	 35	 พรรคพลังท้องถิ่นไท	 30	มีนำคม		2555	 นำยเศกศรรณ	์หอมรักษ์	 นำงจีรพันธ์	พิมพ์สว่ำง	 9	 1,426	 -
	 36	 พรรคพลังเครือขำ่ยประชำชน	 11	กรกฎำคม	2555	 นำงสำวกฤษอนงค์	สุวรรณวงศ	์ นำงสุภัสฐิณ	ีศรีสอำด	 10	 -	 -
	 37	 พรรคถิ่นกำขำว	 7	สิงหำคม	2555	 นำยชุมชฎำธำร	หำญณรงค์	 นำงอ�ำไพ	กำฬพันธ์	 14	 629	 -
    รองหัวหนำ้พรรคท�ำหน้ำที่แทน  
	 38	 พรรคทวงคืนผืนปำ่ประเทศไทย	 9	มกรำคม	2556	 นำยด�ำรง	พิเดช	 นำยวีระพล	สุทธิพรพลำงกูร	 1,426	 -	 -
	 39	 พรรคชำติประชำธิปไตยก้ำวหน้ำ	 28	มิถุนำยน	2556	 นำยวิชิต	ดิษฐประสพ	 															(ว่ำง)	 -	 -	 -
	 40	 พรรคเพื่อสันติ	 18	กรกฎำคม	2556	 นำยปรำโมทย์	สมะดี	 นำยฮำนีฟ	หยงสตำร์	 14	 648	 -
	 41	 พรรคพลังประเทศไทย	 31	กรกฎำคม	2556	 นำยดำชัย	เอกปฐพี	 															(ว่ำง)	 5	 5	 -
	 42	 พรรคไทยรักธรรม	 16	สิงหำคม	2556	 นำยพีระวิทย	์เรื่องลือดลภำค	 นำยพักรูดิน	วำยำโยะ	 10	 10	 -
	 43	 พรรคเสรีรวมไทย	 29	สิงหำคม	2556	 นำงสำวธนพร	โสมทองแดง	 นำยสุวิทย์	กิตติธรำนนท์	 7	 636	 -
    รองหัวหนำ้พรรคท�ำหน้ำที่แทน 
	 44	 พรรคอำสำสมัครไทย	 4	กันยำยน	2556	 นำยธวัชชัย	ทิพกำนนท์	 นำยเสมอ	ดีรัศมี	 11	 -	 -
	 45	 พรรครักษ์ธรรม	 4	กันยำยน	2556	 นำยสมศักดิ์	แสงอ�ำนำจเดช	 นำงสำวสุชำดำ	โชคพิชิตชัย	 8	 105	 -
	 46	 พรรครวมพลังไทย	 11	กันยำยน	2556	 นำยอ�ำนำจ	สอนทะมำตย์เดชำ	 นำยสุรชัย	เรืองวิเศษ	 8	 -	 -
	 47	 พรรคเพื่อชำติ	 18	กันยำยน	2556	 นำยเถลิงยศ	บุตุค�ำ	 นำงสำวรัชชสรำ	แก้วเกิดมี	 9	 508	 -
	 48	 พรรคเพื่ออนำคต	 26	กันยำยน	2556	 นำยพูลเดช	กรรณิกำร์	 															(ว่ำง)	 2	 -	 -
	 49	 พรรคพลังไทยเครือขำ่ย	 3	ตุลำคม		2556	 นำยมู่ห�ำหมัดรุสดี	โต๊ะรำหน	ี นำยมูอีน	มุเส็มสะเดำ	 11	 -	 -
	 50	 พรรคชำติไทยสำมัคคี	 11	ตุลำคม		2556	 นำยนพพล	คงบันนึก	 นำยกรวิทย์	เกำะกลำง	 13	 -	 -
	 51	 พรรคพลังประชำธิปไตย	 6	พฤศจิกำยน	2556	 นำยสุรชำติ	เวชกำมำ	 นำยพิชิต	ประกิจนิกรณ์	 6	 -	 -
	 52	 พรรคภรำดรภำพ	 13	พฤศจิกำยน	2556 นำยอนุมัติ	ศำสนูปถัมภ์	 นำยสมศักดิ์	มีชัย	 5	 531	 -
    รองหัวหนำ้พรรคท�ำหน้ำที่แทน 
	 53	 พรรคพลังไทยรักชำติ	 28	พฤศจิกำยน	2556	 นำยสุเทพ	เข้มแข็งปรีชำนนท์	 นำยสรศักดิ์	ดีสุขใส	 9	 46	 -
	 54	 พรรคเมืองไทยของเรำ	 28	พฤศจิกำยน	2556	 สิบเอก	พิษณุ	พุทธสิม	 ร้อยตร	ีปวิช	พงษ์มณี	 12	 88	 -
	 55	 พรรคเพื่อชีวิตใหม่	 20	ธันวำคม	2556	 นำงถนอม	จงแก้ววิจิตร	 นำยธวัชชัย	ข�ำฟัก	 10	 10	 -
	 56	 พรรคเงินเดือนประชำชน	 25	ธันวำคม	2556	 นำงสำวกำนท์ชญำ	เทียนแก้ว	 															(ว่ำง)	 3	 -	 -
	 	 	 	 เหรัญญิกพรรคท�ำหนำ้ที่แทน
	 57	 	พรรคคนไทย	 27	ธันวำคม	2556	 นำยอุเทน	ชำติภิญโญ	 นำยฐกฤต	ปำนขลิบ	 8	 9	 -
	 58	 พรรคปฏิรูปไทย	 25	กุมภำพันธ์	2557	 นำยวิเชียร	สุขพันธุ์	 นำยศรำยุทธ	สุขะวัลลิ	 10	 14	 -
	 59	 พรรคคนธรรมดำ	 5	มีนำคม	2557	 นำยธนพร	ศรียำกูล	 นำงสำวมณีรัตน	์มิตรปรำสำท	 8	 23	 -
	 	 แห่งประเทศไทย	
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ล�าดับ

	 	 	 	 	 	 จ�านวน

	 ที่
	 ชื่อพรรคการเมือง	 วันที่จัดตั้ง	 หัวหน้าพรรค	 เลขาธิการพรรค	 กรรมการ	 สมาชิก*	 สาขา

	 	 	 	 	 	 บริหาร

	 60	 พรรครักท้องถิ่นไทย	 8	เมษำยน	2557	 นำยวิทน	โชติเมืองปัก	 นำยสุทธิ์สวัสดิ	์บัวบำน	 11	 -	 -
	 61	 พรรคพลังเกษตรกรไทย	 21	เมษำยน	2557	 นำยระเด่นคัมภร	ีจันทร์ใจ	 นำยดวงค�ำ	ยศศรีวงศ์	 10	 -	 -
	 62	 พรรคร่วมพัฒนำชำติไทย	 1	พฤษภำคม	2557	 นำยสรำวุฒิ	สิงหกลำงพล	 นำงสำวสมพร	ศรีมหำพรหม	 15	 2	 -
    รองหัวหน้ำพรรคท�ำหน้ำที่แทน 
	 63	 พรรคมหำประชำชน	 6	พฤษภำคม	2557	 นำงมลฤดี	แย้มเกษสุคนธ์	 นำยวินัย	แสงพรศรีอรุณ	 8	 9	 -
    รองหัวหน้ำพรรคท�ำหน้ำที่แทน 
	 64	 พรรคพลังพลเมือง	 15	พฤษภำคม	2557	 นำยปรีดำ	ลิ้มนนทกุล	 นำยชินพร	นิลวัชรมณี	 8	 -	 -
	 65	 พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย	 16	พฤษภำคม	2557	 นำยพรชัย	อินทร์สุข	 นำงสำวอำรีย์	ทวนทัย	 8	 15	 -
	 66	 พรรคเอกรำชไทย	 19	พฤษภำคม	2557	 นำยกัมปนำท	เพิ่มสุข	 นำยสอบอ	ขุนเศรษฐี	 7	 -	 -
	 67	 พรรคประชำธิปไตย	 21	พฤษภำคม	2557	 นำยเศรษฐ์ธนำ	โสภำกันต์ธีร์	 นำยเอกรำช	ป้องค�ำสิงห์	 15	 15	 -
	 	 เพื่อประชำชน	
	 68	 พรรคทำงเลือกใหม่	 2	สิงหำคม	2561	 นำยรำเชน	ตระกูลเวียง	 นำยไพโรจน์	กระทุ่มทองเลิศ	 27	 -	 -
	 69	 พรรคมติประชำ	 3	สิงหำคม	2561	 นำยอนุชิต	งำมพัฒนพงศ์ชัย	 นำงสำวอรอุสำ	เกษรสังข์	 9	 -	 -
	 70	 พรรคประชำภิวัฒน์	 10	สิงหำคม	2561	 นำยสมเกียรติ	ศรลัมพ์	 นำงนันทนำ	สงฆ์ประชำ	 16	 -	 -
	 71	 พรรคพลังพลเมืองไทย	 10		สิงหำคม	2561	 นำยสัมพันธ์	เลิศนุวัฒน์	 นำยเอกพร	รักควำมสุข	 35	 -	 -
	 72	 พรรครวมใจไทย	 31	สิงหำคม	2561	 นำยนภดล	อมรเวช	 นำยค�ำนึง	อิสโร	 17	 -	 -
	 73	 พรรคพลังธรรมใหม่	 14	กันยำยน	2561	 นำยระวี	มำศฉมำดล	 นำยนิทัศน	์รำยยวำ	 30	 -	 -

 รวมทั้งหมด		๗3		พรรคการเมือง	 793	 120,742	 -

หมายเหต ุ 
1.	 ข้อมูลสมำชิกพรรคกำรเมืองที่พรรคกำรเมืองแจ้งยืนยัน	ณ	 วันที่	 30	 มิถุนำยน	 2561	 ตำมค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

ที	่53/2560	ลงวันที่	22	ธันวำคม	2560
2.	 สำขำพรรคกำรเมืองสิ้นสุดลงตำมค�ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต	ิที่	53/2560	ลงวันที่	22	ธันวำคม	2560
3.	 นำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืงรบัจดทะเบยีนจดัต้ังพรรคกำรเมอืง	ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง	พ.ศ.	2560	

จ�ำนวน	6	พรรค
4.	 พรรคกำรเมอืงส้ินสภำพควำมเป็นพรรคกำรเมอืง	ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมอืง	พ.ศ.	2560	จ�ำนวน	2	พรรค	 

ได้แก	่พรรคประชำรำช	และพรรคพลังอุดร

	 ๒.	ผลกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ

	 ๒.๑	การให้การสนับสนุนบุคลากรทางการลูกเสือกิจกรรม	ลูกเสืออาสา	 กกต.	 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

	 	 2.1.1	 การสนับสนุนบุคลากร	ในการจัดฝึกอบรมลูกเสืออาสา	กกต.	

						 	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ให้กำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ	 

ในกำรจัดฝึกอบรมลูกเสืออำสำ	กกต.	แก่สถำนศึกษำในเขตกรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	๒	แห่ง	ได้แก	่โรงเรียนบำงชัน	 

(ปล้ืมวิทยำนุสรณ์)	 เขตคลองสำมวำ	 และโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์	 เขตบำงนำ	 เพ่ือทดแทนลูกเสืออำสำ	 กกต.	 

ท่ีจบกำรศึกษำไป	 เเละเตรียมควำมพร้อมสนับสนุนภำรกิจของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรจัด 

กำรเลือกตั้งที่จะมีขึ้น		
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	 	 2.1.2	 เข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางลูกเสือ

	 	 	 1)	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้เข้ำร่วมกจิกรรมวนัสมเดจ็พระมหำธรีรำชเจ้ำ	 

ประจ�ำปี	 2561	 เนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตแห่งพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 พระผู้พระรำชทำน

ก�ำเนิดลูกเสือไทย	 เมื่อวันเสำร์ที่	 25	 พฤศจิกำยน	 2560	 ในกำรนี้	 ลูกเสืออำสำ	 กกต.	 และผู้บังคับบัญชำ 

ลูกเสืออำสำ	กกต.	ของหน่วยลูกเสืออำสำ	กกต.	เพื่อพัฒนำประชำธิปไตยโรงเรียนวัดสุทธิวรำรำม	จ�ำนวน	1	กอง	

เขำ้ร่วมในกิจกรรมดังกล่ำวด้วย

	 	 	 2)	 กรรมกำรกำรเลอืกต้ัง	(นำยประวชิ	รตันเพยีร)	เข้ำร่วมวนัคล้ำยวนัสถำปนำคณะลกูเสอื 

แห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2561	 เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 

พระผู ้พระรำชทำนก�ำเนิดลูกเสือไทยและแสดงควำมจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำวชิรำลงกรณ	 

บดินทรเทพยวรำงกูร	ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ	เมื่อวันอำทิตย์ที	่1	กรกฎำคม	2561	ณ	สนำมศุภชลำศัย	

สนำมกีฬำแห่งชำติ	ในกำรนี้	ลูกเสืออำสำ	กกต.	และผู้บังคับบัญชำลูกเสืออำสำ	กกต.	ของหน่วยลูกเสืออำสำ	กกต.	

เพื่อพัฒนำประชำธิปไตยโรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัย	นนทบุรี	จ�ำนวน	1	กอง	เข้ำร่วมในพิธีทบทวนค�ำปฏิญำณ

และสวนสนำมของลูกเสือในวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ	ประจ�ำปี	2561	ด้วย	

การสนับสนุนบุคลากรฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต.

เข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางลูกเสือ
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	 ๒.๒	การให้บริการศึกษาดูงานแก่ผู้ใช้บริการ	ณ	ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

	 	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้จัดตั้งศูนย์ศึกษำประชำธิปไตยขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ให้กลุม่เป้ำหมำยมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรเมอืงกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมขุ	เพือ่ให้ทรำบถงึบทบำทหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
และศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย	 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน	และกระบวนกำร
ออกเสียงประชำมติ	 รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย	 ผ่ำนสื่อ
กำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย	 เป็นศูนย์กำรศึกษำที่สำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง	 
มีห้องเรียนรู้หลักกำรและกระบวนกำรพื้นฐำนของประชำธิปไตยและกำรเลือกตั้ง	 โดยประยุกต์รูปแบบมำจำก 
ศนูย์ศกึษำประชำธปิไตยประเทศออสเตรเลยี	มกีำรจัดต้ังคร้ังแรก	เมือ่	พ.ศ.	๒๕๔๙	ภำยในมหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์
ศูนย์รังสิต	 และได้ย้ำยมำจัดตั้งศูนย์ศึกษำประชำธิปไตยแห่งใหม่	 ณ	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษำ	
อำคำรรัฐประศำสนภักดี	ชั้น	๑	ถนนแจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพมหำนคร	 	 เมื่อปี	พ.ศ.	2554	เป็นส่วนงำน 
ขึ้นตรงต่อสถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง	 โดยมีแนวคิดในกำรจัดตั้งให้เป็นศูนย์กำรศึกษำต้นแบบในกำร
ศึกษำประชำธิปไตย	 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และโสตทัศนูปกรณ์	 อันทันสมัยที่มีระบบกำรน�ำเสนอที่หลำกหลำย 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ	 อำทิ	 ภำพยนตร์	 เกมส์	 แบบทดสอบด้วยตนเอง	 สถำนีจ�ำลองสถำนกำรณ์จริง	
กระบวนกำรน�ำเสนอเปรียบเสมือนห้องทดลองให้เยำวชนและผู้สนใจเข้ำมำค้นคว้ำ	 และสัมผัสได้เหมือนจริง 
ด้วยตนเองอันเป็นกำรวำงรำกฐำนแนวคิดเกี่ยวกับประชำธิปไตย	 ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงพลเมืองประชำธิปไตย 
ที่มีคุณภำพ	 มีจิตส�ำนึก	 เช่ือมั่นในหลักเหตุผล	 เคำรพกติกำ	 ศรัทธำในหลักกำรประชำธิปไตย	 และสำมำรถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันต่อไป		
	 	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	มีกำรด�ำเนินกำร	ดังนี	้
	 	 1.	 จดันทิรรศกำร	“บทบำท	กกต.	ในกำรปรำบปรำมทจุริตกำรเลือกต้ัง”		โดยได้จดัจ้ำงท�ำบอร์ด
นิทรรศกำร	จ�ำนวน	๒	บอร์ด	เพื่อจัดแสดงนิทรรศกำรเพื่อประชำสัมพันธ์		โดยมีกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้	
	 	 	 1.1	 จัดแสดงนิทรรศกำร	 “บทบำท	 กกต.	 ในกำรปรำบปรำมทุจริตกำรเลือกต้ัง”	 ระหว่ำง 
วันที่	7	-	8	มิถุนำยน	2561	ณ	บริเวณหน้ำศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย
	 	 	 1.2	 จัดแสดงนิทรรศกำรอย่ำงต่อเนื่อง	 ในวันที่	 11	 -	 29	 มิถุนำยน	 2561	ณ	 บริเวณ 
หน้ำศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย
	 	 	 1.3	 จัดแสดงนิทรรศกำร	 ในวันที่	14-15	มิถุนำยน	2561	งำนสมัชชำคุณธรรมแห่งชำติ	
ครั้งที	่9	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
	 	 2.	 ให้บริกำรศึกษำดูงำนแก่ผู้มำใช้บริกำร	จ�ำนวน	70	คณะ	รวม	5,986	คน	โดยแบ่งเป็นระดับ		
ดังนี้
	 	 	 2.1	นักเรียน	นักศึกษำ	 จ�ำนวน		 3,013		 คน
	 	 	 2.2	ประชำชนทั่วไป		 จ�ำนวน		 2,609		 คน
	 	 	 2.3	อำคันตุกะจำกต่ำงประเทศ		 จ�ำนวน		 ๙๖	 คน	
	 	 	 2.4	ผู้บริหำรและพนักงำน	สนง.กกต.	 จ�ำนวน		 208		 คน
	 	 	 2.5	กลุ่มอื่น	ๆ	ได้แก่	พระภิกษุ		 จ�ำนวน		 ๖๐		 คน
	 	 โดยผู้เข้ำชมศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย	 ประกอบด้วย	 คณะครูและนักเรียน	 นักศึกษำ	 พระภิกษุ	 
กลุ่มประชำชนจำกหน่วยงำนภำครัฐ	และภำคเอกชน	และคณะนักศึกษำหลักสูตรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง
ระดับสูง	รุ่นที่	๙		
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ภำพกิจกรรมกำรให้บริกำรศึกษำดูงำน	ณ	ศูนย์ศึกษำประชำธิปไตย

การให้บริการศึกษาดูงานแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ 
ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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	 ๒.๓	 การพัฒนากฎ	ระเบียบที่ส�าคัญ

  การพัฒนาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 1.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว ่ำด้วยพรรคกำรเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 2.	 ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเรื่องบัญชีรำยชื่อภำคและจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 3.	 ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังว่ำด้วยกองทนุเพ่ือกำรพัฒนำพรรคกำรเมอืง	พ.ศ.	๒๕๖๐	
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที	่๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 4.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังว่ำด้วยกำรบริหำรเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อกำร
พัฒนำพรรคกำรเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 5.	 ประกำศนำยทะเบยีนพรรคกำรเมอืง	เรือ่ง	กำรจดัตัง้สำขำพรรคกำรเมอืง	กำรเปลีย่นแปลงท่ีตัง้
สำขำพรรคกำรเมอืงหรอืคณะกรรมกำรสำขำพรรคกำรเมอืง	และกำรแต่งต้ังหรือเปล่ียนแปลงตัวแทนพรรคกำรเมือง
ประจ�ำจังหวัด	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 6.	 ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมอืง	เรือ่ง	วธิกีำรรำยงำนกำรด�ำเนนิกจิกำรของพรรคกำรเมือง	
พ.ศ.	๒๕๖๐	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 7.	 ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรรำยงำนทะเบียนสมำชิกพรรคกำรเมือง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 8.	 ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรให้เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใด 
แก่สมำชิกพรรคกำรเมืองซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	
เมื่อวันที่	๓๐	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 9.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล	 (ฉบับที่	 ๑๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที	่๒๒	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 10.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำซึ่งเลขำธิกำร 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๒๒	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๑.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรสอบถำมและกำรตอบข้อสอบถำม 
ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๒๒	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๒.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังว่ำด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที	่๒๔	มกรำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๓.	ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์กำรจัดประเภทต�ำแหน่งและระดับ
ต�ำแหน่งพนักงำนประจ�ำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	 (ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	 เมื่อวันที่	 ๙	
มีนำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๔.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 วิธีรำยงำนทะเบียนสมำชิกพรรคกำรเมือง 
ทีป่ระสงค์ยนืยนักำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมอืงต่อไป	(ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ	เมือ่วนัที	่๑๒	มนีำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๕.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งวำ่ด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๒๖	เมษำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๖.	นำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 วิธีรำยงำนทะเบียนสมำชิกพรรคกำรเมืองที่ประสงค์ 
ยืนยันกำรเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองต่อไป	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๓๐	
เมษำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๗.	 ค�ำสั่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 ที่	 ๒๙/๒๕๖๑	 เรื่อง	 แต่งต้ังเลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง	ลงวันที่	๑๗	พฤษภำคม	๒๕๖๑	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๘	พฤษภำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
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	 	 ๑๘.	 ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังว่ำด้วยกำรบริหำรของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	 
(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๒	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๑๙.	 ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีำรประชมุของคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๒	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๐.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคไทยมหำรัฐพัฒนำ	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๑.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคพลังสหกรณ์		(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๒.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคพลังพลเมือง	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๓.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคประชำธิปไตยเพื่อประชำชน		(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๔.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคเพื่อฟ้ำดิน	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)	
	 	 ๒๕.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคเพื่อสหกรณ์ไทย	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๖.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคพลังอุดร		(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๗.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคเพื่อธรรม		(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๘.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรเปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรบริหำร 
พรรคพลังเครือข่ำยประชำชน		(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๒๙.	 ระเบยีบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ว่ำด้วยกำรจดัแบ่งส่วนงำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๒๒	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๐.	ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง	เร่ือง	พรรคประชำรำชส้ินสภำพควำมเป็นพรรคกำรเมอืง
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๒๒	สิงหำคม	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๑.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชำ 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๖	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๒.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคทำงเลือกใหม่	 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๖	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๓.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชำ	 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๖	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๔.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 กำรก�ำหนดแบบและวิธีกำรแจ้งทุนประเดิม 
ของพรรคกำรเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๑	(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๓	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๕.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เรื่อง	 รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคประชำภิวัฒน	์ 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๓	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๖.	ประกำศนำยทะเบียนพรรคกำรเมือง	 เร่ือง	 รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคพลังพลเมืองไทย 
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๓	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)
	 	 ๓๗.	ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	เรื่อง	พรรคพลังอุดรสิ้นสภำพควำมเป็นพรรคกำรเมือง	
(ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	เมื่อวันที่	๑๘	กันยำยน	พ.ศ.	๒๕๖๑)	



สวนที่ ๕
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ ๕
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

	 ๑.	 กำรให้ควำมรู้และกำรศึกษำแก่ประชำชน		

	 กำรให้ควำมรู้และกำรศึกษำแก่ประชำชน	 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 กำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกิจกรรม 

ทำงกำรเมือง	ตลอดทัง้กำรตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจรฐั	รูจ้กัยอมรบัในควำมเหน็ทำงกำรเมอืงโดยสจุรติทีแ่ตกต่ำงกัน	 

และให้ประชำชนใช้สทิธเิลอืกตัง้และออกเสยีงประชำมตโิดยอสิระปรำศจำกกำรครอบง�ำไม่ว่ำด้วยทำงใด		สำมำรถ

เกิดขึ้นได้ด้วยกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน	 ให้ประชำชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 เป็นพลเมืองดีในระบอบ

ประชำธิปไตย

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญดังกล่ำว	 จึงได้ประสำนควำมร่วมมือ 

กับหน่วยงำนของรัฐ	สถำบันกำรศึกษำ	และเครือข่ำยพลเมือง	 เช่น	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย	 (ศส.ปชต.)	

ลูกเสืออำสำ	กกต.	 เพื่อพัฒนำประชำธิปไตย	 รด.	 จิตอำสำ	ดีเจประชำธิปไตย	และเครือข่ำยพลเมืองอื่น	 ร่วมกัน

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

สำระส�ำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	และกำรเลือกตั้ง	 เพื่อเตรียมควำมพร้อม

พลเมืองเข้ำสูก่ระบวนกำรเลอืกตัง้อย่ำงมคีณุภำพ		ภำยใต้ยทุธศำสตร์	“กำรเลอืกตัง้คณุภำพ	โดยพลเมอืงคณุภำพ”

	 ๑.๑	 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา	

	 	 ๑.๑.๑	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	

มำตรำ	 ๒๒	 (๕)	 บัญญัติให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมีหน้ำที่และอ�ำนำจส่งเสริม	 สนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐ	

สถำบันกำรศึกษำ	 และองค์กรเอกชน	 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชน	หรือให้ประชำชน

มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้ง	และควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	ดังนั้น	จึงประสำนควำมร่วมมือ 

จำกกระทรวงมหำดไทย	 และกระทรวงศึกษำธิกำร	 เพื่อผลักดันศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย	 (ศส.ปชต.)	 

ให้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยในระดับต�ำบล/แขวง	 ร่วมกับเครือข่ำยพลเมือง 

ในชุมชน	 ด้วยควำมมุ่งหวังกำรเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยพลังของพลเมือง	 น�ำมำสู่กำรเป็นศูนย์กลำง 

ในกำรเรยีนรูป้ระชำธปิไตยในระดบัต�ำบล/ชมุชน	แต่ด้วยกรรมกำรศนูย์ส่งเสรมิพฒันำประชำธปิไตย	(กก.ศส.ปชต.)	 

ไม่ตระหนักถึงควำมส�ำคัญและภำรกิจของ	 ศส.ปชต.	 บำง	 ศส.ปชต.	 จึงไม่มีกำรขับเคล่ือนกิจกรรม	 กก.ศส.ปชต.	 

หรือไม่มีกำรขับเคลื่อนกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง	 ด้วยรอส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบภำรกิจ	 และ 

งบประมำณ	ขณะที่คร	ูกศน.	ต�ำบล	ซึ่งเป็นเลขำนุกำรศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย	มีควำมจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ

ภำรกิจรองรับนโยบำยของหน่วยงำนของรัฐ	 จึงต้องปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยเป็นล�ำดับแรก	 ท�ำให้ไม่สำมำรถ

สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่ำงเต็มที่
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	 	 ๑.๑.๒	 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร	 

พ.ศ.	๒๕๖๑	มีผลบังคับใช้ในช่วงปลำยปีงบประมำณ	ท�ำให้ไม่สำมำรถน�ำเนื้อหำที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนกำรเลือกตั้ง	 โดยเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชำชนไปใช้ในกำรผลิตสื่อให้ควำมรู้รูปแบบต่ำง	 ๆ	 

ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	 เพื่อให้ทันต่อกำรด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำยต่ำง	 ๆ	 ได้	 รวมท้ังกำรเผยแพร่ไปยังกลุ่ม 

เป้ำหมำย	ไม่สำมำรถด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมห้วงเวลำทีก่�ำหนดไว้ในแผนปฏบิตักิำร	ส่งผลให้กำรขบัเคลือ่นกจิกรรม

ของเครือข่ำยพลเมือง	เช่น	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย	(ศส.ปชต.)	โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ประจ�ำจังหวัดมีส่ือประกอบกำรเผยแพร่ควำมรู้จ�ำนวนไม่เพียงพอ	และกรรมกำร	 ศส.ปชต.	 ซึ่งเป็นสื่อบุคคลที่

ส�ำคัญ	มภีำรกิจงำนอืน่ทีต้่องปฏบัิตทิ�ำให้ไม่สำมำรถขบัเคลือ่นกจิกรรมเผยแพร่ควำมรูร้ฐัธรรมนญูและกำรเลอืกตัง้ 

ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

	 ๑.๒	แนวทางแก้ไข	
	 	 ๑.๒.๑	 ควรจัดส่งสื่อต้นแบบกำรเผยแพร่ควำมรู้	 ให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ประจ�ำจังหวัดสำมำรถน�ำไปผลิตล่วงหน้ำไปพลำงก่อน	 และจัดส่งซีดีชุดควำมรู้	 ให้พิจำรณำประยุกต์ใช้ตำม 

ควำมเหมำะสมเพื่อให้สำมำรถด�ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง

	 	 ๑.๒.๒	 ปรับแนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนินกิจกรรมของเครือข่ำยให้มีควำมยืดหยุ ่น 

เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนกิจกรรมได้มำกขึ้น	 ทั้งในห้วงเวลำและให้กำรสนับสนุนสื่อประกอบกำรเผยแพร่ควำมรู้

ให้เพียงพอ

	 ๒.	กำรศึกษำดูงำนหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง	

	 กำรก�ำหนดประเทศในกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ	 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

และห้วงระยะเวลำที่ก�ำหนด

	 ๒.๑	ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา
	 	 เนือ่งจำกมตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๑๐	พฤษภำคม	๒๕๕๙	ประกอบหนังสอืของส�ำนกัเลขำธกิำร

คณะรัฐมนตร	ีที่	 นร	๐๕๐๖/ว	๑๖๐	ลงวันที่	 ๑๓	พฤษภำคม	๒๕๕๙	และ	ที่	 นร	๐๕๐๖/ว	๑๒๐	ลงวันที่	 ๙	 

มีนำคม	๒๕๖๐	ข้อ	๕.๓	กำรดงูำน	ณ	ต่ำงประเทศ	หลกัสตูรและกำรอบรมทีก่�ำหนดให้มกีำรดงูำน	ให้ด�ำเนนิกำร	ดงันี้

	 	 ก.	 ควรเน้นกำรดูงำนภำยในประเทศตำมสถำนที่และกิจกรรมเป้ำหมำยที่เหมำะสม	

ฯลฯ

	 	 ข.	 หำกเป็นกำรดูงำนในประเทศเพื่อนบ้ำนบริเวณพื้นที่ชำยแดน	 ควรพิจำรณำกำรพักค้ำง 

ในประเทศไทย	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีรำยได้น้อยและผู้ประกอบธุรกิจตำมแนวชำยแดนได้ด�ำเนินธุรกิจชุมชนและได้

ประโยชน์จำกกำรดูงำน	(มติคณะรัฐมนตรี	วันที่	๒๑	กรกฎำคม	๒๕๕๘)	 	 	

	 	 ค.	 ในกรณีจ�ำเป็นต้องดูงำน	ณ	 ต่ำงประเทศเพื่อประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบหรือศึกษำจำก

ต้นแบบให้คณะกรรมกำรหลักสูตรพิจำรณำกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียน	 

หรือบวกสำม	ได้แก่	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	ญี่ปุ่น	เกำหลีใต	้เป็นล�ำดับแรก
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	 	 ง.	 ในกรณีมีควำมจ�ำเป็นต้องเดินทำงไปดูงำนในประเทศอื่น	 ๆ	 นอกจำกข้อ	 ค.	 ก็อำจท�ำได้	
หำกอยู่ภำยในกรอบวงเงินงบประมำณค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรดูงำน	 ณ	 ต่ำงประเทศ	 ตำมที่หน่วยงำนเจ้ำของหลักสูตร
ได้ท�ำควำมตกลงกับส�ำนักงบประมำณ	 ซึ่งเห็นว่ำใกล้เคียงกับวงเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปดูงำนตำมข้อ	 ค.	
หรือเป็นกำรออกค่ำใช้จ่ำยของผู้รับกำรอบรมเอง	 หรือผู้รับกำรอบรมยอมรับภำระส่วนท่ีเกินวงเงินงบประมำณ 
กำรดงูำนตำมข้อ	ค.	โดยให้แสดงเหตผุล	ควำมจ�ำเป็น	แผนกำรดงูำน	ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั	และขออนญุำตจำกรฐัมนตรี 
หรือผู้บังคับบัญชำของหน่วยงำนเจ้ำของหลักสูตรเป็นครำว	ๆ	ไป

ฯลฯ
	 	 หลกัสตูรกำรพฒันำกำรเมอืงและกำรเลอืกต้ังระดับสงูได้ก�ำหนดให้กำรศกึษำดูงำนต่ำงประเทศ
เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร	 เพื่อเป็นกำรเปิดมุมมองในกำรน�ำมำวิเครำะห์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่ำงระบบ 
กำรเลอืกตัง้ของประเทศต่ำง	ๆ 	กบัของประเทศไทย	โดยจะก�ำหนดประเทศท่ีมกีำรจัดกำรเลือกต้ังหรือกำรออกเสยีง
ประชำมติ	เพื่อก�ำหนดพื้นที่ในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของหลักสูตร	ทั้งนี	้ควรอยู่ในห้วงระยะเวลำ 
ตำมที่หลักสูตรได้ก�ำหนดไว้เป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว	 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อตำรำงกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำว	 
ซึง่จำกกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรพฒันำบคุลำกรของพรรคกำรเมอืง	หลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมอืงและกำรเลอืกตัง้ 
ระดับสูง	 รุ่นที่	 9	 (พตส.9)	 ท่ีผ่ำนมำนั้นหลักสูตรได้ก�ำหนดให้มีกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศโดยน�ำเข้ำที่ประชุม 
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลหลักสูตรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้งระดับสูง	 รุ่นที่	 9	 ที่ประชุมได้พิจำรณำ 
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 พฤษภำคม	 ๒๕๕๙	 อย่ำงเคร่งครัด	 ในกำรประชุม 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงมีมติเห็นชอบให้ก�ำหนดพื้นที่ในกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศของหลักสูตร	 พตส.	 9	 
จ�ำนวน	2	 เส้นทำง	 ได้แก่	 เส้นทำงที่	 ๑	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่ำงวันที่	 2	 -	7	กรกฎำคม	๒๕๖1	 
เส้นทำงที่	๒	ณ	จังหวัดฮอกไกโด	ประเทศญี่ปุ่น	ระหวำ่งวันที่	2	-	6	กรกฎำคม	๒๕๖1				
	 	 จำกข้อเท็จจรงิดงักล่ำว	จะเหน็ได้ว่ำกำรด�ำเนนิโครงกำรมอีปุสรรคปัญหำในกำรด�ำเนนิงำน	ดงันี้
	 	 ๑.	ระยะเวลำในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศไม่เป็นไปตำมห้วงเวลำที่หลักสูตร 
ก�ำหนดไว้ในตำรำงกำรศึกษำอบรม	ดังนั้น	จึงท�ำให้เกิดผลกระทบและประสิทธิภำพในกำรศึกษำอบรม	โดยเฉพำะ
กำรทำบทำมวิทยำกรที่เหมำะสมและสอดคล้องกับหัวข้อวิชำที่หลักสูตรได้ก�ำหนดไว้แล้ว	 และกำรปรับตำรำง 
กำรศึกษำอบรมให้เป็นไปตำมก�ำหนดระยะเวลำของโครงกำร
	 	 2.	กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศในเส้นทำงที่ซ�้ำซ้อนในระยะเวลำติดต่อกัน	 ท�ำให้
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ได้รบัข้อมลูเกีย่วกบักำรเลอืกตัง้จำกแหล่งข้อมลูในสภำพแวดล้อม	องค์ประกอบ	
และปัจจัยที่คล้ำยคลึงกัน	 ท�ำให้ไม่เกิดควำมหลำกหลำยในมุมมองและควำมคิดท่ีแตกต่ำงกันมำกนัก	 รวมท้ัง 
ควำมน่ำสนใจของวิถีชีวิตและสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น	 อีกทั้งในกำรด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นไประหว่ำงกำรศึกษำดูงำน	
ดังนั้น	 กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศในกลุ่มประเทศอำเซียนบวกสำมจึงอำจตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ	
ไม่ได้อย่ำงเต็มที่

	 ๒.๒	แนวทางแก้ไข
	 	 สถำบันพัฒนำกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง	โดยส�ำนักพัฒนำบุคลำกรเห็นว่ำ	กำรก�ำหนดประเทศ
ควรให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์และห้วงระยะเวลำท่ีหลักสูตรฯ	 ก�ำหนดไว้	 ดังนั้น	 ในกำรพิจำรณำประเทศที่ควร 
เดนิทำงไปศกึษำดงูำน	จงึควรยดึหลกักำรและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรฯ	เป็นหลกั	คอืกำรพจิำรณำประเทศทีม่กีำร 
จัดกำรเลือกตั้งหรือกำรออกเสียงประชำมติในปีนั้น	 ๆ	 และควรเป็นประเทศที่สำมำรถเป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำ 
กำรเมืองและกำรเลือกตั้งได้	เพื่อสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ	ได้อย่ำงชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
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	 ๓.	 กำรด�ำเนินโครงกำร/กิจกรรม		ในปีงบประมำณ		พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 ปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 ได้มีกำรก�ำหนดโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งไว้	 จ�ำนวน	 24	 โครงกำร	 39	 กิจกรรม	 และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมต ิ

ให้ปรับเพิ่มกิจกรรมใหม่อีก	 3	 กิจกรรม	 จึงเป็น	 24	 โครงกำร	 42	 กิจกรรม	 และได้มีกำรอนุมัติให้ด�ำเนินกำร 

และเบกิจ่ำยงบประมำณ	จ�ำนวน	21	โครงกำร	33	กจิกรรม	คดิเป็นร้อยละ	46.67	เนือ่งจำกบำงโครงกำร/กจิกรรม

ติดขัดด้วยข้อกฎหมำย	ได้แก่	โครงกำรสร้ำงกลไกกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งกำรเลือกตั้ง	กิจกรรมเชิงสมำนฉันท์ 

ในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถิ่น	 ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	

เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือผู้บริหำรท้องถ่ิน	 อยู่ระหว่ำงรับฟังควำมคิดเห็น

จำกผู้ที่เกี่ยวข้อง	 จึงไม่สำมำรถก�ำหนดกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นที่ชัดเจนได้ว่ำจะเริ่ม 

ในห้วงเวลำใด	 และบำงกิจกรรมติดประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต	ิ ฉบับที่	 53/2557	 ให้พรรคกำรเมือง 

ด�ำเนนิกำรประชมุหรอืด�ำเนนิกำรใด	ๆ 	ทำงกำรเมอืง	รวมทัง้บำงกจิกรรมติดขดัด้วยขัน้ตอนและวธิกีำรจดัซ้ือจดัจ้ำง

ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ	พ.ศ.	 2560	 จึงท�ำให้กำรด�ำเนินกำรโครงกำร/

กิจกรรมในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	 ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้	 จึงท�ำให้มีกำรเบิกจ่ำยได้เพียงร้อยละ	 46.67	 

ของงบประมำณที่ตั้งไว้



สวนที่ ๖
ขอสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ส่วนที่ ๖
   ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

	 กำรประชำสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชน
	 ในด้ำนกำรให้กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนแก่พรรคกำรเมือง	

	 กำรประชำสมัพนัธ์เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจของประชำชนในด้ำนกำรให้กำรสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน 

แก่พรรคกำรเมือง	 เนื่องจำกกำรขอควำมร่วมมือให้สื่อมวลชนด�ำเนินกำรด้ำนสื่อสำร	 เผยแพร่	 และสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจในบทบำทของประชำชนและสมำชิกพรรคในกำรพัฒนำพรรคกำรเมืองเป็นเรื่องที่ต้องมีกำรผลิตสื่อ 

ที่สร้ำงควำมน่ำสนใจ	ทั้งนี้	ได้มีกำรตั้งข้อสังเกต	ดังนี้

	 1.	 ปัจจุบันเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ได้รับกำรพัฒนำมำกขึ้น	 ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก 

ต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้คน	 รวมไปถึงพฤติกรรมกำรรับชมโทรทัศน์ของประชำชน	 ในอดีตที่ผ่ำนมำสื่อโทรทัศน์

คืออุปกรณ์รับชมข้อมูลข่ำวสำรและควำมบันเทิงประจ�ำบ้ำนที่สมำชิกภำยในครอบครัวจะมำรับชมร่วมกัน 

เพื่อเป็นกำรสร้ำงปฏสิัมพันธอ์ันดี	หรือน�ำควำมรูส้ึกที่เกิดขึ้นไปรว่มแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็กบัเพื่อนร่วมงำน	และ

แม้ว่ำพฤติกรรมดังกล่ำวจะยังคงมีอยู่ในปัจจุบันแต่ก็ถูกท้ำทำยด้วยกำรเปล่ียนผ่ำน	 กำรยอมรับ	 หรือกำรเข้ำมำ 

ของกิจกำรโทรทัศน์	หรือกิจกำรคล้ำยโทรทัศน์	หรือกำรเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์พกพำสมัยใหม่	อำทิ	สมำร์ทโฟน	

แท็บเล็ต	และคอมพิวเตอร์พกพำ	ซึ่งเข้ำมำเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสำรที่ผู้ใช้สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

	 2.		สื่อโทรทัศน์มีควำมหลำกหลำยเนื่องจำกมีกำรใช้ระบบทีวีดิจิทัลแทนระบบอนำล็อก	 และสิ่งที ่

เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันในแวดวงสื่อโทรทัศน	์มีดังนี้

	 	 ๒.๑		ควำมท้ำทำยทีจ่ะท�ำให้ประชำชนเหน็ควำมส�ำคญัและเปลีย่นมำรบัสญัญำณของช่องรำยกำร

ทีวีดิจิทัล	เพื่อส่งเสริมกำรเขำ้ถึงโทรทัศน์ในระบบดังกลำ่ว	กำรตัดสินใจเลือกรับชมช่องรำยกำรจำกแบบเดิมที่เป็น

อนำล็อกมำเป็นแบบดิจิทัล	ก็ต้องสื่อสำรให้ประชำชนเห็นถึงควำมแตกตำ่งของภำพและเสียงได้อย่ำงชัดเจน

	 	 ๒.๒		ควำมท้ำทำยที่เกิดจำกกำรมีคู่แข่ง	 อย่ำงช่องรำยกำรที่ให้บริกำรผ่ำนดำวเทียม	 หรือผ่ำน 

สำยเคเบิล	 หรืออินเทอร์เน็ต	 ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกำรเกิดคู่แข่งจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีเท่ำนั้น	 แต่ยังเป็น 

กำรแข่งขันในเชิงกำรดึงดูดควำมสนใจของประชำชนต่อเนื้อหำที่น�ำเสนอ	ซึ่งส่งผลต่อกำรประกอบกิจกำร

	 	 ๒.๓	 ควำมท้ำทำยที่เกิดจำกพฤติกรรมของประชำชนในกำรให้ควำมสนใจต่อกำรรับชมโทรทัศน	์

ที่ไม่ได้ให้ควำมสนใจต่อเน้ือหำบนจอโทรทัศน์เท่ำนั้น	 แต่ยังท�ำกิจกรรมอื่น	 ๆ	 บนหน้ำจออื่นไปพร้อม	 ๆ	 กันด้วย	 

ซึ่งเป็นทั้งวิกฤตและโอกำสในกำรเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของประชำชนผู้ใช้สื่อในยุคปัจจุบัน

	 	 ๒.๔	 ควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจของกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	 ซ่ึงเกี่ยวโยงกับกิจกำรทำง

ธุรกิจ	 ที่มีโฆษณำเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจกิจกำรในกำรอยู่รอด	ควำมท้ำทำยต่ำง	 ๆ	 ท�ำให้เห็นว่ำกำรประกอบ

กิจกำรโทรทัศน์ในยุคดิจิทัลนั้นเต็มไปด้วยวิกฤตและโอกำส	ซึ่งโดยแท้จริงแล้วมีควำมเกี่ยวโยงทั้งกำรเปลี่ยนแปลง

ในพฤติกรรมของประชำชน	 รวมไปถึงกำรบริหำรกิจกำรหรือองค์กร	 และนโยบำยของภำครัฐ	 ซึ่งตำ่งมีผลกระทบ

ต่อกำรอยู่รอดของกิจกำรโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	หรือดิจิทัลทีวีในยุคนี้
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	 3.	 กำรเผยแพร่แก่ประชำชนทำงหอกระจำยข่ำว	 เสียงตำมสำย	 ภำยในชุมชนและหมู่บ้ำนยังเป็น 

สื่อที่จ�ำเป็นต่อประชำชนในชนบทในกำรเผยแพร่แก่ประชำชนทำงหอกระจำยข่ำว	 เสียงตำมสำย	 ภำยในชุมชน

และหมู่บ้ำนยงัเป็นสือ่ทีจ่�ำเป็นต่อประชำชนในชนบท	กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจทีถ่กูต้องให้แก่ประชำชนเกีย่วกบั 

กำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ	กำรมส่ีวนร่วมทำงกำรเมอืงของประชำชน

หรือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งและควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

	 ๑.	 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 แม้ว่ำสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อสำรมวลชนที่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยมำอย่ำงยำวนำนและยังคง 

ทรงอิทธิพลในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร	 ควำมรู้	 ควำมบันเทิง	 ฯลฯ	 แต่เน่ืองจำกมีค่ำใช้จ่ำยที่แพงและมีกำร 

แข่งขนัระหว่ำงสือ่โทรทศัน์อย่ำงเข้มข้นและรนุแรง	ดงันัน้ในยคุปัจจุบนั	องค์กรต่ำง	ๆ 	จงึแสวงหำส่ือท่ีสำมำรถเข้ำถึง 

กลุ่มเป้ำหมำยได้และมีค่ำใช้จ่ำยที่ไม่แพงเท่ำสื่อโทรทัศน์	ซึ่งก็คือสื่อทำง	Social	Media	หรือ	Digital	Media

	 ในโลกยุคดิจิทัล	 ดิจิทัลมีเดีย	 โซเชียลมีเดีย	 และเว็บไซต์ออนไลน์	 คือเครื่องมือที่ทรงอิทธิพลมำกขึ้น

เร่ือย	 ๆ	 ในกำรท�ำกำรตลำดและกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์	 เพรำะมีควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชน	 

(ในเมอืงใหญ่)	แต่ท้ังนีท้ัง้นัน้	สถติกิำรรบัสือ่ออนไลน์เริม่เพิม่ขึน้มำใกล้เคยีงกบัสือ่สำรมวลชนหลกัอย่ำงสือ่โทรทศัน์	

เนื่องจำกสื่อออนไลน์ไม่ได้เข้ำถึงเฉพำะกลุ่มคนรุ่นใหม่เหมือนเมื่อ	 4	 -	 5	 ปีก่อน	 เพรำะปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัย

สำมำรถเข้ำถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้อยำ่งง่ำยดำยด้วยสมำร์ทโฟนที่มีรำคำถูกลง	ค่ำยโทรศัพท์มือถือต่ำง	ๆ	มีข้อเสนอ

มำกมำย	(promotion)	เพือ่ดงึดดูผูบ้รโิภค	ดงันัน้	ในภำรกจิทีเ่กีย่วข้องกบัคณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ังและส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	สือ่ดจิทิลัจงึเป็นอกีช่องทำงหนึง่ทีน่่ำสนใจ	และควรสนบัสนนุในด้ำนงบประมำณให้เป็น

สื่อที่มีบทบำทเป็นอย่ำงมำกในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่ำง	ๆ 	ในภำรกิจของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	กำรสรำ้งควำมรู้

ควำมเข้ำใจทีถ่กูต้องให้แก่ประชำชนเกีย่วกบักำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	

กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองของประชำชนหรือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรเลือกตั้งและควำมรู ้

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	ฯลฯ

	 ๒.	แนวทางแก้ไข

	 กรณีประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยคือประชำชนที่อยู ่ในกรุงเทพมหำนครและเมืองใหญ่	 ประชำชน 

ส่วนใหญ่มกีำรใช้สือ่โทรทัศน์	วทิยกุระจำยเสยีง	กำรสือ่สำรทำงอเิลก็ทรอนกิส์	จึงต้องมกีำรน�ำเสนอผ่ำนสือ่ดังกล่ำว

ให้มำกเป็นพิเศษ	 ส่วนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีอำศัยอยู่ตำมชนบท	 ชุมชน	หมู่บ้ำน	 ยังคงต้องมีกำรน�ำเสนอสื่อ 

ในรูปแบบสื่อวิทยุชุมชน	 หอกระจำยข่ำว	 เสียงตำมสำย	 กำรประกำศแจ้งเตือนภำยในชุมชน	 เอกสำรเผยแพร่	 

ป้ำย	 ฯลฯ	 เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มประชำชนดังกล่ำวได้ตรงตำมวัตถุประสงค์	 แนวทำงแก้ไขปัญหำ	 คือ	

สนับสนุนให้มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสำรมวลชนให้รอบด้ำน	ได้แก	่สื่อโทรทัศน์	วิทยุกระจำยเสียง	กำรสื่อสำร 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์	 สื่อวิทยุชุมชน	 หอกระจำยข่ำว	 เสียงตำมสำย	 กำรประกำศแจ้งเตือนภำยในชุมชน	 เอกสำร 

เผยแพร่	ป้ำยต่ำง	ๆ	โดยค�ำนึงถึงกลุ่มเป้ำหมำยเป็นหลักดังที่ได้กลำ่วมำ
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๘.	นำยเดชำ	วงษ์มำก	 ผู้แทนผู้ตรวจกำร

    หัวหน้ำคณะท�ำงำน

นำยกฤช	เอื้อวงศ์	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง		

    คณะท�ำงำน

1.	นำยสำโรช	ไพเรำะ	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

2.	นำงสำวจินตนำ	ศรีนุกูล	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรทั่วไป

3.	นำงสำวกัญญำ	ตันติธัญญำกร	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรคลัง

4.	นำงสำวชุลีพร	ชำญใบพัด	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ

5.	นำยสมพล	พรผล	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรพรรคกำรเมือง

6.	นำยสมเกียรติ	คงดี	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

7.	นำยบรรเทิง	วัชรเสรีกุล	 ผู้ตรวจสอบภำยใน	

8.	นำงสำวณิชำนำฎ	บรรจงจิตร	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำบุคลำกร

9.	นำยเอกฤกษ์	พร้อมชัยอนันต์	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	1	

10.	พันต�ำรวจตรี	สมคิด	ดอนดง	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	2	

11.	นำยชำญชัย		สมำคม	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	3	

12.	นำยสุพจน	์สังข์หยู	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	5

13.	นำยจักรินทร์	ชำลีพุทธำพงศ์	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักสนับสนุนงำนสืบสวนสอบสวน	

14.	นำยวิชำญ	อนงค์	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ	๒	

	 	 	 รักษำกำรในต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและวิชำกำร
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15.	นำงสำวสุธิดำ	โชคพระสมบัติ	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง	 	

16.	นำยพินิจ	จันทร์ฉำย	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกฎหมำยและคดี

17.	นำงโกศิญำ	วิริยะนันทวงศ์	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์	

18.	นำยส�ำรวม	บุญล้น	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอัตรำก�ำลังและระบบงำน	รักษำกำรในต�ำแหน่ง	

	 	 	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง	ส�ำนักบริหำรทรัพยำกรบุคคล

19.	นำงปรำนอม	หล้ำเตจำ	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิเครำะห์และผลิตขำ่ว	ส�ำนักประชำสัมพันธ์	

20.	นำงสำวทิพวรรณ	เทียรพิสุทธิ์	 พนกังำนกำรเลอืกตัง้ช�ำนำญกำร	รกัษำกำรในต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำระบบ

	 	 	 และเทคโนโลยกีำรเลอืกตัง้		ส�ำนกัสนบัสนนุกำรเลอืกตัง้และกำรออกเสยีงประชำมต	ิ

21.	นำยชำญพล	สุขดี	 พนกังำนกำรเลือกตัง้ช�ำนำญกำร	รกัษำกำรในต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำเครอืข่ำย	1	

	 	 	 ส�ำนักพัฒนำเครือขำ่ยกำรเลือกตั้ง

22.	พนัต�ำรวจโท	หญงิ	วำสนำ	รอดประเสรฐิ	 นักวิชำกำรพัสดุช�ำนำญกำร	ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนอ�ำนวยกำร	

	 	 	 ส�ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔

23.	นำงพิชญ์สินี	คงมำศ	 นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร	ส�ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	1	 	

24.	นำงชญำน์ภำ	เที่ยงผดุง	 พนักงำนกำรเลือกตั้งช�ำนำญกำร	ปฏิบัติหนำ้ที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนอ�ำนวยกำร	

	 	 	 ส�ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ	๑

25.	นำงสำวพมิพ์สทุธิชำ	โชตชินิเกษม	 พนักงำนกำรเลือกตั้งช�ำนำญกำร	รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเลือกตั้ง	4		

	 	 	 ส�ำนักบริหำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ	2

26.	นำงสำวรุจิรำ	ผึ่งผดุง		 พนักงำนกำรเลือกตั้งช�ำนำญกำร	รักษำกำรในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน

	 	 	 กองทุนเพื่อกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง	ส�ำนักบริหำรกำรสนับสนุนโดยรัฐ

27.	นำงสำวเสำวนำ	โชคสกุลชัยพันธ	์	นักจัดกำรงำนทั่วไปช�ำนำญกำร	

	 	 	 ปฏิบัติหนำ้ที่หัวหน้ำงำนกลุ่มงำนอ�ำนวยกำร	ส�ำนักวินิจฉัยและคดี

28.	นำงสำวปิยสุดำ	คงฤทธิศึกษำกร	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยติดตำมและประเมินผล	ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์	

29.	นำงสุนิศำ	อนงค์	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

30.	นำงสำวจุฑำมำศ	เดชแพ	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

31.	นำงสำวเสำวลักษณ์	นำคละออ	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	ส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์

32.	นำงสำวกัญญำวีร	์พรหมมิ	 พนักงำนกำรเลือกตั้งช�ำนำญกำร	ส�ำนักพัฒนำเครือข่ำยกำรเลือกตั้ง	

	 	 	 ช่วยปฏิบัติงำนส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
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