รายงานผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
รายการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้รับ/แผนตัง้ ไว้
แผนตัง้ ไว้
ผล
อนุมัติ
เบิกจ่าย (จากอนุมัติ)
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

ผลผลิตที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตัง้ และการบริการดิจิทัล

13/25

13/10

5/28

5/9

5/11

4/8

168,781,300.00

109,965,500.00

23,642,519.34

21.50

49,965,500.00

120,413,800.00

100,112,100.00

19,688,228.91

19.67

82,829,400.00

141,809,100.00

102,559,200.00

57,192,236.87

55.77

ผลผลิตที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง
ผลผลิตที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
รวมทั้งสิ้น

132,794,900.00

431,004,200.00 312,636,800.00

100,522,985.12 32.15

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ /โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เร่งรัดกำรบูรณำกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรเลือกตั้ง และกำรบริกำรดิจิทลั
มิตปิ ระสิทธิผลตำมพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเลือกตัง้ /กำรออกเสียงประชำมติดว้ ยเทคโนโลยี
ในยุคเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน (Disruptive Technology) สำมำรถนำไปสู่
“กำรแปลงร่ำง" ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT
1
1.1 โครงกำรป้องปรำมและปรำบปรำมกำรทุจริตเลือกตัง้
1.1.1 การพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับปะรด
กิจกรรม จ้างพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับปะรด
กิจกรรม อบรมการใช้งานระบบ
1.1.2 พัฒนาระบบการข่าวระดับจังหวัด
มิตคิ ณ
ุ ภำพบริกำร
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับกำรเข้ำถึงกระบวนกำรเลือกตัง้ /กำรออกเสียงประชำมติให้ชำญฉลำดทัง้ ระบบ
(ต้นน้ำ-ปลำยน้ำ)
2
2.1 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรเลือกตัง้ แบบสมำร์ท
2.1.1 พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
กิจกรรม การพัฒนาระบบงาน
2.1.2 การลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมบารุงเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4)
มิตปิ ระสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรบริหำรเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี
ยุคเทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน (disruptive technology) สำมำรถนำไปสู่กำร
“กำรแปลงร่ำง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT
3
4.1 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสมัยใหม่ในกำรพัฒนำระบบบริหำร
4.1.1 จัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
4.1.2 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (2561-2580)

สพบ./สนย.
สพบ.
สนย.

4

สบค./สวช.

4.2 โครงกำรปฏิรูปโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
4.2.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้สอดคล้องได้กับทุกสถานการณ์
กิจกรรม การศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดอัตรากาลังและแผนอัตรากาลังของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กิจกรรม ศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและนโยบายของผูบ้ ริหาร
กิจกรรม จัดทาโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้ภารกิจกฎหมายใหม่

สสส.

งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

431,004,200
168,781,300

119,967,400
60,415,800

312,636,800
109,965,500

100,522,985.12
23,642,519.34

1,109,600

468,000

641,600

75,234.00

1,109,600

468,000

641,600

75,234.00

430,000
468,000
211,600

สสล.

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ

468,000
-

75,234.00

430,000
211,600

ยกเลิก

3,699,070

-

3,699,070

1,109,664.90

3,699,070

-

3,699,070

1,109,664.90

2,200,000
1,499,070
22,307,728

3,500,000

6,644,848
3,753,640
2,891,208

18,807,728

-

8,662,880

3,138,662.00

6,644,848

2,118,708.00
2,118,708.00

3,753,640
2,891,208
3,500,000

1,500,000
1,500,000

659,943.90
449,721.00

2,200,000
1,499,070

-

5,162,880

1,019,954.00

สบค.

5,162,880
2,500,000

3,662,880
1,000,000

1,019,954.00
-

สวช.

2,000,000

-

2,000,000

357,074.00

สบค.

662,880

-

662,880

662,880.00

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ

5

ประเด็นยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ /โครงกำร
4.2.2 การศึกษา วิเคราะห์ จัดทาโครงสร้างเงินเดืรวมทั
อน ระบบความก้
าวหน้าในสายอาชีพ
้งสิ้น
และระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.3 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยงในกำรจัดกำรเลือกตัง้
4.3.1 กิจกรรม การบริหารจัดการความเสีย่ งและการควบคุมภายในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำมำตรฐำนขั้นตอน ระเบียบและประกำศต่ำง ๆ ให้มีควำมรวดเร็ว
ทันเหตุกำรณ์ และมีผลในทำงปฏิบัติ
6
5.1 โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนในกำรปฏิบัตงิ ำน
5.1.1 พัฒนำมำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
กิจกรรมหลัก การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กิจกรรม อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานตามตาแหน่งในสายงาน
(งบประมาณ การเงินการคลัง และพัสดุ)

ผู้รับผิดชอบ

สบค.

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ
2,000,000

7,000,000

งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)

-

1,500,000

-

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

7,000,000

-

สพบ./สปส./
สตก.

สพบ.
สพบ.

สพบ.
กิจกรรม อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และลูกจ้างประจา
กิจกรรม อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชานาญการพิเศษ
กิจกรรม อบรมหลักสูตรการบริหารงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น รุ่นที่ 2
สปส.

7

3,500,000

สนย.

กิจกรรม อบรมหลักสูตรการบริหารงานตาแหน่งบริหารระดับต้นเพื่อสร้างภาวะผูน้ า
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 3
กิจกรรม อบรมหลักสูตรพนักงานระดับปฏิบัติการ (พปก.) รุ่นที่ 19

กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะการสือ่ สารองค์กรและประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของสานักประชาสัมพันธ์
กิจกรรม เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำกระบวนกำรในกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพและเป็นมำตรฐำน
7.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรสืบสวนสอบสวนและวินจิ ฉัยให้มีควำมเชี่ยวชำญ
7.1.1 อบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนเบื้องต้นสาหรับผูป้ ฏิบัติงานสืบสวนและไต่สวน
กิจกรรม อบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนเบื้องต้น
กิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถนะและวินัยของพนักงานในการใช้อาวุธปืน
7.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคาร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
7.1.3 อบรมพัฒนาศักยภาพผูต้ รวจการเลือกตั้ง

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

สตก.
สพบ./สสว.3/สสว.1

สพบ.
สสว.3
สสว.1
สพบ.

75,525,780

31,871,700

43,654,080

75,525,780

31,871,700

43,654,080

73,825,780
9,800,000

31,871,700
-

41,954,080
9,800,000

20,425,780
16,835,780

3,590,000
-

16,835,780
16,835,780

3,590,000
38,600,000
6,481,700
16,800,000
15,318,300
5,000,000
4,500,000
300,000

3,590,000
23,281,700
6,481,700
16,800,000
5,000,000
4,500,000
300,000

15,318,300
15,318,300
-

200,000
1,700,000

200,000
-

1,700,000

16,371,500
16,371,500
4,358,700
2,000,000
2,358,700
929,400
11,083,400

5,288,100
5,288,100
4,358,700
2,000,000
2,358,700
929,400
-

6,946,041.91
6,336,032.91
ยกเลิก
6,336,032.91
6,336,032.91

ยกเลิก
ยกเลิก

ยกเลิก
ยกเลิก
610,009.00
11,083,400
11,083,400

9,029,550.00

11,083,400

9,029,550.00

ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ /โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ

งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

รวมทั้งสิ้น
มิตกิ ำรพัฒนำองค์กำร
กลยุทธ์ที่ 8 เร่งรัดกำรพัฒนำเพื่อยกระดับบุคลำกรของสำนักงำน กกต.
รองรับกำรจัดกำรเลือกตัง้ /กำรออกเสียงประชำมติ
8
8.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะบุคลำกรเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ digital OECT

สบท./สตส.

33,567,622

9,288,000

25,879,622

3,290,866.53

2,658,920

500,000

2,158,920

1,333,936.50

/สกม.

9

10

11

8.1.1 พัฒนาศักยภาพการทางานของพนักงานสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
8.1.2 พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
8.1.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางด้านกฎหมายของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สบท.

1,988,920

-

1,988,920

1,215,576.50

สตส.

170,000

-

170,000

118,360.00

สกม.

500,000

8.2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเลือกตัง้ ให้เป็นมืออำชีพ
8.2.1 สรรหาบุคคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งบนหลักสมรรถนะ
กิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประจาของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จานวน 13 สายงาน
กิจกรรม การประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือกเพื่อเลือ่ นระดับตาแหน่งให้สงู ขึ้น
กิจกรรม การประเมิน/คัดเลือก เข้าสูต่ าแหน่งหัวหน้ากลุม่ งาน
กิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจาของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล
กิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจาของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาแหน่งพนักงานบริการ
8.3 โครงกำรติดตำมประเมินผลกำรเลือกตัง้ และกำรออกเสียงประชำมติ
8.3.1 การสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8.3.2 จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
8.4 โครงกำรถอดบทเรียนหลังกำรเลือกตัง้
8.4.1 วิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. 2561
8.4.2 วิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
8.4.3 จ้างเหมาดาเนินการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง

สบค.

500,000

20,811,400

8,788,000

7,887,000

7,887,000

9,704,400
2,319,000
709,000

709,000

192,000

192,000

สนย.

6,899,208

12,023,400

ยกเลิก
6,899,208

2,399,208

4,500,000

-

4,500,000
-

-

ยกเลิก
ยกเลิก

-

3,198,094

ยกเลิก

1,112,317.80

9,704,400
2,319,000
-

-

1,800,000
1,398,094

1,112,317.80
-

-

2,399,208

สนย.

ยกเลิก

-

844,612.23
844,612.23
-

4,798,094
1,800,000
1,398,094
1,600,000

-

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ /โครงกำร
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมทั
สำรสนเทศสมั
้งสิ้น ยใหม่
9.1 โครงกำรพัฒนำกำรสื่อสำรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
9.1.1 การจัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ และให้บริการสืบค้นข้อมูล
9.2 โครงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรงำนและบริกำร
9.2.1 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
16,200,000
1,200,000

สวช.

สนย./สบค./
สกค./สทส.

15,000,000

สปส.

ทรงเป็นประมุขและกำรพัฒนำกระบวนกำรเลือกตัง้ ให้ระบบกำรเลือกตัง้ ทีด่ ี
4.1 โครงกำรสร้ำงจิตสำนึกพลเมืองดีวถิ ีประชำธิปไตย
4.1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขให้แก่ประชาชน
(1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขให้แก่ประชาชน
กิจกรรม เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างพลเมืองคุณภาพระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับหน่วยงานพันธมิตร
กิจกรรม อบรมวิทยากรพลเมืองดีวิถปี ระชาธิปไตย (วพป.)
กิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเป็นพลเมืองแก่เครือข่ายหน่วยงาน
พันธมิตรใหม่

19,688,228.91

19,600,000
19,600,000

3,500,000
3,500,000

16,100,000
16,100,000

8,587,845.50

-

27,301,500

-

400,000
1,000,000
2,100,000
11,400,000
1,049,400

ยกเลิก
ยกเลิก

399,645.00
-

ยกเลิก
ยกเลิก

7,700,000.00
68,593,100

1,049,400
902,220

465,387.50
22,813.00

700,000
500,000

1,500,000
2,000,000
-

69,642,500

สพค.

-

100,112,100

69,642,500

46,211,320

5,000,000
5,000,000

20,301,700

400,000
1,500,000
1,000,000
2,100,000
2,000,000
11,400,000

/สวช.

52,500.00
52,500.00

120,413,800

700,000
500,000

สพค./สสพ.

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

6,200,000
1,200,000

10,000,000
10,000,000

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกำรขับเคลื่อนวิถปี ระชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
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งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)

1,200,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยประชำธิปไตย และส่งเสริมกำรพัฒนำพรรคกำรเมือง
มิตคิ ณ
ุ ภำพบริกำร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรสื่อสำรสองทำงระหว่ำงสำนักงำน กกต. และเครือข่ำยในระบบ
14
3.1 โครงกำรพัฒนำช่องทำงกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงสร้ำงสรรค์
3.1.1 การสือ่ สารกับเครือข่ายเอกชน ประชาชน และพรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสพิเศษ
กิจกรรม กกต. ภาคสนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผูบ้ ริหารของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กิจกรรม กกต. จิตอาสา
กิจกรรม เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีสอื่ มวลชน
กิจกรรม ดาเนินการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารตามสถานการณ์
กิจกรรม จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาว
กิจกรรม เสริมสร้างภาคีการสือ่ สารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
กิจกรรม สือ่ อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ
10,000,000
-

68,593,100

11,100,383.41

45,309,100

1,835,183.98

27,301,500

1,835,183.98

4,000,000

-

4,000,000

2,500,000
20,000,000

-

2,500,000
20,000,000

1,370,975.98
-

ยกเลิก

ยกเลิก

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ
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กิจกรรม สัมมนาขับเคลือ่ นงานการสร้างความเป็
รวมทั้งนสิพลเมื
้ น อง
(2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
กิจกรรม จัดประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตร
กิจกรรม อบรมทดลองหลักสูตร
กิจกรรม จัดพิมพ์คู่มือหลักสูตรสาหรับอบรม
กิจกรรม อบรมวิทยากรหลักหน่วยงานของรัฐ
กิจกรรม อบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ
กิจกรรม จัดจ้างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันทางวิชาการดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
(3) เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์สง่ เสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)
(สนง.กกต.จว.ปทุมธานี)
(4) เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์แก่เจ้าหน้าที่ผดู้ าเนินการเลือกตั้ง
(สนง.กกต.จว.ปทุมธานี)
(5) รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ศส.ปชต. (สนง.กกต.จว.ร้อยเอ็ด สนง.กกต.จว.อุบลราชธานี
และ สนง.กกต.จว.ปทุมธานี)
4.1.2 เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(1) เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสือ่ สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมือง
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริม
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
กิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีสว่ นร่วมพัฒนาประชาธิปไตย
แก่สภานักเรียน
กิจกรรม อบรมวิทยากรครูฝกึ นักศึกษาวิชาทหาร
กิจกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
กิจกรรม สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถกู ต้อง
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
กิจกรรม ติดตามและนิเทศการขับเคลือ่ นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถปี ระชาธิปไตย
(2) การผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ และหรือพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
(3) อบรมกรรมการ ศส.ปชต. หลักสูตรพลเมืองดีวิถปี ระชาธิปไตย (ทดแทน/เพิ่มเติม)
(สนง.กกต.จว.อุบลราชธานี)

ผู้รับผิดชอบ

สพค.

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
801,500
14,851,200

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ
-

งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

801,500
14,306,600

464,208.00

280,000
549,600
400,000
1,965,000
11,112,000
-

97,960.00
444,420.00
393,225.00
1,865,000.00
10,270,993.00
-

280,000
549,600
400,000
1,965,000
11,112,000
544,600

544,600

สพค.

102,080

102,080

-

ยกเลิก

สพค.

255,540

255,540

-

ยกเลิก

สพค.

3,701,000
23,431,180

สสพ.

สวช.
สสพ.

147,180

ยกเลิก

3,701,000

ยกเลิก

23,284,000

9,265,199

-

22,664,000

-

22,664,000

8,995,987.43

1,575,000
2,569,000

-

1,575,000
2,569,000

106,244.00
96,328.00

2,500,000

-

2,500,000

1,275,000
3,000,000
11,200,000

-

1,275,000
3,000,000
11,200,000

8,793,415.43

ยกเลิก
ยกเลิก

545,000
620,000
-

269,212
-

ยกเลิก

545,000
620,000
147,180

147,180

-

ยกเลิก

ยกเลิก

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ
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มิตปิ ระสิทธิภำพในกำรปฏิบัตงิ ำน
รวมทั้งสิ้น
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำกระบวนกำรเครือข่ำยเลือกตัง้ ไปสู่ SMART Election Network
16
5.1 โครงกำรควำมร่วมมือในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยประชำธิปไตยระหว่ำงองค์กร
ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
5.1.1 กระบวนการเครือข่ายมุ่งไปสูเ่ ครือข่ายการเลือกตั้งที่ดีและชาญฉลาด
กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (workshop) เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง นวัตกรรม เทคโนโลยี
และสือ่ สังคมออนไลน์ในการเลือกตั้ง และการจัดการด้านการข่าวในการเลือกตั้ง
กิจกรรม การสร้างเครือข่ายองค์กรจัดการเลือกตั้งอาเซียน (ASEAN Electoral
Management Bodies Network)
กิจกรรม หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 (พตส.6)
มิตกิ ำรพัฒนำองค์กำร
กลยุทธ์ที่ 8 สร้ำงนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทันสมัย
สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยสนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนครอบคลุมทุกภำรกิจ
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8.1 โครงกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
8.1.1 จัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
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8.2 โครงกำรสำนักงำนอัตโนมัติ Office Automation
8.2.1 พัฒนาระบบ E-document
8.2.2 พัฒนาระบบ E-Election
กิจกรรม การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 1
8.2.3 ฝึกอบรมการใช้งาน
8.2.4 ผลิตหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เอกสารวิชาการ และสือ่ เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
6,826,000
6,826,000

สบท./สพบ.

สบท.

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ

4,210,000

สบท.

2,500,000

สพบ.

116,000

งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)

6,710,000
6,710,000

4,210,000

116,000
116,000

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

-

-

ยกเลิก

-

2,500,000

-

-

ยกเลิก
-

24,345,300
สทส.

9,042,300

3,000,000

-

116,000

15,303,000

-

3,000,000

-

สทส./สวช.
สทส.
สทส.

5,713,000
6,000,000

21,345,300

สทส.
สวช.

9,042,300
590,000

9,042,300
9,042,300
-

141,809,100

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงเสริมควำมรู้ พลังศรัทธำ และพลังร่วมวิถีกำรปกครอง

12,303,000

-

5,713,000
6,000,000

-

590,000

-

39,249,900

ยกเลิก

102,559,200

57,192,236.87

79,980,000
79,980,000

54,637,575.87

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มิตคิ ณ
ุ ภำพบริกำร
79,980,000
79,980,000

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ประชำชนมีสว่ นร่วมทำงกำรเมืองวิถปี ระชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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4.1 โครงกำรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำประชำธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
4.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์สง่ เสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลือ่ นหมู่บ้านไม่ขายเสียง
กิจกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ศส.ปชต.
กิจกรรม การขับเคลือ่ นกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง

สพค.

-

34,457,000

-

34,457,000

17,939,700.50

43,451,200

-

43,451,200

29,396,375.37

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ /โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ

งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

รวมทั้งสิ้น
2,071,800

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่ นกิจกรรมศูนย์สง่ เสริมพัฒนาประชาธิปไตย
มิตกิ ำรพัฒนำองค์กำร
กลยุทธ์ที่ 6 เร่งรัดกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตัง้ ให้มีสมรรถนะ
ในกำรจัดกำรควำมรู้ดำ้ นกำรเลือกตัง้ และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง
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6.1 โครงกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์และค่ำนิยมร่วมในองค์กำรและผลักดันให้เกิดกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กำรเข้ำสู่ “วัฒนธรรมองค์กรทีพ่ ึงประสงค์” และเผยแพร่สู่สังคม
ภำยนอกด้วยกำรเป็นตัวอย่ำงทีด่ ี
6.1.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม วินัย จริยธรรม
6.1.2 สัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1.3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสานักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและช่องทำงกำรสื่อสำรทีส่ ำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรสื่อสำรของสำนักงำน กกต. ได้อย่ำงทัว่ ถึงและรวดเร็ว
21
7.1 โครงกำรศึกษำรูปแบบและควำมเหมำะสมของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ช่องทำงกำร
สื่อสำรทีจ่ ำเป็นสำหรับกำรขับเคลื่อนวิถีประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7.1.1 การพัฒนาองค์การไปสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้ (learning Organization)

สบค./สพบ./
สกกต.

สบค.
สพบ.
สกกต.

กิจกรรม การสร้างพลังทีมงานสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้
กิจกรรม การสร้างพลังทีมงานสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
กิจกรรม จัดประชุม/สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลีย่ นความรู้ทางด้านวิชาการ
สวช.
กิจกรรม การนาค่านิยมสูว่ ัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสาเร็จ (Core Value Go to
Success of Organization)
กิจกรรม kick off การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กิจกรรม องค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ : Refresh and Restart for Growth Mindset
สปส.
กิจกรรม บูรณาการ เทคนิค กลยุทธ์ ในการนาเสนอเนื้อหา รวมทั้งการปรับปรุง
ระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยปลอดภัย

7,301,500.00

2,071,800

5,586,900

3,536,900

2,050,000

5,586,900

3,536,900

2,050,000

1,936,900
2,050,000
1,600,000

สวช./สปส.

สวช.

-

1,936,900
1,600,000

2,050,000
-

344,033.00
ยกเลิก

56,242,200

35,713,000

20,529,200

53,392,800

35,713,000

17,679,800

51,942,800
2,647,600
639,600
1,600,000
408,000
41,795,200
14,090,200

35,713,000
2,008,000
1,600,000
408,000
27,705,000
-

16,229,800
639,600
639,600
14,090,200
14,090,200

500,000
27,205,000
7,500,000
1,500,000

500,000
27,205,000
6,000,000
-

1,500,000
1,500,000

344,033.00

2,210,628.00
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
-

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แยกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
หน่วย : บาท
ลำดับ

ประเด็นยุทธศำสตร์ /กลยุทธ์ /โครงกำร
กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมการสือ่ สาร และประชาสั
รวมทั้งสิ้นมพันธ์ผา่ นเครือข่ายสังคมออนไลน์
7.1.2 การเผยแพร่เอกสารและผลงานวิชาการ
กิจกรรม วารสารสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- วารสารสานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ผลิตและเผยแพร่ ปี 2562
- วารสารสานักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ผลิตและเผยแพร่ ปี 2563
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7.2. โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมสื่อสำรและให้บริกำรข่ำวสำรด้ำนกำรขับเคลื่อนวิถีประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7.2.1 กิจกรรม จัดทาแอปพลิเคชัน "Civic Education" บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่แบบสมาร์ทโฟน
7.2.2 กิจกรรม ผลิตสือ่ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

ผู้รับผิดชอบ

สวช.

งบประมำณตำมแผนปฏิบัตกิ ำร
6,000,000
1,450,000
650,000
800,000

สสพ.

ส่วนงำนปรับลดงบประมำณ
6,000,000
-

2,849,400
2,000,000
849,400

งบประมำณคงเหลือ (อนุมัติ)
1,450,000

-

650,000
800,000

-

-

เบิกจ่ำย(จำกอนุมัติ)

2,849,400
2,000,000
849,400

2,210,628.00
1,600,000.00
610,628.00

