
๑ 
 

รายงานผลการปฏบิตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การปฏิบตัิงานตามแผนงาน (แผนปฏิบัติการของส านักงานได้รับการอนุมัติ เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๑ โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกต้ัง    

๑.๑ กิจกรรมหลัก การพฒันาและปรับปรงุแอปพลิเคชันตา
สับปะรด 
 

 - อนุมัติโครงการแล้ว 
 

 แอปพลเิคชันที่ได้รับการปรบัปรุง
พร้อมใช้งานเพื่อรับแจง้เหตุการทุจริต
การเลือกตัง้ 
 

1.1.1 กิจกรรม จ้างพฒันาและปรบัปรุงแอปพลิเคช่ันตา
สับปะรด 
(430,000/....0......) สสส. 

 - ได้ผู้รับจ้างฯ แล้ว ระยะเวลาใน
จัดท าระบบประมาณ 6 เดอืน 
คาดว่าจะสามารถ ใช้งานได้เดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ จ. 
38/2563  ลงวันที่ 29 กันยายน 
2563 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

 (อยู่ในระหว่างด าเนินการปรับปรงุ /
ปัจจุบันสามารถใช้งานส าหรับการแจง้
เหตุการเลือกตัง้ท้องถ่ินได้) 

1.1.2 กิจกรรม อบรมการใช้งานระบบ  
ปรับลด 468,000 บาท สสส. 
 

 ปรับลดงบประมาณเหลือ 0 บาท
และขอไปด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ยกเลกิกิจกรรม เนื่องจากการ
ปรับปรงุแอบพลเิคชันตา
สับปะรดยังไม่แล้วเสรจ็ 

 

๑.๒ กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบการข่าวระดับจังหวัด 
(๒๑๑,๖๐๐ / 75234) สสส. 

 ด านินการแล้วเสรจ็  เครือข่ายข่าวในพื้นที่ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนประสานงานกับเจ้าหน้าที่



๒ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

ของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจงัหวัด จ านวน 220 
คน 
(จนท.ของสนง.กกต.จว.ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนและประชุมกลุ่มยอ่ยกับ
เครือข่ายข่าวในพื้นที่จ านวน 3 ครั้ง 
รวมทั้งสิ้น 230 คน) 

๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกต้ังแบบสมาร์ท    

๒.๑ กิจกรรมหลัก พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้ง
ท้องถ่ิน 

 - อนุมัติโครงการแล้ว 
 

  

2.1.1 กิจกรรม พฒันาระบบงาน 
(2,200,000 / 659,943.90) สสล. 

 

 - ได้ผู้รับจ้างฯ แล้ว คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2564  
- เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน  
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ จ.
16/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2563  

- ด าเนินการอบรมหลังจาก
พัฒนาระบบงานเสรจ็สิ้น 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

มีฐานข้อมูลผู้มสีิทธิเลือกตัง้ ผูส้มัครรับ
เลือกตั้ง ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง พรอ้มใช้
งานในการเลือกท้องถ่ิน 
(ด าเนินการพัฒนาระบบงานคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564) 

๒.1.๒ กิจกรรม ซ่อมบ ารุงเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ ๔ 
 (1,499,070 / 449,721) สสล. 

 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  มีเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้ รุ่นที่ 4 ให้
พร้อมใช้งาน จ านวน 440 เครื่อง 
(มีเครือ่งลงคะแนนที่ใช้งานได้จ านวน 
440 เครื่อง) 

 



๓ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๓ โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบบริหาร   
๓.๑ กิจกรรม จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยทุธ์ 

(3,753,640 / ....0...) สพบ. 
 - อนุมัติโครงการแล้ว 

- จ้างทีป่รกึษาฯจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามสัญญาเลขที่ จ.
14/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน  
2563 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

 มีแผนพฒันาทรพัยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง จ านวน 1 แผน 
(ด าเนินการพัฒนาระบบงานคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564) 

๓.๒ กิจกรรม การจัดท าแผนยุทธศาสตรส์ านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
(2,891,208 / 2,118,708) สนย. 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  มีแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี 
(2561-2580) จ านวน 1 แผน 
แผนปฏิบัติการฯ 5 ปี จ านวน 2 แผน 
และแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี จ านวน 
1 แผน 
(มีแผนยุทธศาสตรส์ านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) จ านวน 1 แผน 
แผนปฏิบัติการฯ 5 ปี จ านวน 2 แผน 
และแผนปฏิบัติการ ซึง่ได้ประกาศใช้
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ) 
 



๔ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๔ โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน     
4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์การให้มีความยืดหยุ่น

สามารถปรับตัวให้สอดคล้องได้กับทุกสถานการณ์ 
    

4.1.1 กิจกรรม การศึกษาวิเคราะห์เพือ่ก าหนดอัตราก าลัง
และแผนอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
ปรับลด 1,500,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 
1,000,000 บาท 

  - บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากโครงสร้างส านักงานฯยัง
ไม่แล้วเสร็จ 

มีแผนอัตราก าลงัของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 1 
แผน 
 

4.1.2 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  ศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและนโยบายของผูบ้รหิาร เรื่อง การศึกษา
แนวทางการบรหิารการจัดการเลือกตั้งภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) กรณีศึกษาการเลือกตัง้สภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดล าปาง เขตเลอืกตั้งที่ 4 แทนต าแหนง่ที่ว่าง 
(2,000,000 /357,074) สวช. 
 
 
 

 - อนุมัติโครงการแล้ว 
- ได้ผู้รับจ้างฯแล้ว คาดว่า
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่  
29 ตุลาคม 2563 
- เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด  
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามสัญญาเลขที่ จ.
22/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 
2563  
 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- จ านวนงานวิจัยที่ได้มกีารด าเนินการ 
1 เรื่อง (เชิงปริมาณ)                                                
- มีแนวทางหรือมาตรการในการ
ปฏิบัติงานของส านักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

-มีงานวิจัยกรณีศึกษาการเลือกตัง้สภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขต
เลือกตั้งที่ 4 แทนต าแหน่งที่ว่าง 
- มีแนวทางการบริหารการจัดการ
เลือกตั้งภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติเช้ือไวรสัโคโรนา (Covid-
19)  

4.1.3 กิจกรรม  จัดท าโครงสร้างส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ภายใต้ภารกิจกฎหมายใหม ่

   จ านวน 1 โครงสร้าง (เชิงปรมิาณ) 



๕ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

(662,880 / 662,880) สบค. 
4.1.4  กิจกรรม การศึกษา วิเคราะห์ จัดท าโครงสร้าง

เงินเดือน ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(1,500,000 /....0.....) สบค. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

แผนโครงสร้างเงินเดือน ระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และระบบ
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(เชิงปริมาณ) 

๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดการเลือกต้ัง    
๕.๑ 
 
 
 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
องค์กร 
 (7,000,000 /...0.......)  สนย. 
 
 
 
 
 

 - อนุมัติโครงการแล้ว 
- ประกาศหาผู้รบัจ้างแล้ว แต่ไม่มผีู้
สามารถด าเนินการได ้จงึต้อง
ปรับปรงุรปูแบบการด าเนิน
โครงการใหม ่
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

 
 

ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้
การจัดท าแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร 
จ านวน 849 คน (เชิงปริมาณ) 

๖ โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน     
๖.๑ กิจกรรม อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานตามต าแหนง่ในสายงาน 
(งบประมาณ การเงินการคลัง และพัสด)ุ 
(9,800,000/...0...) สพบ. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. ร้อยละของผูเ้ข้าอบรมผ่านเกณฑ์
การอบรมร้อยละ 90   2. ระดับของผู้
เข้ารับการอบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึนระดับ 
4                  3. ระดับของผูผ้่าน
การฝกึอบรมมีทักษะในการปฏิบัติ



๖ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

หน้าที่ด้านการพัสดเุพิ่มข้ึน ระดบั 4 
(เชิงคุณภาพ) 
 

๖.๒ 
 
 
 

กิจกรรม  อบรมหลกัสูตรการบรหิารงานต าแหนง่
บรหิารระดบัต้นเพื่อสร้างภาวะผู้น าและเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ รุ่นที่ ๓ 
(16,835,780/...0...) สพบ. 
 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ตาม
ตัวช้ีวัดในแต่ละหมวดวิชา สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการฝกึอบรมไปใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าที่ได้ของหลกัสูตร ร้อย
ละ 95 

๖.๓ กิจกรรม อบรมหลักสูตรพนักงานระดบัปฏิบัติการ (พปก.)  รุ่น
ที่ 19   
ปรบัลด 3,590,000 บาท สพบ. 
 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. ร้อยละของผูเ้ข้ารบัการอบรมผ่าน
เกณฑ ์
2. กลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้ารับ
การอบรมตลอดโครงการ ร้อยละ 80 

๖.๔ กิจกรรม อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
และลกูจ้างประจ า  
ปรับลด 6,481,700 บาท สพบ. 

  - ยกเลิกกจิกรรม เนือ่งจากไม่มี
การบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหนง่ 

1. โครงการ/หลักสูตร/กจิกรรมที่จัด
ข้ึนเพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมตามโคงการ/หลักสูตรเพิ่ม
สมรรถนะในยการปฏิบัตงิาน ร้อยละ 
90 



๗ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 80 

๖.๕ 
  

กิจกรรม อบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับช านาญ
การพิเศษ   
ปรับลด 16,800,000 บาท สพบ. 

  - ยกเลิกกจิกรรม เนือ่งจากไม่มี
การบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหนง่ 

1. โครงการ/หลักสูตร/กจิกรรมที่จัด
ข้ึนเพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมตามโคงการ/หลักสูตรเพิ่ม
สมรรถนะในยการปฏิบัตงิาน ร้อยละ 
90 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
 
 

๖.6 กิจกรรม อบรมหลักสูตรการบริหารงานต าแหน่ง
อ านวยการต้น รุ่นที่ ๒ 
(15318300 / 6,336,032.91) สพบ. 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  มีการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น รุ่นที่ 2 
จ านวน 120 คน (เชิงปริมาณ) 
(ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลกัสูตรการ
บรหิารงานต าแหน่งอ านวยการระดบั
ต้น (รุ่นที่ ๒) โดยได้ด าเนินการระหว่าง
วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมรามาการเ์ด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร 



๘ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

มีพนักงานผ่านการอบรมหลักสูตรการ
บรหิารงานต าแหน่งอ านวยการระดบั
ต้น รุ่นที่ 2 จ านวน 200 คน) 

๖.๖ กิจกรรม  ฝึกอบรมทกัษะการสื่อสารองค์กรและ
ประชาสมัพันธ์  
ปรับลด 5,000,000 บาท  สปส. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโร
นา 2019 

บุคลากรทีผ่่านการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ร้อยละ 80 
 

๖.๗ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านัก
ประชาสมัพันธ์ 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

บุคลากรทีผ่่านการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ร้อยละ 80 
 

๖.๘ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

บุคลากรทีผ่่านการพฒันาสมรรถนะ
ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ร้อยละ 80 
 

๖.๑๐ กิจกรรมการพฒันาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจการ(1,700,000 /610,009) 

    



๙ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

6.10.1 กิจกรรมยอ่ยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างคู่มือ
การตรวจแบบบูรณาการ 
(624,770/360,594) สตก. 
 

 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  มีคู่มือการตรวจการจ านวน 1 เลม่ 
(ด าเนินการร่างคู่มอืตรวจการระหว่าง
วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2563) 

6.10.2 กิจกรรมยอ่ยที่ 2ประชุมสัมมนารับฟงัความคิดเห็นต่อ
ร่างคู่มือการตรวจการแบบบูรณาการ 
(604,800/249,415) สตก. 
 

 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ
ในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สนง.
กกต. จ านวน 180 คน (เชิงปรมิาณ) 
(ด าเนินการจัดประชุมสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการตรวจการ
ฯ เมื่อวันที่ 15-16 ก.ค.63 ณ 
โรงแรมกรุงศรรีิเวอร์ จ.
พระนครศรีอยุธยา) 

6.10.3 
 
 
 

กิจกรรมยอ่ยที่ 3 ประชุมปรับปรุงคู่มือ 
(14,000 /….0…….) 
 
 
 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโร
นา 2019 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

 

6.10.4 กิจกรรมยอ่ยที่ 4 การจัดจัดพมิพ์คู่มือการตรวจการฯ 
(70,000 /.....0.......) 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 



๑๐ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

เนื่องจากต้องด าเนินการหลังจาก
ประชุมปรบัปรุงคู่มือ แล้วเสร็จ  
- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

๗ โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ   
๗.๑ 
 
 
 
 
 

กิจกรรม อบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนเบื้องต้น 
ปรับลด 2,000,000 บาท 
สพบ. 
 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- อยู่ระหว่างการปรบัปรงุหลกัสูตร 
ตามข้อสังเกตของ กกต. 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓      

1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 90 (เชิงคุณภาพ)  
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
(เชิงคุณภาพ) 

๗.๒ 
 
 
 
 

กิจกรรม ฝึกอบรมสง่เสริมสมรรถนะและวินัยของ
พนักงานในการใช้อาวุธปืน 
ปรับลด 2,358,700 บาท 
สสว.3 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

1. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมทีผ่่านเกณฑ์
ประเมินผลการฝึกอบรมร้อยละ 80  
(เชิงคุณภาพ) 
2. รายงานสรุปผลการฝึกอม จ านวน 
1 ฉบับ 



๑๑ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๗.๓ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัตกิารคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยค าร้องและปญัหาหรือข้อโต้แยง้ 
ปรับลด 929,400 บาท สสว.1 

  - ยกเลิกกจิกรรม  
- ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโร
นา 2019 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

 

๗.๔ กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการเลอืกตั้ง 
(11,083,400 /9,029,550) สพบ. 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  1. ประชุมคณะท างานจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตัง้ 5 ครั้ง 
(เชิงปริมาณ)  
2. คู่มืออบรมพฒันาศักยภาพ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจ านวน 780 เล่ม 
(เชิงปริมาณ)  
3. ผู้ตรวจการเลือกตัง้ทีเ่ข้าอบรม 
จ านวน 555 คน 
(.........) 

๘ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT    
๘.๑ กิจกรรม พฒันาศักยภาพการท างานของพนักงาน

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรการให้
ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
(1,988,920 /1,215,576.50) สบท. 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้มีความรูเ้กี่ยวกับงานสาร
บรรณ ร้อยละ 90 



๑๒ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๘.๒ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการตรวจสอบภายในให้เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
(170,000 /118,360) 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ   

๘.๓ กิจกรรม การพฒันาทรพัยากรบุคคลทางด้านกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ปรับลด 500,000 บาท สกม. 

  - ยกเลิกกจิกรรม  
- ไม่สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

 

๙ โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกต้ัง
ให้เป็นมืออาชีพ 

    

๙.๑ กิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตัง้เป็น
พนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ 
จ านวน ๑๓ สายงาน 
ปรับลด 7,887,000 บาท  สบค. 

  - ยกเลิกกจิกรรม  
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

จ านวนบุคลากรทีบ่รรจุและแต่งตั้งตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ตามอัตรา
ว่าง) (เชิงปริมาณ) 

๙.๒ กิจกรรม การประเมิน/คัดเลือก/สอบคัดเลือกเพือ่
เลื่อนระดับต าแหน่งให้สงูข้ึน 
(9,704,400 / 1,112,317.80) สบค. 

 - ด าเนินการบรรจุแตง่ตั้งต าแหนง่
ประเภทอ านวยการต้นเรียบร้อย
แล้ว 
 

 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรทีบ่รรจุและแต่งตัง้
ตามคุณสมบัตเิฉพาะต าแหนง่ (ตาม
อัตราว่าง) (เชิงปรมิาณ) 
(ส านักงานฯบรรจุพนักงานด ารง
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น ทดแทน
อัตราว่างแล้ว) 



๑๓ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๙.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม การประเมิน/คัดเลือกเข้าสู่ต าแหนง่หัวหน้า
กลุ่มงาน   
(2,319,000 /.......0........) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - อนุมัติโครงการแล้ว 
- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกพนักงานเพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการ 
(หัวหน้ากลุ่มงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ
วันที่ 3 สิงหาคม 2563  
- ด าเนินการรับสมัครระหว่าง
วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563  
 

- ไม่สามารถด าเนินการจัดสอบได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

จ านวนบุคลากรทีบ่รรจุและแต่งตั้งตาม
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ตามอัตรา
ว่าง) 

๙.๔ กิจกรรม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ต าแหน่งพนกังานบันทึกข้อมลู 
ปรับลด 709,000 บาท  สบค. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

๙.๕ กิจกรรม  การสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ต าแหน่งพนกังานบริการ 
ปรับลด 192,000 บาท สบค. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

9.6 
 
 
 

กิจกรรม อบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนและไต่สวน 
(กรณีพเิศษ) 
(8,522,540/....0.......) 
 
 

 - กกต.มีมติครั้งที่ 77/2563 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 
เห็นชอบปรบัเพิ่มกจิกรรม อบรม
หลักสูตรสบืสวนและไต่สวน 
(กรณีพเิศษ) ไว้ในแผนปฏิบัติการ

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

1. บุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน ร้อย
ละ 90 
2. บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 80 



๑๔ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

 
 

ฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  

๑๐ โครงการติดตามประเมินผลการเลือกต้ังและการออก
เสียงประชามต ิ

    

๑๐.๑ การสมัมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของ สนง. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(2,399,208 /844,612.23) สนย. 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ  - มีการสัมมนาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปะจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 
ครั้ง  (เชิงปริมาณ) 

๑๐.๒ 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม จ้างทีป่รกึษาเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตกิารของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 
(4,500,000/……..0………) สนย. 
 
 
 
 
 
 
 

 - อนุมัติโครงการแล้ว 
- ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจาก
ศูนย์บริการวิชาการจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดท าระบบ
ประเมินผล 
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ 
36/2563 ลงวันที ่24 
กันยายน 2563  
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
 

 - มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติการของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน  1 
ระบบ (เชิงปรมิาณ) 



๑๕ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๑๑ โครงการถอดบทเรียนหลังการเลือกต้ัง     

๑๑.๑ กิจกรรม วิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖2 
(1,800,000/......0.........) สนย. 

 - ผู้รบัจ้างสง่มอบงานงวดสุดท้าย และตรวจรบังานจ้างเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายงวด
สุดท้าย 

- รายงานสรปุผลการวิจัยประเมินผล
กระบวนการได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2562 จ านวน 1 เรื่อง (เชิง
ปริมาณ) 
(ส านักงานฯ มีผลการวิจัยประเมินผล
กระบวนการได้มาซึง่สมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2562) 

๑๑.๒ กิจกรรม วิจัยประเมินผลการจัดใหม้ีการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 
(1,380,094/......0.........) สนย. 

 - ผู้รบัจ้างสง่มอบงานงวดสุดท้าย และตรวจรบังานจ้างเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายงวด
สุดท้าย 

รายงานผลการวิจัยประเมินผลการจัด
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร   เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 
จ านวน 1 เรื่อง (เชิงปริมาณ) 
(ส านักงานฯ มีผลการวิจัยประเมินผล
การจัดให้มีการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   เป็นการ
ทั่วไป พ.ศ. 2562) 

๑๑.๓ กิจกรรม จ้างเหมาด าเนินการประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง้  
(1,600,000/......0.........) สนย. 

 - ผู้รบัจ้างสง่มอบงานงวดสุดท้ายและตรวจรับงานจ้างเรียบรอ้ยแล้ว - อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายงวด
สุดท้าย 
 

รายงานประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น
การทั่วไป พ.ศ. 2562 จ านวน 1 
เรื่อง (เชิงปริมาณ) 
(ส านักงานฯ มีรายงานประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ



๑๖ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

จัดการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร   เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562) 

๑๒ โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม ่     
12.1 กิจกรรม การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดเกบ็และให้บริการสบืค้นข้อมูล 
สวช. 

 - อนุมัติโครงการแล้ว   

12.1.1 กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การพฒันาห้องสมุดอิเล็กทรอนกิส ์
(500,000/.....0.......) สวช. 

  ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน 
1,000 เลม่ 

12.1.2 กิจกรรมยอ่ยที่ 2 การพฒันาสือ่เรียนรู้การเมืองและ
การเลือกตัง้อาเซียน  
(500,000/.....0.......) สวช. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

วีดิทัศน์ข้อมูลการเมืองและการ
เลือกตั้งของประชาคมอาเชียนจ านวน 
1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

12.1.3 กิจกรรมยอ่ยที่ 3 การสัมมนาวิชาการเพื่อการจัดเกบ็
และการให้บริการสบืค้นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
(200,000/52,500) สวช. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็ 
 
 

 - มีผู้เข้าสัมมนาจ านวน 80 คน 
- ผู้เข้าร่วมสมัมนาได้รับความรู้รอ้ยละ 
80  
(มีผูเ้ข้าสัมมนา จ านวน 91 คน 
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ร้อยละ 
80) 
 
 



๑๗ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๑๓ โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ   
13.1 กิจกรรม พัฒนาระบบบรหิารทรพัยากรองค์กร 

ปรับลดงบประมาณปี 63 จากเดมิที่ตั้งไว้  เป็นจ านวน
เงิน 15,000,000 บาท  ปรับลด 10,000,000 
บาท  คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาทสนย. 

 - บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- มีระบบบรหิารทรัพยากรองค์กร 
จ านวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

๑๔ โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ 

    

๑๔.๑ กิจกรรม การประชาสมัพันธ์เนื่องในโอกาสพิเศษ 
(700,000/465,387.50) 
สปส. 

 
- ด าเนินการแล้วเสรจ็  - ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ

ตามแผน ระดับ 5 (เชิงคุณภาพ) 

๑๔.๒ กิจกรรม กกต. ภาคสนามของ กกต. และผูบ้รหิารของ 
สนง.กกต. 
(500,000/22,813) 
สปส. 

 
- ด าเนินการแล้วเสรจ็  - จ านวนช่องทางการเผยแพร่

ประชาสมัพันธ์ 4 ช่องทาง (เชิง
ปริมาณ) 

๑๔.๓ กิจกรรม  กกต. จิตอาสา 
(400,000/….0…….) สปส. 

  - ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก กกต 
มีมติ ครั้งที่ 68/2563 เมื่อวันที่  
31 สิงหาคม 2563   มีมติให้
เลื่อนกิจกรรมออกไปก่อน 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผน ระดับ 1 (เชิงคุณภาพ) 

๑๔.๔ 
 
 
 

กิจกรรม เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีสื่อมวลชน 
ปรับลด 1,500,000 บาท  สปส. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

- การบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม ระดับ 5 
(เชิงคุณภาพ) 



๑๘ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019) 

๑๔.๕ กิจกรรม ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตาม
สถานการณ์ 
(1,000,000/399,645)  สปส. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  - จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อปลูก
จิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
จ านวน 5 เรื่อง (เชิงปริมาณ) 

๑๔.๖ 
 
 
 

กิจกรรม จัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ ภายใต้
แนวคิดประชาธิปไตยสีขาว 
(2,100,000 /...0....) สปส. 
 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมตามแผน ระดับ 4 (เชิง
คุณภาพ) 

๑๔.๗ กิจกรรม เสริมสร้างภาคีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ 
ปรับลด 2,000,000 บาท สปส. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผน ระดับ 4 (เชิงคุณภาพ) 

๑๔.๘ กิจกรรม สื่ออัตลักษณ์ท้องถ่ินไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ 
พร้อมใจไปเลือกตัง้ 
(11,400,000 /7,700,000) สปส. 
 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  - ระดับความส าเร็จในการด าเนิน
กิจกรรมตามแผน ระดับ 4 (เชิง
คุณภาพ) 



๑๙ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๑5 โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย       

 (1) การเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชน 

    

๑5.๑ 
** 

กิจกรรม เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการสร้างพลเมือง
คุณภาพระหว่างส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
กับหน่วยงานพันธมิตร 

    

15.1.
1 

กิจกรรมยอ่ยที่ 1 การประชุมวิชาการลงนามบันทกึ
ข้อตกลงร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรใหม ่
(300,000/...0 ....) สพค. 

  ไม่ได้ใช้งบประมาณ จ านวนหน่วยงานทีล่งนามบันทึก
ข้อตกลง 
(ท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือกบั 4 
หน่วยงาน) 

 กิจกรรมยอ่ยที่ 2 สัมมนาทบทวนผลการด าเนินงาน
การสร้างพลเมือง (Big Forum) 
(3,700,000 /...0.....) สพค. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 
 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90(เชิงคุณภาพ) 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 
เล่ม(เชิงปรมิาณ) 

๑5.๒ 
** 

กิจกรรม อบรมวิทยากรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
(2,500,000 / 1,370,975.98) สพค. 

 -ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

 จ านวนครั้งในการจัดอบรม จ านวน 2 
รุ่น 



๒๐ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

(จัดอบรมวิทยากร 1 ครั้ง มผีู้ผ่านการ
อบรมเป็นวิทยากร จ านวน 158 คน) 

๑5.๓ 
** 

กิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเป็น
พลเมืองแกเ่ครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรใหม ่
(20,000,000 / ....0....)  สพค. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 
เล่ม 
 

๑5.๔ 
** 

กิจกรรม สัมมนาขับเคลือ่นงานการสร้างความเป็น
พลเมือง 
(801,500 / 464,208)  สพค. 
 
 
 
 
 
 

 -ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ 

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 100 คน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 
เล่ม 
(1. มีผูเ้ข้าร่วมสัมมนาจ านวน 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 
เล่ม) 

 (2) การเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    

๑5.5 กิจกรรม จัดประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร 
(280,000 / 97,960)  สสพ. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  มีหลกัสูตรส าหรบัด าเนินกิจกรรม 3 
หลักสูตร (เชิงปริมาณ) 
(มีหลักสูตรส าหรับด าเนินกิจกรรม 1 
หลักสูตร) 



๒๑ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๑5.6 กิจกรรม อบรมทดลองหลกัสูตร 
(549,600 /444,420)  สสพ. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  1.มีจ านวนผูเ้ข้าอบรมตามหลกัสูตร 
ร้อยละ 80ของเป้าหมาย (เชิง
คุณภาพ) 
 (มีผู้เข้าอบรมตามหลักสูตร รอ้ยละ 
90) 

๑5.7 กิจกรรม จัดพิมพ์คู่มอืหลักสูตรส าหรับอบรม 
(400,000 /393,225)  สสพ. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  จ านวนคู่มือ หลกัสูตรส าหรบัอบรม 
(คู่มือ หลกัสูตรส าหรบัอบรม 
35,000 เลม่) 

๑5.8 กิจกรรม อบรมวิทยากรหลักหน่วยงานของรัฐ 
(1,965,000 /1,865,000) 
 สพค. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  มีจ านวนผูเ้ข้าอบรมตามหลักสูตร ร้อย
ละ 100 ของเป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) 
(มีจ านวนผูเ้ข้าอบรมตามหลักสูตร 
ร้อยละ 93.06 ของเป้าหมาย) 
 

๑5.9 กิจกรรม อบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ 
(11,112,000 / 10,270,993) 
สพค. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  มีจ านวนผูเ้ข้าอบรมตามหลักสูตร ร้อย
ละ 100 ของเป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) 
(มีจ านวนผูเ้ข้าอบรมตามหลักสูตร 
ร้อยละ 93.06 ของเป้าหมาย) 

๑5.๑0 กิจกรรม จัดจ้างสถาบนัการศึกษา หน่วยงานของรฐั หรือ
สถาบันทางวิชาการด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
ปรับลด 544,600 บาท สพค. 

 ปรับลดงบประมาณ - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

 



๒๒ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๑5.๑1 
 
 
 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์
ส่งเสริมพฒันาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) (สนง.
กกต.จว.ปทุมธานี)  
ปรับลด 102,080 บาท สพค. 
 

 ปรับลดงบประมาณ - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 

ศส.ปชต.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) สนง.
กกต.จว.ปทุมธานี จ านวน 2 แห่ง (เชิง
ปริมาณ) 

๑5.๑2 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัการเลือกตัง้เชิงสมานฉันท์
แก่เจ้าหน้าทีผู่้ด าเนินการเลือกตัง้ (สนง.กกต.จว.
ปทุมธานี) 
ปรับลด 255,540 บาท สพค. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

- ร้อยละ 80 ของผูเ้ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักฎหมาย 
ระเบียบ กระบวนการจัดการเลือกตัง้ 
สามารถน าไปถ่ายทอดและปฏิบัติงาน
ได้อย่างประสิทธิภาพ (เชิงคุณภาพ) 

๑5.๑3 รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ศส.ปชต. (สนง.กกต.จว.
ร้อยเอ็ด  สนง.กกต.จว. อุบลราชธานี และ สนง.
กกต.จว.ปทุมธานี) 
(3,701,000 /....0......) สพค. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. หมู่บ้านไม่ขายเสียงฯ สนง.กกต.จว.
ร้อยเอ็ด สนง.กกต.จว. อบุลราชธานี 
และ สนง.กกต.จว.ปทมุธานี) 
จ านวน 152 หมู่บ้าน (เชิงปรมิาณ) 

 (3) การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือสร้าง
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    

๑5.๑4 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาสือ่สารสนเทศ
เพื่อสง่เสรมิการเรียนรู้ความเป็นพลเมอืง 
(1,575,000 /106,244) สสพ. 

   จ านวนครั้งในการจัดประชุม 3 ครั้ง 



๒๓ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

(จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาสื่อ
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ความเป็นพลเมอืง 1 ครั้ง) 
 

๑5.๑5 
** 

กิจกรรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรและกจิกรรมส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อสร้างพลเมือง 
(2,569,000 /96,328)  สสพ. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  จ านวนครั้งในการจัดประชุม 4 ครั้ง 
(จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนว
ทางการพัฒนาหลกัสูตรและกิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา 
เพื่อสร้างพลเมือง 
 2 ครั้ง) 
 

๑5.๑6 
** 

กิจกรรม  เสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกบัความเป็นพลเมือง
และการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแกส่ภา
นักเรียน 
(2,500,000/….0…..)  สสพ. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1.จ านวนนักเรียนและครูทีเ่ข้ารับการ
อบรม156 คน (เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละของจ านวนผู้ทีผ่่านการ
อบรมมีความรูเ้พิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
(เชิงคุณภาพ) 

๑5.๑7 
** 

กิจกรรม  อบรมวิทยากรครฝูึกนกัศึกษาวิชาทหาร 
(1,275,000/….0…….) สสพ. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1.จ านวนผูเ้ข้ารับการอบรม 100 คน 
2. ร้อยละของจ านวนผู้ทีผ่่านการ
อบรมไปปฏิบัตหิน้าที่วิทยากร ร้อยละ 
80 

๑5.๑9 
** 

กิจกรรม  ฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้ังคับบัญชาลกูเสืออาสา 
กกต. เพื่อพฒันาประชาธิปไตย 
(3,000,000 /….0….)  สสพ. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

1. จ านวนผู้เข้ารบัการอบรม 400 คน 
(เชิงปริมาณ) 



๒๔ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

2. ร้อยละของจ านวนผู้ทีผ่่านการ
อบรมไปปฏิบัตหิน้าที่ถ่ายทอดความรู้
ให้ลูกเสอือาสา กกต.ในสถานศึกษา
ร้อยละ 80 (เชิงคุณภาพ) 

๑5.๒๐ 
** 

กิจกรรม ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ า
จังหวัดเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกบั
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 
(11,200,000 /8,793,415.43) 
สพค. 

 - โอนงบประมาณให้ สนง.
กกต.จว.ด าเนินการ 

 จ านวนในการจัดโครงการ/กจิกรรม
เผยแพร่ความรู ้77 ครั้ง  
(สนง.กกต.จว.ด าเนินการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ
การปกครองต่างๆ ดังนี้ อสม. 
29,226 คน,ศส.ปชต.16,989 คน
,ท้องถ่ิน 2,800 คน,ดีเจ ปชต. 
2,525 คน,กศน.676 คน,กลุ่มสตรี 
523 คน, ผูสู้งอายุ 235 คน 
สื่อมวลชน 58 คน ,ครู/นักเรียน/
นักศึกษา 8,172 คน,  และอื่นๆ 
3,026 คน) 
 

๑5.๒๑ กิจกรรม  ติดตามและนิเทศการขับเคลื่อนกจิกรรม
เผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
(545,000/....0........)  สพค. 

  - เป็นการตรวจติดตามและนเิทศ
งานของกิจกรรมที่ ๑๙.๒๐ 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. จ านวนครั้งของการติดตามและ
นิเทศ 8 ครั้ง 
2.จ านวนรายงานสรปุผลการติดตาม  
1 เล่ม 



๒๕ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๑5.๒๒ การผลิตสือ่ประชาสัมพันธ์ และหรือพฒันาสื่อการ
เรียนรู้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
(620,000 / 269,212) สวช. 

 - อนุมัติโครงการแล้ว  
- ได้ผู้รับจ้างฯ แล้ว ก าหนดส่ง
ของ 12 ตุลาคม 2563 
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ จ.
35/2563 ลงวันที ่24 
กันยายน 2563 
 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1. จ านวนสื่อทีผ่ลิตตามที่ก าหนด 1 
ชุด 
 - สื่อวีดิทัศน์และหรือสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ในห้องภาพยนตร์และ
หรือห้องอื่นๆ ในศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 
3. จ านวนสื่อทีผ่ลิตตามที่ก าหนด(แผ่น
พับประชาสัมพันธ์ 8,000 แผ่น, 
ปากกาคลอ้งคอสี่สี 8,000 ด้าม,  
สิ่งของที่มีตราสญัลักษณ์ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 5,000 ช้ิน) (เชิง
ปริมาณ) 

๑5.๒๓ อบรมกรรมการ ศส.ปชต. หลักสูตรพลเมืองดีวีถี
ประชาธิปไตย (ทดแทน/เพิ่มเติม) (สนง.กกต.จว.
อุบลราชธานี) 
ปรับลด 147,180 บาท สสพ. 
 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 
 
 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 (เชิง
คุณภาพ) 

๑๖ โครงการแสวงหาความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยระหว่างองค์กรท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
๑๖.๑ 
 
 

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร (workshop) เกี่ยวกับ
การจัดการเลือกตั้ง นวัตกรรม เทคโนโลย ีและสื่อ

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) 
และดูงานในหน่วยงานต่างประเทศ 
จ านวน 3 ครั้ง 



๒๖ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

 สังคมออนไลน์ในการเลือกตั้ง และการจัดการด้านการ
ข่าวในการเลือกตั้ง 
ปรับลด 4,210,000 บาท  สบท. 
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

๑๖.๒ กิจกรรม  การสร้างเครือข่ายองค์กรจัดการเลือกตั้ง
อาเซียน (ASEAN Electoral Management Bodies 
Network) 
ปรับลด 2,500,000 บาท  สบท. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

เข้าพบและหารือกับองค์กรจัดการเลือกตั้ง
ในภูมิภาคอาเซียน จ านวน 3 ครั้ง 

๑๖.๓ กิจกรรม  หลักสูตรการพฒันาการเมืองและการ
เลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ ๖ (พตส.๖) 
  - จัดจ้างท าเข็มกิตติมศักดิ์พร้อมกลอ่งผ้าไหม และ
เข็มวิทยฐานะพร้อมกล่องผ้าไหม 
(116,000 /.......0........) สพบ. 
 
 
 

 - อยู่ระหว่างการผลิต 
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ จ.
25/2563 ลงวันที ่2 สงิหาคม 
2563  
 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการสนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

มีพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร
ช้ันสูงพรอ้มเข็มวิทยฐานะและประกาศ
เกียรติคุณพร้อมกิตติมศักดิ์ จ านวน 1 
ครั้ง (เชิงปรมิาณ) 

17 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
๑๗.1 
 
 
 

กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัตกิารดิจทิัล ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-
2565) 
(3,000,000 / …….0……..) สทส. 
 

 - อนุมัติโครงการแล้ว 
- ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาจาก
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

มีแผนปฏิบัตกิารดจิิทลัส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 
2563-2565) จ านวน 1 แผน (เชิง
ปริมาณ) 



๒๗ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ 
29/2563 ลงวันที ่24 สงิหาคม 
2563  

(คาดว่าด าเนินการแล้วเสรจ็ภายใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2564) 
 
 
 

๑๘ โครงการส านักงานอัตโนมัติ Office Automation      
๑๘.๑ กิจกรรม พฒันาระบบ E-document  

(5,713,000/....0........)  สทส. 
 - อนุมัติโครงการแล้ว 

- ได้ผู้รบัจ้างฯ แล้ว 
- เบิกจ่าย งวดที่ 1 แล้ว 
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ 
19/2563 ลงวันที ่26 พ.ค.2563  
 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์
เวอร์ชันใหม่ จ านวน 1 ระบบ 
(คาดว่าด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 
22 ธันวาคม 2563) 

๑๘.๒ กิจกรรม การบรูณาการจัดการข้อมลูกลางของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะที่ ๑ 
 
งานท้าทาย 
(6,000,000/....0......)  สทส. 

  - ชะลอการด าเนินการออกไปกอ่น 
เนื่องจากต้องรอความชัดเจนจาก
โครงการจัดท าแผนแมบ่ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารส านักงาน (โครงการที่ ๑๗) 

- มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) จ านวน 1 แปลน 
ระบบสารสนเทศกลางหรือระบบ
ฐานข้อมูลกลาง จ านวน 1 ระบบ และ
ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ 
จ านวน 1 ระบบย่อย  (เชิงปรมิาณ) 

๑๘.๓ 
 
 
 
 

กิจกรรม ฝึกอบรมการใช้งาน 
ปรับลดวงเงิน 9,042,300 บาท  สทส. 
 
 
 

 - บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

- ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาระบบ    
E - document (กิจกรรมที่ ๑๘.๑) 

มีการอบรมการใช้งานระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรปูแบบฟอร์ม
อิเลก็ทรอนิกส ์



๒๘ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

 
 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณเดือนธันวาคม 2563 

๑๘.๔ กิจกรรม ผลิตหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ เอกสารวิชาการ และสื่อเผยแพร่ 
(590,000 /……0……..) สวช. 

     1. คู่มือรวมกฎหมาย/ระเบียบ/
ประกาศจ านวน 5,000 เล่ม (เชิง
ปริมาณ)  
2. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัคู่มือน าไป
เสริมสร้างความรู้และประกอบการ 

๑9 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.)     
๑9.๑ กิจกรรม การเสรมิสร้างความเข้มแข็งศูนย์สง่เสริม

พัฒนาประชาธิปไตย 
(23,321,000 / 17,939,700.50)  
สพค. 

 - โอนงบประมาณให้ สนง.
กกต.จวด าเนินการทกุจงัหวัด 

 1. การจัดต้ัง ศส.ปชต.(ต้นแบบ) ร้อย
ละ 80                            
2. การปรับปรงุพัฒนา ศส.ปชต. ร้อย
ละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80 
คน 
(1.จัดต้ัง ศส.ปชต.(ต้นแบบ) รอ้ยละ 
98  
2. การปรับปรงุพัฒนา ศส.ปชต. ร้อย
ละ 100  
3. ผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน) 
         

๑9.๒ กิจกรรม การขับเคลื่อนหมูบ่้านไม่ขายเสียง 
(43,451,200 /29,396,375.37)  สพค. 

 - โอนงบประมาณให้ สนง.
กกต.จวด าเนินการทกุจงัหวัด 

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80   



๒๙ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

2. ตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายคนไม่ขายเสียง/หมู่บ้าน รอ้ย
ละ 80 (เชิงคุณภาพ)    
3. ฐานข้อมูลศูนย์ละ 3 เล่ม (เชิง
ปริมาณ) 
(จัดประชุมกรรมการ ศส.ปชต. จ านวน 
7,517 ศูนย์ๆละ 2 คน ขยาย
เครือข่ายคนไม่ขายเสียง จ านวน 
10,280 แห่ง และจัดท าฐานข้อมลู
จ านวนสถานที่ตั้ง ศส.ปชต.,จ านวน
หมู่บ้านไม่ขายเสียง และรายช่ือผู้ผ่าน
การอบรมหลกัสูตรผูจ้ัดการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) 

๑9.๓ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัตกิารขับเคลือ่นกิจกรรมศูนย์
ส่งเสริมพฒันาประชาธิปไตย 
(2,071,800 / 7,301,500)  สพค. 

 - โอนงบประมาณให้ สนง.
กกต.จวด าเนินการทกุจงัหวัด 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80   
(ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน กลุ่มเป้าหมาย 
230 คน) 

๒๐ โครงการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมร่วมในองค์การและผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในองค์การเข้าสู่ 
“วัฒนธรรมองค์กรท่ีพึงประสงค์” และเผยแพร่สู่สังคมภายนอกด้วยการเป็นตัวอย่างท่ีดี 

 

๒๐.๑ กิจกรรม การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรและคุณธรรม 
วินัย จริยธรรม 
ปรับลด 1,936,900 บาท  สบค. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

- บุคลากรมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการรักษา
วินัย คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้การ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม    



๓๐ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

๒๐.๒ กิจกรรม สัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(2,050,000 /344,033) 

 -  ด าเนินการแล้วเสร็จ  1. ผู้ที่เกษียณอายุเข้าร่วมกจิกรรมร้อย
ละ 80 
2. ผู้ที่เกษียณอายุมีความรู้ในเรื่องการ
บรหิาร 
รายได้และวิธีดูแลสุขภาพเบื้องต้น รอ้ย
ละ 90 
(1.ผูเ้กษียณอายุเข้าร่วมกิจกรรมร้อย
ละ 80 
2. ผู้ที่เกษียณอายุมีความรู้ในเรื่องการ
บรหิาร 
รายได้และวิธีดูแลสุขภาพเบื้องต้น รอ้ย
ละ 90) 

๒๐.๓ 
 
 
 
 
 

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรของส านักกจิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 
ปรับลด 1600,000 บาท  สกกต. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาร้อยละ 
90 
2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส านัก
กิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 
188 เล่ม 

๒๑ โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสารท่ีจ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 

๒๑.๑ กิจกรรม  การสร้างพลังทมีงานสู่องค์การแหง่การ
เรียนรู ้(639,600 /....0.....)     สวช. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 80 คน (เชิง
ปริมาณ) 



๓๑ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
(เชิงคุณภาพ) 

๒๑.๒ กิจกรรม การสร้างพลงัทีมงานสู่องค์การเรียนรู้ รุ่นที่ ๓ 
และรุ่นที่ ๔ 
ปรับลด 1,600,000 บาท  สวช. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019  

1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 2 รุ่น จ านวน 
100 คน 
2.  ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในด้านการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
(เชิงคุณภาพ) 

๒๑.๓ 
 
 
 
 
 

กิจกรรม จัดประชุม/สมัมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ 
ปรับลด 408,000 บาท   สวช. 
 
 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา จ านวน 
400 คน 
2. ผู้เข้าร่วมรับฟังได้รับความรู้จากการ
สัมมนาร้อยละ 100 

๒๑.๔ กิจกรรม การน าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้าง
ความส าเรจ็ (Core Value Go to Success of 
Organization) 
(14,090,200 /....0.....)  สวช. 

 - ผูกพันปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม
สัญญาเลขที่ จ.35/2563             
ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 
 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1. ผู้เข้าอบรมจ านวน 10 รุ่นๆ ละ 
50-70 คน(จ านวน 610 คน)  
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และมทีัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร รอ้ยละ 80 



๓๒ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

๒๑.๕ กิจกรรม  kick off การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ปรับลด 500,000 บาท  สวช. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019  

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน2. 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรต้นแบบ ร้อยละ 80 

๒๑.๖ กิจกรรม  องค์กรสู่ความเป็นเลิศ : Refresh and 
Restart for Growth Mindset) 
ปรับลด 27,205,000 บาท  สวช. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 

1. ผู้เข้าอบรม จ านวน 26 รุ่นๆ ละ 70-
85 คน(จ านวน 2,075 คน) 2. ผู้เข้า
อบรมน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 

๒๑.๗ กิจกรรม บูรณาการ เทคนิค กลยุทธ์ ในการน าเสนอ
เนื้อหา รวมทั้งการปรับปรงุ ระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัย
ปลอดภัย  
(1,500,000 /....0.....)  สปส. 

  - ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019  
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- จ านวนระบบเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รบัการ
พัฒนาหรือสร้างขึ้นใหม่ 4 ระบบ 

๒๑.๘ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์
ปรับลด 6,000,000 บาท  สปส. 

  - ยกเลิกกจิกรรม 
- ไม่สามารถด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

- ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผน ระดับ 5 



๓๓ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019  

๒๑.๙ วารสารส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งที่ผลิต
และเผยแพร่ ปี ๒๕๖๒ 
(650,000 /...0......)  สวช. 

   1. จ านวนวารสารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทีผ่ลิตและ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ/ปี2. 
ส่วนราชการหรือส่วนงานที่ไดร้ับ
วารสารน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60 

๒๑.๑๐ วารสารส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งที่ผลิต
และเผยแพร่ ปี ๒๕๖๓ 
(800,000 /......0........)  สวช. 

 - อนุมัติโครงการแล้ว (เดือน
พฤษภาคมสามารถจัดพมิพ์วารสาร
ฉบับที่ ๑/๖๓ ได้) 
- อยู่ระหว่างด าเนนิการจัดท าต้นฉบบั 
วารสารฉบบัที่ 2/๖๓ 
- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1. จ านวนวารสารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทีผ่ลิตและ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ/ป ี
2. ส่วนราชการหรือส่วนงานที่ไดร้ับ
วารสารได้รบัความรูจ้ากเนือ้หาใน
วารสาร รอ้ยละ 80 

๒๒ โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสารดา้นการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒๒.๑ 
** 
 
 
 
 

กิจกรรม จัดท าแอปพลเิคชัน "Civic Education" บน
โทรศัพทเ์คลือ่นที่แบบสมาร์ทโฟน 
(2,000,000 /1,600,000)  สสพ. 

 - อนุมัติโครงการแล้ว  
- ได้ผู้รับจ้างด าเนินการแล้ว 
ก าหนดแล้วเสรจ็วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2564 
- ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามสัญญาเลขที่ จ.
32/2563 ลงวันที ่11กนัยายน 
2563 

- บรรจุในแผนปฏิบัติการ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

- จ านวนโปรแกรมสง่เสรมิการเรียนรู้
บนโทรศัพทส์มารท์โฟน จ านวน 1 
app 
(ก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564) 



๓๔ 
 

ล าดับท่ี 
รายการโครงการ ค าอธิบายผลส าเร็จ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผน 

(งบประมาณท่ีได้รับ/งบประมาณท่ีใช้) 
ส าเร็จ
ลุล่วง ความก้าวหน้า ยังไม่ได้ด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน) 

 
๒๒.๒ 
** 

ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 
(849,400 /610,628)  สสพ. 

 - ด าเนินการแล้วเสรจ็  1. จ านวนคู่มือประชาชน 200,000 
เล่ม 
2. จ านวนแผ่นพับ 498,800 แผ่น 
(1. มีคู่มือประชาชน 200,000 เลม่ 
2. มีแผ่นพับ 498,800 แผ่น) 

 

หมายเหต ุ ๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นการรายงานความคืบหน้าถึงวันที่ ๓0 ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 ๒. เหตุผลที่โครงการ/กิจกรรม ยังมิได้ด าเนินการเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ สนง. กกต. ได้จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินและแผนปฏิบัติการของ สนง. เสนอ กกต. เพื่อพิจารณาในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ท าไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 2 (2) ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น
การประชุม สัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง ฯลฯ ...ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระรา ชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
 ๓. ส าหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงแล้ว ในรอบการรายงานครั้งที่ ๒ เพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จะระบุรายละเอียดตัวช้ีวัดที่ได้เสนอแผนการปฏิบัติงานและความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการเพื่อความสะดวกในการน าข้อมูลไปประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 


