
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

----------------------------------------------------------------------  
 

สำนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)) กิจกรรมการนำค่านิยมสู่
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) ตามแผน
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินโครงการพัฒนา
ศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทางการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการ                                             
ขับเคลื่อนที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (การพัฒนา
องค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)) กิจกรรม การนำค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร
เพื่อสร้างความสำเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
ของสำนักงานมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เข้าใจกระบวนการที่
นำไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และวิธีการจัดการความรู้ สร้างความเชื่อ ค่านิยมให้ถือปฏิบัติร่วมกัน สร้า ง
ทัศนคติเชิงบวก มีพลังในการทำงานเป็นทีม รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่ง
ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

     
 

     
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรการนำค่านิยมสู่วัฒนธรรม
องค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ (Core value Go to Success of Organization) รุ่นที่ 3-5 (ประเภทอำนวยการ)  

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8558 



การจัดอบรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงานประเภทบริหาร อำนวยการ 
วิชาการ และปฏิบัติงาน รวมจำนวน 610 คน กำหนดจัดอบรม จำนวน 10 รุ่น โดยได้ดำเนินการจัดอบรม 
เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1-2 ในระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 และรุ่นที่ 3-5 ในระหว่างวันที่ 
12-16 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 
287 คน สำหรับการจัดอบรมในรุ่นที ่ 6 - 10 ได้กำหนดให้มีการอบรมในระหว่างวันที ่ 26 ตุลาคม - 
6 พฤศจิกายน 2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมได้ เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกลุ่มเป้ าหมาย 
ที่เข้าอบรมติดภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และต่อมามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จึงได้กำหนดแผนการจัดอบรม ในรุ่นที่ 6-7 ใหม่ เป็นในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 
2564 และ รุ่นที่ 8-10 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 แต่เนื่องจากในช่วงระยะเวลาจัด
อบรมดังกล่าว ได้เกิดเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid -19) จึงต้อง
เลื่อนการจัดอบรมออกไปก่อน  
 
ภาพกิจกรรม 
 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย  
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายณัฏฐ์ เล่าสีห์ส
วกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการ
เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้า
อบรมหลักสูตร "การนำค่านิยมสู ่วัฒนธรรมองค์กรเพื ่อสร้างความสำเร็จ” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุงเทพมหานคร 
 

    
 

    
ที่มา https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8467 

 
 



วันที ่ 7 ตุลาคม 2563 นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั ้ง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  
สุริยมงคล เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี ่ยมการศึกษาอบรมการนำค่านิยมสู่
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำเร็จ (Core Value Go to Success of Organization) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
(ประเภทบริหาร) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 
 

     
 

     
 

ที่มา https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8486 

 

ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข 
 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน 
  1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการศึกษาอบรมติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมได้ 
เนื ่องจากช่วงระยะเวลาจัดอบรมในรุ่นที่ 6-10 เป็นช่วงระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการเตรียมความพร้อม 
และจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 
     - การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563                                    
                   - การเลือกตั ้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื ่อวันที ่  28 มีนาคม 2564  
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  
  2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid -19) มีแนวโน้ม 
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยได้มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid -19) ซ ึ ่ งม ีข ้อกำหนดและข้อปฏิบ ัต ิ เพื ่อเป็นมาตรการป้องก ันการแพร่ระบาดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) กำหนดพื้นที่สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดใน
ระดับต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม  และบังคับใช้มาตรการเพื่อ



สกัดยับยั้งการระบาดของโรค โดยห้ามการจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลต่างๆ และประกอบกับ                                                                                                                                                                                                                      
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้ม ีประกาศเรื ่องการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด  
ของโรคต ิดเช ื ้ อไวร ัส โคโรนา 2019 (Covid -19 )  จ ึงทำให ้ ไม ่สามารถดำเน ินการจ ัดการอบรม 
ตามแผนการจัดอบรมที่กำหนดไว้ในรุ่นที่ 6-10 ได ้
 แนวทางการแก้ไข 
 1. บริหารสัญญาจ้างโดยอาจกำหนดวันจัดอบรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 
  2. ต ิดตามสถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid -19) 
และมาตรการผ่อนปรนต่างๆ อย่างใกล้ชิด และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid -19) มีแนวโน้มดีขึ้น และมีมาตรการผ่อนปรนในการจัดกิจกรรม จะได้เร่งดำเนินการจัดกิจกรรม
ต่อไปโดยเร็ว 
   3. เมื่อมีการจัดอบรม จะจัดอบรมโดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) อย่างเคร่งครัด  


