
 

  
 

 

 
                  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้ร ับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
เป ็นจำนวนเง ิน ๓,๖๓๑,๕๖๔,๖๓๐ บาท (สามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื ่นส ี ่พ ันหกร ้อยสามสิบบาทถ้วน) 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๑,๖๓๘,๒๖๐ บาท 
(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้อนุมัติให้ดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๔,๒๐๐,๙๔๐ บาท 
(สามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  ซึ่งมีการเบิกจ่ายรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๕,๓๑๐,๐๕๓.๔๘ บาท   
(ห้าสิบห้าล้านสามแสนหนึ่งหม่ืนห้าสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์)  โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

ตารางสรุปการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนฯ 
ต้ังไว้ 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ผล 
 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

งบประมาณ 

แผน (ตั้งไว้) อนุมัติ เบิกจ่าย 
คิดเป็นร้อยละ 
(ของวงเงนิ 
อนุมัติ) 

คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑๔/๓๓ ๙/๑๓ ๑๗๓,๗๒๐,๘๑๐ ๑๒๕,๗๘๔,๕๓๐ ๑๗,๓๙๓,๗๐๗.๙๙ ๑๓.๘๓ ๑๐๘,๓๙๐,๘๒๒.๐๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๗/๑๔ ๗/๙ ๘๖,๘๒๔,๖๕๐ ๑๑๕,๐๔๗,๑๑๐ ๓๓,๒๕๙,๘๖๙.๖๖ ๒๘.๙๑ ๘๑,๗๘๗,๒๔๐.๓๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๕/๑๑ ๕/๘ ๗๑,๐๙๒,๘๐๐ ๘๓,๓๖๙,๓๐๐ ๔,๖๕๖,๔๗๕.๘๓ ๕.๕๙ ๗๘,๗๑๒,๘๒๔,๑๗ 
รวม ๒๖/๕๘ ๒๑/๓๐ ๓๓๑,๖๓๘,๒๖๐ ๓๒๔,๒๐๐,๙๔๐ ๕๕,๓๑๐,๐๕๓.๔๘ ๑๗.๐๖ ๒๖๘,๘๙๐,๘๘๖.๕๒ 

 

    หมายเหตุ   สาเหต ุท ี ่ ป ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ม ีการเบ ิกจ ่ ายงบประมาณเพ ียงร ้อยละ ๑๗.๐๖ ของวงเง ินอน ุม ัต ิ   เน ื ่ องมาจากสถานการณ์  
                    การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการ 

 

 
 

                  เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดการอบรม สัมมนา หรือดำเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผนที่วางไว้  จึงมีความจำเป็นต้องชะลอหรือยกเลิกการดำเนินการ 
โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 

ตารางสรุปงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ยกเลิกและไม่ได้ดำเนินการ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนฯ 
ต้ังไว้ 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

อนุมัติ 
 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

ยกเลิก 
/ชะลอ 

(โครงการ/ 
กิจกรรม) 

งบประมาณ 

อนุมัติ ยกเลิก 
คิดเป็นร้อยละ 
(ของวงเงนิ 
อนุมัติ) 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑๔/๓๓ ๙/๑๓ ๕/๑๑ ๑๒๕,๗๘๔,๕๓๐ ๑๐๘,๓๙๐,๘๒๒.๐๑ ๘๖.๑๗  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๗/๑๔ ๗/๙ ๓/๓ ๑๑๕,๐๔๗,๑๑๐ ๘๑,๗๘๗,๒๔๐.๓๔ ๗๑.๐๙  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๕/๑๑ ๕/๘ ๔/๘ ๘๓,๓๖๙,๓๐๐ ๗๘,๗๑๒,๘๒๔,๑๗ ๙๔.๔๑  
รวม ๒๖/๕๘ ๒๑/๓๐ ๒๑/๓๐ ๓๒๔,๒๐๐,๙๔๐ ๒๖๘,๘๙๐,๘๘๖.๕๒ ๘๒.๙๔  

 
 
 
 

    ๑. สรปุการใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรส์ำนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   ๒. สรปุงบประมาณ โครงการ/กจิกรรม  ทีย่กเลกิและไมไ่ดด้ำเนนิการ 
 



    
 

                                                                                          
 

 

 

 
 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป ็นจำนวนเง ิน ๓,๒๗๑,๔๘๔,๘๔๐ บาท  (สามพันสองร ้อยเจ ็ดส ิบเอ ็ดล ้านส ี ่แสน 
แปดหมื ่นสี ่พันแปดร้อยสี ่สิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ .  ๒๕๖๓  เป ็ นจำนวนเง ิ น ๔๓๑ ,๐๐๔ ,๒๐๐  บาท (ส ี ่ ร ้ อยสามส ิบเอ ็ ดล ้ านส ี ่ พ ันสองร ้อยบาทถ ้ วน) 
เพื ่อดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) อนุมัติ 
ให้ดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๖๓๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๔  ซึ่งมีการเบิกจ่าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
๑๒๐,๕๙๑,๒๔๗.๑๑ บาท (หน ึ ่งร ้อยย ี ่ส ิบล ้านห้าแสนเก้าหมื ่นหนึ ่งพ ันสองร ้อยส ี ่ส ิบเจ ็ดบาทสิบเอ ็ดสตางค์)    
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ ของวงเงินอนุมัติ  
  สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๓๑,๕๖๔,๖๓๐ บาท (สามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พัน 
หกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัต ิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
เป ็นจำนวนเง ิน ๓๓๑,๖๓๘,๒๖๐ บาท (สามร ้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื ่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เพื ่อดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) อนุมัติ 
ให้ดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๔,๒๐๐,๙๔๐ บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๖   
ซึ่งมีการเบิกจ่าย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๕๕,๓๑๐,๐๕๓.๔๘ บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าสิบสามบาท 
สี่สิบแปดสตางค์)  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๖ ของวงเงินอนุมัติ  ตามตารางการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๓ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ดังต่อไปนี้  
 

ตารางการเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ  ๒๕๖๔    
 การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔  

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ที ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

แผน 
(ต้ังไว้) 

อนุมัติ เบิกจ่าย ร้อยละ แผน 
(ต้ังไว้) 

อนุมัติ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ ๑๖๘,๗๘๑,๓๐๐ ๑๐๙,๙๖๕,๕๐๐ ๒๓,๖๔๒,๕๑๙.๓๔ ๒๑.๕๐ ๑๗๓,๗๒๐,๘๑๐ ๑๒๕,๗๘๔,๕๓๐ ๑๗,๓๙๓,๗๐๗.๙๙ ๑๓.๘๓ 
๒ 120,413,800 ๑๐๐,๑๑๒,๑๐๐ ๔๕,๘๓๑,๔๒๔.๙๑ ๔๕.๗๘ ๘๖,๘๒๔,๖๕๐ ๑๑๕,๐๔๗,๑๑๐ ๓๓,๒๕๙,๘๖๙.๖๖ ๒๘.๙๑ 
๓ 141,809,100 ๑๐๒,๕๕๙,๒๐๐ ๕๑,๑๑๗,๓๐๒.๘๖ ๔๙.๘๔ ๗๑,๐๙๒,๘๐๐ ๘๓,๓๖๙,๓๐๐ ๔,๖๕๖,๔๗๕.๘๓ ๕.๕๙ 

รวม ๔๓๑,๐๐๔,๒๐๐ ๓๑๒,๖๓๖,๘๐๐ ๑๒๐,๕๙๑,๒๔๗.๑๑ ๓๘.๕๗ ๓๓๑,๖๓๘,๒๖๐ ๓๒๔,๒๐๐,๙๔๐ ๕๕,๓๑๐,๐๕๓.๔๘ ๑๗.๐๖ 
ร้อยละ ๗๒.๕๔ ๓๘.๕๗ ๙๗.๗๖ ๑๗.๐๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศาสตรส์ำนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



    
 

                                                                                          
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง          
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื ่อขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั ้ง การประชุม  
การอบรม รวมทั้งการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้เครือข่ายพลเมือง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่เครือข่ายและ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง อีกท้ังส่งเสริมให้การศึกษาเพ่ือสร้าง
พลเมือง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งผลให้การดำเนินงานในรูปแบบการ
ประชุม การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงส่งผลให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได ้
  
 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
  เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการปฏิบัติงาน
รูปแบบใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ดังนี้ 
  ๑) ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรม
รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ด้วยการพัฒนาช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อสารสนเทศ เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ในสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน องค์กรเครือข่าย และประชาชน
ทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้อย่างถูกต้อง ต่อเนื ่องและทันเหตุการณ์ และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู ้ต่อ
กลุ่มเป้าหมายทีม่ีความหลากหลาย ผ่านทางแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ 
ยังได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้และความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบของ Facebook Line Youtube และ Twitter เป็นต้น 
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๔. ปญัหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ  



    
 

                                                                                          
 

  ๒) โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมในระดับจังหวัด โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถถ่ายทอด
ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น สื่อออนไลน์ / CD เสียง / คลิปเสียง หรือคลิปวีดิโอ เป็นต้น โดยผ่านหอกระจายข่าว
และเสียงตามสายในระดับหมู่บ้าน ตำบลเพื่อให้ครอบคลุม ทั้งนี้ สำหรับการจัดประชุม การอบรม การฝึกอบรมต้องเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และต้องพิจารณาสถานที่ ประกอบกับจำนวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสม รวมทั้งให้มีอุปกรณ์ การป้องกัน การตรวจสอบอุณหภูมิ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 


