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ลักษณะ
	 เป็นตราหกเหลี่ยม	 เส้นกรอบตราเป็นรูปลูกฟักพนักอินทรธนู	 มีพานรัฐธรรมนูญ	 อาทิตย์อุทัย	 

และลายกระหนกใบเทศ	 มีข้อความ	 “ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง”	 ลักษณะโค้งครึ่งวงกลมภายใต้

เครื่องหมาย

คำ�อธิบายคำวามหมายของเคำรื่องหมาย
เส้นกรอบตรา	 เป ็นรูปลูกฟักพนักอินทรธนู	 หมายถึง	 ขอบเขตของกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม  ่

	 เหมือนพนักกั้นปริมณฑลในสถาปัตยกรรมอันแข็งแรง	เพื่อกั้นมิให้ออกนอกกรอบกติกา

พานรัฐธรรมนูญ	 พานรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตย	 อันปวงชนชาวไทยมีอ�านาจ 

	 ในการบรหิารประเทศ

อาทิตย์อุทัย	 หมายถึง	รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ทีป่ฏริปูขึน้ใหม่		เพือ่ให้เกดิความเป็นธรรมและประสทิธภิาพ 

	 ในการบริหารประเทศ	เสมือนแสงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ปวงชน

ลายกระหนกใบเทศ	 หมายถึง	ความสมบูรณ์ในแนวความคิดอันก่อให้เกิดความโปร่งใสในการเลือกตั้ง

“ผู้ออกแบบ  :  นายภิญโญ  สุวรรณคีรี  ศิลปินแห่งชาติ”

ราชบัณฑิตส�านักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ 

และรองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย 

เคำรื่องหมายราชการของสำ�นักงานคำณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เพื่อนำไปสูการบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๔ ตัว ประกอบกันเปน

ประเด็นยุทธศาสตร

Office of the Election Commission of Thailand
หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแหงประเทศไทย 
อักษรตัวแรกแตละตัว มีความหมาย ดังนี้

เปดกวาง เปดเผยโปรงใส เปดรับโอกาส สื่อสารดี

OECT :

พันธกิจ “สรางความเขมแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง
เพื่อใหไดคนดีมาปกครองบานเมือง”

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่ยอมรับระดับสากล
ในกระบวนการเลือกตั้งอยางมืออาชีพ

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”

มีประสิทธิภาพ

Openness Efficiency Communication
กาวหนาทันเทคโนโลยี

Technology

คานิยมหลัก

วิสัยทัศน

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐

เรงรัดการบูรณาการ
การบริหารการจัดการเลือกตั้ง

และการบริการดิจิทัล

เสริมสรางความเขมแข็ง
ของเครือขายประชาธิปไตย 

และสงเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง

สรางเสริมความรู พลังศรัทธา 
และพลังรวมวิถีการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชุดที่ ๕
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จ

	 คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดที่	๕	ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง	 
เมื่อวันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑	จ�านวน	๕	คน	ดังนี้	
	 ๑.	 นายอิทธิพร	บุญประคอง	 เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
	 ๒.	 นายสันทัด	ศิริอนันต์ไพบูลย์	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	 
	 ๓.	 นายธวัชชัย	เทอดเผ่าไทย	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	
	 ๔.	 นายฉัตรไชย	จันทร์พรายศรี	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง	
	 ๕.	 นายปกรณ์	มหรรณพ	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

คำณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ ๕

 
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
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ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ
•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัย	Tulane	สหรัฐอเมริกา

•	หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	(Environmental	Management)
	 มหาวิทยาลัย	Tufts	สหรัฐอเมริกา	

•	หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง	ส�านักงานข้าราชการพลเรือน	รุ่น	๕๖	

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

•	 ผู้ประสานงานและหัวหน้าส�านักงานโครงการการหารือกรอบเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยผู้อพยพ	 
ผู้พลัดถิ่นและผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	 (Asia-Pacific	 Consultations	 on	 Refugees,	 Displaced	 
Persons	and	Migrants)	ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาต	ิ(United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees)	และองค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน	(International	Organization	on	Migration)	

•	 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	 และรองตัวแทน	 (Deputy	 Agent)	 ของประเทศไทย 
ในคดีตีความค�าพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยปราสาทพระวิหาร

•	เอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงไนโรบี	 สาธารณรัฐเคนยา	 และเอกอัครราชทูตประจ�าสหภาพคอโมรอส	 
สาธารณรัฐเอรเิทรยี	สาธารณรัฐรวนัดา	สาธารณรัฐเซเชลส์	สหสาธารณรัฐแทนซาเนยี	สาธารณรฐั 
ยกัูนดา	สาธารณรัฐบรุุนดี	สาธารณรฐัเซาท์ซูดาน	สาธารณรฐัโซมาเลยี	และสาธารณรฐัประชาธปิไตย
คองโก	โดยมีถิ่นพ�านัก	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา

•	เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ�าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 
(United	Nations	Environment	Programme)		ณ	กรุงไนโรบี	และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร 
แห่งประเทศไทยประจ�าโครงการการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 
HABITAT)	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา

•	ประธานกลุ่ม	๗๗	และจีนประจ�าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	และโครงการตั้งถิ่นฐาน
มนุษย์แห่งสหประชาชาติ	ณ	กรุงไนโรบี	สาธารณรัฐเคนยา	วาระด�ารงต�าแหน่ง	๑	ปี

•	เอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงเฮก	 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่ง
ประเทศไทยประจ�าองค์การ	 เพื่อการห้ามอาวุธเคมี	 (Organization	 for	 the	 Prohibition	 of	
Chemical	Weapons)	(จนถึงวันเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๙)

•	ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลไทยในการรณรงค์หาเสียงสนับสนุนการสมัครเข้ารับเลือกตั้งของไทยใน
ต�าแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ	

การด�รงต�แหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง
•	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑

นายอิทธิพร  บุญประคำอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
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ศาสำตราจารย์สัำนทดั  ศริอินนัต์ไพบลูย์
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	จุลชีววิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

•	 เกษตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต	เกษตรศาสตร	์(เกษตรเคมี)	มหาวิทยาลัยกิวชิว	ประเทศญี่ปุ่น

•	 Post–Doctor	Gene	Technology	on	yeast,	Kumamoto	Institute	of	Technology,	Japan	

•	 ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการด้านคุณภาพ	ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

•	 ศาสตราจารย์	ประจ�าสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสด	ุ

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•	 กรรมการองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(เฉพาะกาล)

•	 กรรมการสภาวิชาการอาวุโส	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

•	 กรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

•	 กรรมการในคณะกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์สิ่งแวดล้อม	ราชบัณฑิตยสถาน

•	 อนุวุฒยาจารย์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ	์

	 วาระปี	พ.ศ.	๒๕๖๑

•	 คณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย	์รองศาสตราจารย	์ศาสตราจารย์)	

	 ของมหาวิทยาลัยรัฐต่าง	ๆ

•	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอต่อส�านักงานการวิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)

	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(สวก.)	และกองทุนสนับสนุนของภาครัฐ

•	 บรรณาธิการและผู้ประเมินบทความทางวิชาการของวารสารระดับชาต	ิภูมิภาค	และนานาชาติ

การด�รงต�แหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที	่๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฌ

นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	รัฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

•	 นักบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย	(บ.มท.	๙/๒๕๔๓)

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๕/๒๕๔๔	

	 สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง	สถาบันด�ารงราชานุภาพ	

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

•	 หลักสูตรผู้น�าการเปลี่ยนแปลงระดับสูง	สถาบันด�ารงราชานุภาพ	ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

• ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

•	 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

•	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

•	 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

•	 ผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง

•	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)

•	 ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล	การก�ากับดูแลตรวจสอบและการมีส่วนร่วม

	 ของประชาชน	ส�าหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป

•	 กรรมการองค์การตลาด	กระทรวงมหาดไทย

•	 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคเหนือ

การด�รงต�แหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

•	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ญ

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บยส.)

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน	(วตท.)

•	 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	(นธป.)

ประวัติการท�งานที่สำ�คัำญ

• ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง

• ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่

• ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก

• ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

• อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๑

• ผู้พิพากษาศาลฎีกา

• ประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๑

• ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

การด�รงต�แหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

• ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



นายปกรณ์  มหรรณพ
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฎ

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

•	 อธิบดีผู้พิพากษาภาค	๔

•	 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๔

•	 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค	๙

•	 รองประธานศาลอุทธรณ์

•	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

•	 อนุกรรมการตุลาการ	(อกต.)	ช้ันศาลฎีกา

การด�รงต�แหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๖๑



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฏ

	 คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดที่	๕	ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	
แต่งตั้งเพิ่มเติม	เมื่อวันท่ี	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑	จ�านวน	๒	คน	ดังนี้
	 ๑.	นายเลิศวิโรจน์	โกวัฒนะ	 เป็นกรรมการการเลือกต้ัง
	 ๒.	นายฐิติเชฏฐ์	นุชนาฏ	 เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

	 ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกต้ังชุดปัจจุบัน	มีกรรมการ	กกต.	ครบ		๗		คน
ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด

แต่งตั้งคำณะกรรมการการเลือกตั้ง ชุดที่ ๕ (เพิ่มเติม)

 
ประกาศ 

แตง่ตั้งกรรมการการเลือกตัง้ 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้ประกาศว่า 
โดยที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

เป็นกรรมการการเลือกตั้งเพ่ิมเติมจ านวนสองคน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๒  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  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



นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฐ

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	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	รุ่นที่	๑๙	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	 หลักสูตรเสริมสมรรถนะหลักด้านการบริหารส�าหรับนักบริหารระดับสูง	(นบส.	๑)	รุ่นที่	๔๓

	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

•	 หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	๔๔	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐ	เอกชนและการเมือง	(วปอ.)	รุ่น	๒๕๔๖

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

•	 โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง	:	ผู้บริหารส่วนราชการ	(นบส.	๒)	รุ่นที่	๑	

	 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

•	 หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจ�าปี	๒๕๕๓	ส�านักนายกรัฐมนตรี	สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	๑๒	สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร	กองบัญชาการกองทัพไทย	(บก.ทท.)	รุ่นที่	๕	

	 สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง

•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	(บยป.)	รุ่นที่	๖	วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง	

	 ส�านักงานศาลปกครอง

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

•	 รองอธิบดีฝ่ายบริหาร	และรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ	กรมชลประทาน

•	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ	์

• เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

•	 อธิบดีกรมชลประทาน

•	 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

•	 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(สปท.)	

• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การด�รงต�แหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

• ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันท่ี	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฑ

นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ
กรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำ�คัำญ
•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(วิจัยดีเยี่ยม)	มหาวิทยาลัยปทุมธานี

•	 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมอัยการจังหวัด	รุ่นที	่๓๗	(อจ.๓๗)	สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ	ส�านักงานอัยการสูงสุด

•	 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรม	ระดบัสงู	รุน่ที	่๒๑	(บยส.๒๑)	สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการยตุธิรรม	ศาลยตุธิรรม

•	 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน	(วธอ.๒)	
	 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจ	และอุตสาหกรรม

•	 หลักสูตรนกับรหิารระดบัสงู	ด้านการบรหิารพัฒนาการเมือง	รุ่นที่	๔	(มหานคร	๔)	มหาวิทยาลัยนวมินทราธริาชและกรุงเทพมหานคร

•	 หลกัสตูรธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม	ส�าหรบันกับรหิารระดบัสงู	(ปธส.๒)	กรมส่งเสริมคุณภาพ	สิ่งแวดล้อม	และมหาวิทยาลัยมหิดล

•	 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง	รุ่นที่	๕	(สวปอ.๕)	สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่	๕	(นธป.๕)	วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ	สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

•	 หลกัสตูรการเมอืงและการเลอืกต้ังระดบัสูง	รุน่ที	่๒	(พตส.๒)	สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

• หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครฐั	เอกชน	และการเมือง	(วปอ.)	รุ่นท่ี	๙	วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร	สถาบนัวชิาการป้องกันประเทศ

•	 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	รุ่นที	่๓	(ปรม.๓)	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ
•	 ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ	(นายนุรักษ์	มาประณีต)

•	 ที่ปรึกษาตุลาการรัฐธรรมนูญ	(นายนุรักษ์	มาประณีต)

•	 คณะกรรมการประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

•	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

•	 ผู้ท�าการแทนผู้อ�านวยการองค์การตลาด	วาระที่	๑	และวาระที่	๒

•	 ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการพฒันากฎหมาย	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�รงต�แหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
•	ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๖๑



ผูบริหาร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง





รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด

พันต�รวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา
เลขาธิการคำณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำ�คำัญ

•	 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	๔๙	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	๖	สถาบันวิทยาการการค้า	

	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

•	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๕	สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการท�งานที่สำ�คัำญ

•	 รองผู้ก�ากับการ	กองปราบปราม		

•	 ผู้ก�ากับการ	๒	กองทะเบียน		

•	 ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

	 -	 ประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกและระบบการเลือกตั้ง

 -	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง

•	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รักษาการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๑	ถึงวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๔)



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ต

นายแสำวง  บุญมี
รองเลขาธิการคำณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๑๓

	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรพรรคการเมืองกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารพรรคการเมือง	

	 รุ่นที่	๕	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๖	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	๕๙	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

•	 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการพิจารณากฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

	 ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

•	หัวหน้าฝ่ายเลขานุการการจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๔๐	คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ	

	 สภาร่างรัฐธรรมนูญ

•	หัวหน้าฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง	ส�านักนายกรัฐมนตรี

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุน	ส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ	

	 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง

	 ส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ

	 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๘	ถึงวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๕)



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ถ

นายดุษฎี  พรสำุขสำวัสำดิ์
รองเลขาธิการคำณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา		

•	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	หลักสูตรกฎหมายมหาชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

•	หลักสูตรธรรมาภิบาล	รุ่นที่	๒	สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๕	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๒๐	 

 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า				

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

•	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�านักกฎหมายและคด	ีส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๓	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๔	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	ถึงวันที่	๒๘	กุมภาพันธ	์๒๕๖๔)



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายกฤช  เอื้อวงศ์
รองเลขาธิการคำณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำ�คำัญ

•	 รัฐศาสตรบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

•	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	หลักสูตรปลัดอ�าเภอ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

•	หลักสูตรส่งเสริมการปกครอง	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

•	หลกัสตูร	Electoral	Education	Program	ณ	ประเทศออสเตรเลีย	โดยส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้แห่งเครอืรฐัออสเตรเลยี

•	หลักสูตรพรรคการเมืองกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารพรรคการเมือง	รุ่นที่	๑	
	 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	สถาบันพระปกเกล้า

•	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	รุ่นที่	๕๔	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

•	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	“ภาวะผู้น�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ”	
	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	“ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”	รุ่นที่	๖	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์

•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	ธรรมาภิบาลทางการแพทย์	ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	๖	แพทยสภา

•	หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๒๓	(ปปร.๒๓)	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�งานที่สำ�คัำญ

•	 ผู ้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง 
	 ประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง 
	 ประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู ้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง 
	 ประชามติ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ	รักษาการในต�าแหน่ง
	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้	(ด�ารงต�าแหน่งวนัที	่๘	พฤษภาคม	๒๕๕๕	ถงึวนัท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)

•	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	(ด�ารงต�าแหน่งวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๖๐	-	๑๘	มกราคม	๒๕๖๑)

•	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๙	มกราคม	๒๕๖๑	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔)

•	 อนุกรรมาธิการพัฒนาการเมือง	วุฒิสภา

•	 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา	หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสภาผู้แทนราษฎร

ท



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายกฤช  เอื้อวงศ์
รองเลขาธิการคำณะกรรมการการเลือกต้ัง

นายณัฏฐ์  เล่าสำีห์สำวกุล
ผู้อ�นวยการสำถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ธ

ประวัติการศึกษาและการอบรมที่สำ�คำัญ

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการท�งานที่สำ�คัำญ

•	 ปลัดอ�าเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย	กรมการปกครอง

•	 เจ้าพนักงานปกครอง	กองการเลือกตั้ง	กรมการปกครอง

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง	๔	และผู้อ�านวยการฝ่ายอ�านวยการ	ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง	

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนการเลือกต้ัง	ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้เชี่ยวชาญ	กลุ่มงานวิชาการ	ช่วยงานด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๒	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย	๕	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้ง	ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๑	ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย

	 และรักษาการในต�าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๑	ถึงวันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๒)

•	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๒	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔)



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

น

นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์
รองเลขาธิการคำณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คำัญ

•	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	๑)	(สาขาบริหารรัฐกิจ)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาการปกครอง)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการท�งานที่สำ�คำัญ

•	ปลัดอ�าเภอ/เจ้าพนักงานปกครอง	กรมการปกครอง

•	 นักวิชาการปกครอง	กองวิชาการและแผนงาน	กรมการปกครอง

•	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสุรินทร์

•	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดราชบุรี

•	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสระแก้ว

•	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสระบุรี

•	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๑

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๖๔	ถึงปัจจุบัน)



ร้อยตำ�รวจเอก ชนินทร ์ น้อยเล็ก 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตำั้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บ

ประวัตำิการศึกษาและการอบรมท่ีสำ�คัญ

•	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	โรงเรียนต�ารวจนครบาล	รุ่นที่	๖๓

•	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	(นบ.รบ.	รุ่นที่	๑๗)

•	สถาบันพัฒนาข้าราชการต�ารวจ	หลักสูตรสารวัตร	รุ่นที่	๖๔

•	วิทยาลัยต�ารวจ	หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจช้ันสูง	(บตส.	รุ่นที่	๓๗)

•	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันป้องกันประเทศ	(รุ่นที่	๖๒)

ประวัติำการท�งานที่สำ�คัญ

•	รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอโคกปีบ	จังหวัดปราจีนบุรี

•	พนักงานสอบสวน	สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอศรีมโหสถ	จังหวัดปราจีนบุรี

•	หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษต�ารวจภูธร	จังหวัดปราจีนบุรี

•	นิติกร	ส�านักกฎหมายและคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	รักษาการผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด

•	ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดสระบุรี

•	ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	๑	ส�านักกฎหมายและคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมายและคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๖๔	ถึงปัจจุบัน)



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาวสุรณี  ผลทวี
ผู้อำ�นวยการสถาบันพัฒนาการเมือำงและการเลือำกตั้ง

ประวัติการศึกษาและการอำบรมที่ส�คัญ

•	 พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง	วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(พัฒนาสังคม)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		

•	 หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง	ส�าหรับองค์กรอิสระ	หน่วยงานราชการและภาคเอกชน

•	 หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	รุ่นที่	๑๑	สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง	รุ่นท่ี	๓	ส�านักงบประมาณ

•	 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง	รุ่นที่	๕	กรมบัญชีกลาง

•	 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑๐	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติการท�งานที่ส�คัญ

•	 หัวหน้าตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกันทรลักษ์	จังหวัดศรีสะเกษ																																										

•	 รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิชาการ	ส�านักงานประกันสุขภาพ	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

•	 ผู้อ�านวยการฝ่ายประเมินผลและรายงาน	ส�านักนโยบายและแผน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	ผู้อ�านวยการส�านักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดปทุมธานี

•	 ผู้ตรวจการ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

•	 ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

	 (ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่	๑๐	มีนาคม	๒๕๖๔	ถึงปัจจุบัน)

ป



1รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สวนที่ ๑

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

2
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๑. คณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 บัญญัติให้มีองค์กรอิสระไว้ในหมวด	๑๒	

จ�านวน	๕	องค์กร	ได้แก่	คณะกรรมการการเลือกตั้ง		ผู้ตรวจการแผ่นดิน		คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ	 	 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 	 ซึ่งในส่วนของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลางทางการ

เมือง	 	 โดยมุ่งหวังให้ท�าหน้าที่ควบคุม	 จัดการ	 และตรวจสอบการเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 	 รวมถึง 

การควบคมุการออกเสยีงประชามต	ิ	และมกีลไกในการบรหิารจดัการการเลอืกตัง้		ควบคมุการเลือกตัง้		และการสบืสวน 

หรอืไต่สวนการกระท�าความผดิเกีย่วกบัการเลือกต้ังเพ่ือให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเทีย่งธรรม	โดยได้เพิม่จ�านวน

กรรมการการเลือกตั้ง	 และเพิ่มคุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้งให้สูงขึ้น	 	 เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีก�าหนดเพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงรุกเก่ียวกับการจัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง		

ควบคมุดแูลการเลอืกตัง้และการเลอืกต้ังให้เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม	และการป้องกนัการทุจริตการเลอืกตัง้ให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น		และเพื่อให้ได้กรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�านาจได้อย่างถูกต้อง		เที่ยงธรรม		 

และไม่เลือกปฏิบัติ		อันจะท�าให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน

	 	 ในการควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนั้น	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	 ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ�าเป็น 

และเห็นสมควร	 	 และเมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนดังกล่าว	 	 หรือเมื่อพบเห็นการกระท�าที่มีเหตุอันควรสงสัย 

ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		สมาชิกสภาท้องถิ่น		ผู้บริหารท้องถิ่น		หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา		มิได้

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 หรือการออกเสียงประชามติมติเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 ให้คณะกรรมการ 

การเลือกตัง้มอี�านาจในการสัง่ระงบั	ยบัยัง้	แก้ไขเปลีย่นแปลง	หรือยกเลกิ	การเลือกต้ังหรือการเลอืก	หรือการออกเสยีง 

ประชามติในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย	หรือทุกหน่วย	 หรือสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือก

ตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกไว้เป็นการชั่วคราว	 นอกจากนี้	 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว	 กฎหมายเกี่ยวกับ 

การเลอืกตัง้และพรรคการเมอืงได้ก�าหนดว่า	ถ้ามหีลกัฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

หรือผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากระท�าการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท�า 

ของบุคคลอื่น	 หรือถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกิด

จากการเลือกตั้งที่มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกา 

หรือศาลอุทธรณ์	 แล้วแต่กรณี	 เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู ้นั้น	 

และหากศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์พิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดตามที่ถูกร้องให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ ์

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

4

ส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นเป็นเวลาสิบปี	 และเมื่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ 

มีค�าสั่งรับค�าร้องไว้พิจารณาแล้ว	ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	สมาชิกสภาท้องถิ่น	 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์จะมีค�าพิพากษา	 และเมื่อศาลฎีกา 

มีค�าพิพากษาว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดกระท�าผิดให้สมาชิกภาพของผู้นั้นส้ินสุดลงนับแต่วันที่

หยุดปฏิบัติหน้าที่

 ๑.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 กรรมการการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 (๑)		มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 	 (๒)		มีอายุไม่ต�่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเสนอชื่อ	แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี

	 	 (๓)		ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

	 	 (๔)		มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 (๕)		ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆ	ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและจัดการเลือก

ตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์	 และต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่าง

ใดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๒๓๒	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	หรือ	(๗)	หรือ	เป็นผู้ท�างานหรือเคย

ท�างานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี	ทั้งนี	้ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก�าหนด

	 	 (๖)	ผู ้มีความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายและมีความซ่ือสัตย์สุจริตเป็น 

ที่ประจักษ์และเคยด�ารงต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีผู้พิพากษาหรือต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วไม่น้อยกว่า

ห้าปี	

	 	 (๗)		เคยเป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งตามมาตรา	232	(1)	(๒)	(๓)	(๔)	หรือ	(๖)	รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี	

  กรรมการการเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม	ดังนี้

	 	 (๑)	 เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระใด	

	 	 (๒)		ติดยาเสพติดให้โทษ	

	 	 (๓)		เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต	

	 	 (๔)		เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	ๆ	

	 	 (๕)		เป็นภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช	

	 	 (๖)		อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่	

	 	 (๗)	วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	

	 	 (๘)		อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รบัเลือกตัง้	

	 	 (๙)		ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล	

	 	 (๑๐)	 เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที	่ 

หรือถือว่ากระท�าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ	
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	 	 (๑๑)		เคยต ้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่ งของศาลอันถึงที่สุดให ้ทรัพย ์สินตกเป ็นของแผ ่นดิน 

เพราะ	 ร�่ารวยผิดปกติ	 หรือเคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�าคุกเพราะกระท�าความผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

	 	 (๑๒)		เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต�าแหน่

งหน้าที่ในการยุติธรรม	 หรือกระท�าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน 

ของรฐั	หรอืความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ทีก่ระท�าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา	ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด	ฐานเป็นผู้ผลิต	น�าเข้า	ส่งออก	หรือผู้ค้า	

กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส�านัก	 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ค้ามนุษย์	หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน	

	 	 (๑๓)		เคยต้องค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท�าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง	

	 	 (๑๔)		อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	

	 	 (๑๕)		เคยพ ้นจากต�าแหน ่ง เพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจ ฉัยว ่ามีการเสนอ	 การแปรญัตต	ิ 

หรือการกระท�าด้วยประการใดๆ	 ท่ีมีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า 

โดยทางตรง		หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย	

	 	 (๑๖)		เคยพ้นจากต�าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ้ด�ารงต�าแหน่ง 

ทางการเมืองมีค�าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร�่ารวยผิดปกติ	 หรือกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี	 หรือจงใจ

ปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 หรือฝ่าฝืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง	

	 	 (๑๗)		เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่ สุดให้จ�าคุก	 เว ้นแต่ในความผิดอันได้กระท�า 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ	

	 	 (๑๘)	เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	สมาชิกวุฒิสภา	ข้าราชการการเมือง	หรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา	

	 	 (๑๙)		เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิหรือผูด้�ารงต�าแหน่งอืน่ของพรรคการเมอืงในระยะสบิปีก่อนเข้ารบั	การ

คัดเลือกหรือสรรหา	

	 	 (๒๐)	เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งหรือเงินเดือนประจ�า	

	 	 (๒๑)		เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่น	 

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ	

	 	 (๒๒)		เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท	 หรือองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลก�าไร	 

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน	หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด	

	 	 (๒๓)		เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ	

	 	 (๒๔)		มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
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 ๑.๒ การได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 ขั้นตอนการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ให้ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 (๑)	 ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	 ซึ่งประกอบด้วย	 	 ประธานศาลฎีกา	 

เป็นประธานกรรมการ	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรและผู้น�าฝ่ายค้านเป็นกรรมการ	 ประธานศาลปกครองสูงสุด 

เป็นกรรมการ	บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติ

ตามมาตรา	๘	และมาตรา	๙	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	๑๐	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พ.ศ.	๒๕๖๐		และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆ	ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ

องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ	ด�าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ�านวนห้าคน

	 	 (๒)	 ให้ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาพิจารณาคัดเลือกผู ้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการการเลือกตั้งจ�านวน 

สองคน

 ๑.๓ วาระการด�รงต�แหน่ง
	 	 กรรมการการเลือกตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และให้ 
ด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว	 ในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ	 และยังไม่มี 
การแต่งตัง้กรรมการการเลือกตัง้แทนต�าแหน่งท่ีว่าง	ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้เท่าทีเ่หลอือยูป่ฏบิติัหน้าทีต่่อไปได้	 
แต่ถ้ามีกรรมการการเลือกตั้งเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คนให้กระท�าได้แต่เฉพาะการที่จ�าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

 ๑.๔ หน้าที่และอ�นาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 ๑.๔.๑	 หน้าที่และอ�านาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐
	 	 	 (๑)	พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาพของสมาชิก 
สภาผู ้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	2560	มาตรา	82	ประกอบมาตรา	101	หรือมาตรา	102	แล้วแต่กรณี
	 	 	 (๒)	พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย	 กรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560	มาตรา	170
	 	 	 (๓)	 จัดหรือด�าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	และการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๔)	ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือก	 ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุม 
ดแูลการออกเสยีงประชามตใิห้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย		เพ่ือการนีใ้ห้มอี�านาจสบืสวนหรอืไต่สวนได้ตามทีจ่�าเป็น
หรือที่เห็นสมควร
	 	 	 (๕)	 เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวน	 	 หรือเมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม	 	 หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย		ให้มีอ�านาจสั่งระงับ		ยับยั้ง		แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก		หรือการออกเสียง
ประชามติ		และสัง่ให้ด�าเนนิการเลอืกตัง้	เลอืก		หรอืออกเสยีงประชามตใิหม่ในหน่วยเลอืกต้ังบางหน่วย	หรอืทุกหน่วย	
	 	 	 (๖)	สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู ้สมัครรับเลือกต้ังหรือผู ้สมัครรับเลือก	 
ไว้เป็นการชัว่คราวเป็นระยะเวลาไม่เกนิหนึง่ปี		เมือ่มหีลักฐานอนัควรเชือ่ได้ว่าผู้นัน้กระท�าการหรือรูเ้หน็กบัการกระ
ท�าของบคุคลอ่ืน	ท่ีมลีกัษณะเป็นการทจุรติ		หรอืท�าให้การเลอืกตัง้หรอืการเลอืกมไิด้เป็นไปโดยสจุรติหรอืเทีย่งธรรม
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	 	 	 (๗)	ดูแลการด�าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
	 	 	 (๘)	หน้าที่และอ�านาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
	 	 	 ในการสืบสวนหรือไต่สวน		คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้ง 
แต่ละคนด�าเนินการ	 หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด�าเนินการภายใต้การก�ากับของกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดก็ได้	
	 	 	 ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท�าความผิด	 มีอ�านาจกระท�าได้
ส�าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท�าความผิด	 	 ทั้งนี้	 	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

	 	 ๑.๔.๒	 หน้าทีแ่ละอ�านาจตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 (๑)	อ�านาจควบคุมดูแลจัดการเลือกตั้ง
	 	 	 	 (๑.๑)	ควบคมุด�าเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	การเลือกสมาชกิวฒุสิภา	
และการออกเสียงประชามติ
	 	 	 	 (๑.๒)	ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถิ่นให้คณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้มีอ�านาจด�าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัเป็นผูร้บัผดิชอบในการจัดการ
เลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 	 (๑.๓)	แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา	๓๐
	 	 	 (๒)	อ�านาจควบคุมดูแลการเลือกตั้งให ้เป ็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและเป็นไป 
โดยชอบด้วยกฎหมาย
	 	 	 	 (๒.๑)	ด�าเนินการสอดส่อง	 สืบสวนและไต่สวน	 เพ่ือป้องกันหรือขจัดการกระท�า 
หรือการงดเว้นการกระท�าใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมในการเลือกต้ังได้ไม่ว่าจะเป็นเวลา 
ในระหว่างประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
	 	 	 	 (๒.๒)	มอี�านาจสบืสวน	ไต่สวนหรือด�าเนนิคดีตามมาตรา	41	หากปรากฏหลักฐานอนัควร
เช่ือว่ามีผู้กระท�าผิดตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน	 ให้คณะกรรมการสั่งด�าเนินคดีโดยเร็วหรือในกรณีจ�าเป็นจะส่ัง
ระงับสิทธิสมัครับเลือกตั้งของผู้กระท�าการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้
	 	 	 	 (๒.๓)	การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 	 (๒.๔)	 การสั่งระงับการด�าเนินการอันจะท�าให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา	33
	 	 	 	 (๒.๕)	การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา	26	วรรคสาม	หรือมาตรา	41
	 	 	 	 (๒.๖)	 การยื่นค�าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือเพิกถอนสิทธิ
เลอืกตัง้ของผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืสมาชกิวฒุสิภา
	 	 	 	 (๒.๗)	 ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบบัญชี 
พรรคการเมืองโดยอาจขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
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	 	 	 	 (๒.๘)	ให้ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งรายงานการท�าธุรกรรม 
ของพรรคการเมือง	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง	 หรือผู้สมัคร	 ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ	 หรือให้
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอน 
หรือเบิกจ่ายเงินตามที่คณะกรรมการร้องขอ
	 	 	 	 (๒.๙)	ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวกับการข่าวแจ้งข้อมูลเบาะแสตามท่ีคณะ
กรรมการร้องขอเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผู้กระท�าความผิดหรือวงมาตรการป้องกันการกระท�าความผิด 
ในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ�านาจ
	 	 	 	 (๒.๑๐)	 มีอ�านาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของส�านักงานเป็นเจ้าพนักงาน 
ให้มีอ�านาจสืบสวน	สอบสวนหรือไต่สวนหรือด�าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนดด
	 	 	 	 (๒.๑๑)	 อ� านาจในการด� า เนินคดีอาญากับบุคคลใด	 เพราะกระท�าความผิด 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองโดยส่งส�านวนและแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอ�านาจ 
เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป
	 	 	 (๓)	ออกข้อก�าหนด	ระเบยีบหรือประกาศทีก่�าหนดไว้ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญู
นี้และกฎหมายอื่น
	 	 	 	 (๓.๑)	วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของส�านักงาน	 ข้าราชการ	
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 
การสืบสวนและไต่สวนและการอื่นใดที่จ�าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
	 	 	 	 (๓.๒)	วางระเบียบเกี่ยวกับการช�าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายส�าหรับการจัดการเลือกตั้ง	
และดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ	รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
	 	 	 	 (๓.๓)	ออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส�านักงาน
	 	 	 (๔)	อ�านาจแต่งตั้งบุคคล	คณะบุคคล	เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 	 (๔.๑)	สั่ งหรือแต ่งตั้ งข ้าราชการ	 พนักงาน	 หรือลูกจ ้างของหน ่วยงานของรัฐ 
ให้ปฏิบัติการอันจ�าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	 การสนับสนุนการเลือกตั้งหรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้	 ตามที่เห็น
สมควรและแจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ	พนักงานหรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว
	 	 	 	 (๔.๒)	แต่งตั้งบุคคล	 กลุ ่มบุคคล	 องค์กรชุมชน	 หรือสถาบันการศึกษาซ่ึงสมัครใจ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 
หรือกรรมการทราบได้ตามสมควร
	 	 	 	 (๔.๓)	มอี�านาจแต่งตัง้เลขาธกิารหรือพนกังานของส�านกังานเป็นเจ้าพนกังานให้มอี�านาจ 
สืบสวน	สอบสวนหรือไต่สวนหรือด�าเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 (๕)	ขอความร่วมมือหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
	 	 	 	 (๕.๑)	ขอความร่วมมือศาลให้ส ่งเอกสาร	 หลักฐานหรือหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา
	 	 	 	 (๕.๒)	สั่งให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน	 พนักงานอัยการ	 พนักงานสอบสวนหรือบุคคล 
มีหนังสือชี้แจงหรือข้อเท็จจริงหรือมาให้ถ้อยค�า	 หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	 
เพื่อประกอบการพิจารณา 
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	 	 	 (๖)	วินิจฉัยช้ีขาดปัญหาหรือข ้อโต ้แย ้งเกี่ยวกับข ้อก�าหนด	 ระเบียบหรือประกาศ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 (๗)	ส่งเสริม	 สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุ	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนหรือให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบการเลอืกตัง้	 
และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 (๘)	ก�ากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนท่ีพรรคการเมืองได้รับจัดสรรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
	 	 	 (๙)	จดัให้มกีารศกึษา	วเิคราะห์	หรือวจัิยเพ่ือก�าหนดวธิกีารหรือมาตรฐานให้การเลือกตัง้เป็น
ไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
	 	 	 (๑๐)	 เข้าไปหรือแต่งต้ังบุคคลเข้าไปในที่เลือกต้ัง	 ที่ออกเสียงประชามติหรือสถานที ่
นับคะแนนเลือกตั้ง	หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๑๑)	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภาและเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป

	 	 ๑.๔.๓	 หน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑
	 	 	 (๑)	 อ�านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน
	 	 	 (๒)	กรณีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส	์และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการบันทึกเรื่องและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
	 	 	 (๓)	 ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้สภาองค์กรชมุชน	รวมทัง้ประชาชน
ทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
	 	 	 (๔)	คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแส		
หรือข้อมูล		รวมทั้งมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
	 	 	 (๕)	ก�าหนดวันเลือกต้ัง	 ก�าหนดวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
และก�าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ		โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 	 	 (๖)	คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะประกาศก�าหนดวนัเลอืกตัง้ใหม่กไ็ด้	หากปรากฏเหตจุ�าเป็น 
อันมิอาจหลีกเลี่ยงได	้	เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
	 	 	 (๗)	 ในการเลือกตั้งท่ัวไปหรือการเลือกต้ังแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอ�านาจออกประกาศก�าหนดวันเลือกตั้งและให้ย่นหรือขยายเวลาหรืองดเว้นการด�าเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเฉพาะการเลือกตั้ง		นั้น
	 	 	 (๘)	 ให้คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจแต่งต้ังบคุคลเป็นเจ้าพนกังานผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้ 
และอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	 คณะบุคคล	 หรือบุคคลใด	 เป็นผู้ช่วยหรือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได ้
ตามสมควร
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	 	 	 (๙)	อ�านาจในการสัง่เปลีย่นกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั	 
กรณีกระท�าผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	 	 หรือกระท�าการใดอันเป็นเหตุให้การเลือกต้ังได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
	 	 	 (๑๐)	 อ�านาจในการสั่ง	 ให้ระงับ	 ยับยั้ง	 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสั่งให้กระท�าการอย่างใด 
อย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร
	 	 	 (๑๑)	 เจ ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการเลือกตั้งผู ้ ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน ้าที	่ 
หรอืละทิง้หน้าทีห่รอืไม่ยอมปฏบิตัหิน้าที	่ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมอี�านาจส่ังให้ผู้นัน้	พ้นจากการปฏบิติัหน้าที่
แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๒)	 คณะกรรมการการเ ลือก ต้ังมีอ� านาจประกาศก�าหนดวัน รับสมัครเ พ่ิมเติม		 
กรณมีีเหตจุ�าเป็นเฉพาะพืน้ทีท่�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ได้	ตามมาตรา	45	เนือ่งจากเกดิจลาจล	 
อุทุกภัย	อัคคีภัย	เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ�าเป็นอย่างอื่นในเขตเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๓)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจวินิจฉัยสิทธิสมัครและถอนการรับสมัครได้
	 	 	 (๑๔)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู ้สมัคร 
ไว้เป็นการชั่วคราวได้
	 	 	 (๑๕)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 	 กรณีพบเหต ุ
ตามมาตรา	๕๓	ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๖)	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังมอี�านาจประกาศก�าหนดจ�านวนเงนิค่าใช้จ่ายในการเลอืกต้ัง	
และวิธีการหาเสียง			รวมทั้งตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย	ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
	 	 	 (๑๗)	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจส่งเรือ่งให้ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน	ด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจได้
 	 	 (๑๘)	 คณะกรรมการการเ ลือก ต้ังมีอ� านาจแจ ้ ง ให ้ผู ้ บั ง คับบัญชาหรือผู ้ มีหน ้ าที่ 
และอ�านาจก�ากับดูแลเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 สั่งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณ์	 อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง	 พ้นจากหน้าท่ีเป็นการชั่วคราวหรือสั่งให้ประจ�ากระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ศาลากลางจังหวัด	 
หรือที่ว่าการอ�าเภอ	ในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง	หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งได้
	 	 	 (๑๙)	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังมอี�านาจก�าหนดลกัษณะต้องห้ามในการหาเสยีงเลือกต้ังของ
ผู้สมัครและพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๐)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดหลักเกณฑ	์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนน
	 	 	 (๒๑)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจด�าเนินการให้มีการรายงานผลการนับคะแนนอย่าง 
ไม่เป็นทางการได้
	 	 	 (๒๒)	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับรายงานผลการนับคะแนน	 ถ้าปรากฏหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม	 หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง		 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะงดการประกาศผลการเลือกตั้งและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ก็ได้
	 	 	 (๒๓)	 ในการเลือกตั้งทั่วไป	 	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร	 แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 โดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง	 ได้เมื่อได้ตรวจสอบ 
ในเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่า	ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม		และมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
เก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดและให้ใช้บังคับแก่การเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่าง		โดยอนุโลม



11รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

	 	 	 (๒๔)	 อ�านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการค�านวณหาจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองท่ีส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะพึงได้รับ	 	ทั้งนี้	 	 การด�าเนินการให้เป็น 
ไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด
	 	 	 (๒๕)	 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจสั่งระงับสิทธิสมัคร 
รบัเลอืกตัง้ของผูส้มคัรไว้เป็นการช่ัวคราวไม่เกนิหนึง่ปีทีก่ระท�าการอนัเป็นเหตใุห้การเลอืกต้ังนัน้มไิด้เป็นไปโดยสจุรติ
หรือเที่ยงธรรม
	 	 	 (๒๖)	 เสนอค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ยุบพรรคการเมืองนั้น		หากปรากฏหลักฐานอัน
ควรเช่ือได้ว่าหวัหน้าพรรคการเมอืงหรอืคณะกรรมการบรหิารพรรคการเมือง	รูเ้หน็หรอืปล่อยปละละเลยหรอืทราบ
ถึงการกระท�าตามมาตรา	132	แล้ว		มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 (๒๗)	 ยื่นค�าร ้องต ่อศาลฎีกา	 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได ้ว ่าการเลือกตั้ ง 
ในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 (๒๘)	 คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 มีอ�านาจส่ังยึดหรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินผู ้นั้น 
ไว้เป็นการช่ัวคราวจนกว่าศาลจะมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	 	 หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใด	 ให้	 เสนอให	้
สัญญาว่าจะให้	หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจ
	 	 	 (๒๙)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�า 
อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้มีอ�านาจระงับ
ยับยั้ง		แก้ไข	เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งและสั่งให้ด�าเนินการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่
	 	 	 (๓๐)	 ในการสืบสวนหรือไต ่สวน	 	 หากปรากฏว ่าการให ้ถ ้อยค�าหรือแจ ้งเบาะแส 
หรือข้อมูลของบุคคล	 	 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้	 รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท�าผิดของผู้กระท�าความผิดคนอื่นท่ีเป็นตัวการส�าคัญ		
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ด�าเนินคดีก็ได้

	 	 ๑.๔.๔	 หน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑
   การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 2560	 ในวาระแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ 
ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค�าแนะน�า	 	 	 โดยการสรรหาและแต่งต้ังให้ด�าเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ		ดังต่อไปนี้
	 	 	 (๑)	 ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซ่ึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง	 ๆ	 และมีความเป็นกลางทางการเมือง	 จ�านวน 
ไม่น้อยกว่าเก้าคน	 แต่ไม่เกินสิบสองคน	 มีหน้าที่ด�าเนินการสรรหาบุคคลซ่ึงสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (ก)	 ให ้คณะกรรมการการเลือกตั้งด�าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ตามมาตรา	107	 	 จ�านวนสองร้อยคน	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	 
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โดยให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ตามมาตรา	 268	 ไม่น้อยกว่า 
สิบห้าวัน	แล้วน�ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
	 	 	 	 (ข)	 ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา	 คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ�านวนไม่เกินสี่ร้อยคน	
ตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภาก�าหนด	แล้วน�ารายชือ่เสนอต่อคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิทัง้นี	้	
ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก�าหนดตาม	(ก)
	 	 	 	 (ค)	 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม	 (ก)	 จากบัญชีรายชื่อ 
ท่ีได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ได้จ�านวนห้าสิบคน	 และคัดเลือกรายช่ือส�ารองจ�านวนห้าสิบคน	 โดยการ
เลือกดังกล่าวให้ค�านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง	 ๆ	 อย่างทั่วถึง	 และให้คัดเลือกบุคคลจากรายชื่อที่ได้รับการสรรหา 
ตาม	 (ข)	 ให้ได้จ�านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คน	 รวมกับผู้ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม	 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	 
ผูบ้ญัชาการทหารบก		ผูบ้ญัชาการทหารเรอื		ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ		และผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาติ	เป็น	250	คน	 
และคัดเลือกรายชื่อส�ารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม	(ข)	จ�านวนห้าสิบคน		ทั้งนี้		ให้เสร็จภายในสาม
วัน	นับแต่วันประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ตามมาตรา	26
	 	 	 (๒)	 มิให้น�าความในมาตรา	 108	 ข.	 ลักษณะต้องห้าม	 (6)	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการเคย
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่การด�ารงต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงได้รับการสรรหาตาม	 (1)	 (ข)	 
และมิให้น�าความในมาตรา	 108	 ข.	 ลักษณะต้องห้าม	 (2)	 มาตรา	 184	 (1)	 และมาตรา	 185	 มาใช้บังคับแก ่
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่ง
	 	 	 (๓)	 ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน�ารายชื่อบุคคลซ่ึงได้รับการคัดเลือกตาม	 (1)	 (ค)	
จ�านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นถวายบังคมทูล	 เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป	 
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
	 	 	 (๔)	 อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก�าหนดห้าปี	 นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง	
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งต้ัง	 ถ้ามีต�าแหน่งว่างลงให้เล่ือนรายชื่อ
บุคคลตามล�าดับในบัญชีส�ารองตาม	 (1)	 (ค)	 ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน	 โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด�าเนินการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ	 	 ส�าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่งเมื่อพ้นจากต�าแหน่งท่ีด�ารง 
อยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต�าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย	 	 และให้ด�าเนินการแต่งต้ัง 
ให้ผู ้ด�ารงต�าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่งแทนให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
แทนต�าแหน่งที่ว่างลง		อยู่ในต�าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
	 	 	 (๕)	 ในระหว่างทีย่งัไม่มพีระบรมราชโองการแต่งตัง้บคุคลในบญัชีรายชือ่ส�ารองขึน้เป็นสมาชกิ
วุฒิสภาแทนต�าแหน่งที่ว่างตาม	(4)	หรือเป็นกรณีที่ได้มีรายชื่อบุคคลหรืออยู่ในบัญชีส�ารองหรือไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใดให้มีวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
	 	 	 (๖)	 เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม	 (4)	 ให ้ด� า เนินการเ ลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ตามมาตรา	107	ต่อไป	และให้น�าความในมาตรา	109	วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม

	 	 ๑.๔.๕	 หน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 (๑)	 ให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรบัจดทะเบยีนจัดต้ังพรรคการเมือง	
และประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจานุเบกษา
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	 	 	 (๒)	 ให้นายทะเบียนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลอืกต้ังก�าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง
	 	 	 (๓)	 ให้นายทะเบียนโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการการเลอืกต้ังก�าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด
	 	 	 (๔)	 ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บค ่าบ�ารุงพรรคการเมือง 
ตามมาตรา	15	(15)
	 	 	 (๕)	 กรณีข้อบังคับพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามมาตรา	14	หรือ	มาตรา	15		ให้นายทะเบียน
รายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้น
	 	 	 (๖)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจพิจารณาและมีค�าสั่งให้คณะกรรมการบริหาร 
พรรคการเมืองพ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ		หากคณะกรรมการบริหารพรรคฝ่าฝืน	มาตรา	22	วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
	 	 	 (๗)	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังจดัให้มรีะบบฐานข้อมลูพรรคการเมือง	เพือ่อ�านวยความสะดวก 
แก่พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป
	 	 	 (๘)	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอี�านาจพจิารณาวนิจิฉยั	กรณสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	หรอื
สมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่า	 100	 คน	 	 เห็นว่ามติพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน	 	 	 ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่ามติใดของพรรคการเมืองขัดต่อพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวได้
	 	 	 (๙)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังจะก�าหนดอัตราส่วนข้ันต�่าของผู้สมัครซ่ึงเป็นชายและหญิง	 
ที่พรรคการเมืองจะต้องส่งลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้		โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหารือกับพรรคการเมืองด้วย
	 	 	 (๑๐)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจวินิจฉัยกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดมีเหตุสงสัยว่า
เงิน	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีตนได้รับเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการพรรคการเมืองหรือเพื่อใช ้
ในการเลือกตั้งหรือไม่	ตามมาตรา	๖๘
	 	 	 (๑๑)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจก�าหนดตามมาตรการและวิธีการที่จ�าเป็น 
ให้พรรคการเมืองปฏิบัติเพื่อให้การรับบริจาคของพรรคการเมืองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเปิดเผย 
และตรวจสอบได้
	 	 	 (๑๒)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ�านาจในการควบคุมดูแลการด�าเนินการ 
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
	 	 	 (๑๓)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจพิจารณาการสิ้นสภาพของพรรคการเมือง 
ตามมาตรา	๙๑
	 	 	 (๑๔)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นศาลรัฐธรรมนูญ	 เพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น	 
เมื่อมีเหตุ	ตามมาตรา	๙๒	และ	มาตรา	๙๓
	 	 	 (๑๕)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค�าสั่งให้พรรคการเมืองเดิมที่รวมเข้ากันเป็นอันสิ้นสุดลง 
โดยให้สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ท่ีจัดต้ังข้ึนและให้พิจารณาทรัพย์สิน	 หนี้สิน	 
สิทธิและความรับผิดชอบของพรรคการเมือง	 โดยให้เป็นของพรรคการเมืองใหม่นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียน 
รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามมาตรา	๙๙
	 	 	 (๑๖)	 ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรคการเมือง
	 	 	 (๑๗)	 ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคการเมือง
	 	 	 (๑๘)	 ตอบรับการเปลี่ยนแปลงรายการตามมาตรา	หรือรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบ
	 	 	 (๑๙)	 ประกาศสิ้นสภาพพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๐)	 มีค�าสั่งให้เลิกพรรคการเมือง
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	 	 	 (๒๑)	 ประกาศค�าสั่งการเลิกพรรคและการควบรวมพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๒)	 ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้มีค�าสั่งยุบพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๓)	 แต่งตั้งคณะบุคคลเพื่อตรวจสอบงบการเงินของพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๔)	 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
ของกรรมการบริหารพรรคการเมือง		พร้อมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการตรวจสอบ
	 	 	 (๒๕)	 ประกาศก�าหนดรายได้ของพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๖)	 ประกาศก�าหนดเกีย่วกับรายละเอียดในการจดัท�างบรายได้และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ 
ของพรรคการเมือง
	 	 	 (๒๗)	 ก�าหนดรูปแบบการยื่นบัญชีแสดงทรัพย ์สินและหนี้สินของกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง
	 	 	 (๒๘)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
	 	 	 (๒๙)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเงินบริจาคภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อโอนต่อให้
พรรคการเมือง
	 	 	 (๓๐)	 ก�าหนดรูปแบบหลักฐานการรับบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
	 	 	 (๓๑)	 ประกาศก�าหนดรายงานการใช้จ่ายเงินและส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายการด�าเนินกิจการ
พรรคการเมือง
	 	 	 (๓๒)	 ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่พรรคการเมืองให้เงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคล
หรือนิติบุคคล
	 	 	 (๓๓)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้นายทะเบียนเรียกคืนเงินสนับสนุนพร้อมดอกเบ้ีย 
ตามกฎหมายคืนจากพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนไปแล้ว	หากปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
	 	 	 (๓๔)	 แต่งตัง้คณะกรรมการกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืงเพ่ือท�าหน้าทีใ่นการจัดสรร
เงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
	 	 	 (๓๕)	 ก�าหนดให้มีกองทนุเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืงในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้	 
และใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมืองและด�าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองตามที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

	 	 ๑.๔.๖	 หน้าทีแ่ละอ�านาจตามพระราชบญัญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน	
พ.ศ.	๒๕๖๒
   หลักการและเหตุผลในการประกาศใช ้พระราชบัญญัตินี้ 	 โดย ท่ีบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถ่ินต้องมาจากการเลือกตั้ง	 และผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบสภาท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
จะมาโดยวิธีอื่นก็ได้	 แต่ต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย	 โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
และผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินให้เป็นไป
ตามกฎหมายบัญญัติ	 ซึ่งต้องค�านึงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว ้
ในรฐัธรรมนูญ	จึงสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหารท้องถิน่ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
	 	 	 (๑)	 การจัดการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้	 รองรับกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นด�าเนินการแทน
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	 	 	 (๒)	 การประกาศผลการเลือกตั้งไม่เป็นการตัดอ�านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ด�าเนินการสืบสวนไต่สวนหรือวินิจฉัย	เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
	 	 	 (๓)	 ก�าหนดให้ในกรณีที่มีการสั่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น	 ประธานหรือรองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินพ้นจากต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการให้มี 
การเลือกตั้งใหม่หรือเลือกตั้งแทนต�าแหน่งที่ว ่างแล้ว	 แม้ภายหลังศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งว ่าค�าสั่ง 
หรือค�าวินิจฉัยให้พ้นจากต�าแหน่งนั้นไม่ชอบ	ก็ย่อมไม่กระทบต่อการเลือกตั้งนั้น	เพื่อเป็นการรองรับผลการเลือกตั้ง 
ครั้งใหม่ที่ได้ด�าเนินการมาโดยชอบ
	 	 	 (๔)	 อ�านาจในการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก�าหนด
	 	 	 (๕)	 อ�านาจในการแต่งต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนด		คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะมอบหมายให้ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็นผู้ลงนามในค�าสั่งแต่งตั้งนั้นก็ได้
	 	 	 (๖)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการเกี่ยวกับจ�านวนเงินค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งโดยผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดเป็นผู ้ประกาศก�าหนด 
จ�านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	 	 	 (๗)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนดหลักเกณฑ	์วิธีการเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
	 	 	 (๘)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังจะก�าหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนส�าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดเป็นอย่างอื่นก็ได้	แต่ต้องมีเวลาการออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าเจ็ดชั่วโมง
	 	 	 (๙)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ก�าหนดลักษณะบัตรเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๐)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
นับคะแนนเลือกตั้ง
	 	 	 (๑๑)	 กรณีเกิดจลาจล	 อุทกภัย	 อัคคีภัย	 เหตุสุดวิสัย	 หรือเหตุจ�าเป็นอย่างอื่น	 ให้การนับ 
คะแนนเลอืกตัง้	บัตรเลอืกตัง้ช�ารดุหรอืสญูหาย	คณะกรรมการการเลือกตัง้จะสัง่ให้ด�าเนนิการออกเสยีงลงคะแนนใหม่ 
ส�าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้นตามแต่กรณีก็ได้
	 	 	 (๑๒)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีค�าส่ังให้คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งท้องถิ่น	ระงับ	ยับยั้ง	แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสั่งให้กระท�าการอย่างใด 
อย่างหนึ่งได้ตามท่ีเห็นสมควร	 หากเห็นว่าคณะบุคคลดังกล่าวกระท�าการไปในทางที่อาจเกิดความเสียหาย 
แก่การจัดการเลือกตั้ง	 และเมื่อสั่งแล้วให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นพ้นจากต�าแหน่ง	 และแต่งต้ังบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน	 
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรด�าเนินการทางวินัยให้แจ ้งผู ้บังคับบัญชาของบุคคลดังกล่าว 
เพื่อจัดด�าเนินการทางวินัยต่อไป
	 	 	 (๑๓)	 มีค�าสั่งขยายหรือย่นระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นตามความจ�าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ
	 	 	 (๑๔)	 ออกประกาศก�าหนดวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน
	 	 	 (๑๕)	 ประกาศผลการเลือกต้ังภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันเลือกต้ังในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม	 ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
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ให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง	 หรือจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่	 หรือด�าเนินการอื่นที่จ�าเป็นแล้วแต่กรณี 
โดยเร็ว		แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวัน		นับแต่วันเลือกต้ัง
	 	 	 (๑๖)	 สัง่ให้ข้าราชการการเมือง	สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร	สมาชกิวฒุสิภา	สมาชกิสภาท้องถิน่ 
และผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐยุติหรือระงับการกระท�าใด	 ๆ	 อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์	 ควบคุมการพิมพ์และก�าหนดวิธีการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง

	 	 ๑.๔.๗	 หน้าที่และอ�านาจตามพระราชบัญญัติว ่าด ้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๒	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้
	 	 	 ๑)	 หากประชาชนเห็นว ่าสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู ้บริหารท้องถ่ินคนใดไม ่สมควร 
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปจะต้องเข้าช่ือร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	 เพื่อด�าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน
สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน		จะต้องถือตามเกณฑ์จ�านวนผูม้สีทิธิเลือกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามกฎหมายก�าหนด
	 	 	 ๒)	 การจัดท�าค�าร้องเข้าช่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถ่ินจะต้อง 
มีรายละเอียด
	 	 	 	 (๑)	 ช่ือ	 ที่อยู ่	 และลายมือชื่อของผู ้เข ้าชื่อทุกคน	 พร้อมท้ังส�าเนาบัตรประชาชน	 
บัตรประชาชนหมดอายุ	หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
	 	 	 	 (๒)	 รายละเอียดของข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นคนใดในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะประสงค์ให้ลงคะแนนถอดถอนนั้นมีการปฏิบัติหน้าที ่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างไรจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรด�ารงต�าแหน่งต่อไป
	 	 	 	 (๓)	 รายชื่อผู ้แทนของผู ้เข ้าชื่อท่ีจะมีอ�านาจด�าเนินกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด 
ให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	 	 	 	 (๔)	 ค�ารบัรองของผูแ้ทนของผูเ้ข้าชือ่ทีม่อี�านาจด�าเนนิกจิการให้มลีงคะแนนเสยีงถอดถอน
ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง
	 	 	 ๓)		ก�าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ส่งค�าร้องให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่
ประชาชนเข้าชื่อถอดถอนนั้นภายใน	๗	วัน	นับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค�าร้องนี้
	 	 	 ๔)	 ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ผู้นัน้จดัท�าค�าชีแ้จงแล้วส่งให้ผูว่้าราชการจงัหวดั 
ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับค�าร้องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
	 	 	 ๕)	 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค�าร้องดังกล่าวแล้วให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ 
ภายใน	 ๗	 วัน	 ทั้งนี้	 หากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บุคคลใดเป็นผู้ด�าเนินการแทนก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
แจ้งบุคคลน้ันแทนนับตั้งแต่วันที่ได้รับค�าชี้แจงหรือครบก�าหนดแล้วแต่กรณีเพ่ือจัดให้มีการลงคะแนนเสียง 
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป
	 	 	 ๖)	 คณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืผูด้�าเนนิการแทนจะต้องประกาศก�าหนดวนัลงคะแนนเสยีง 
ไม่เกิน	๙๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัด
	 	 	 ๗)	 ประกาศก�าหนดวนัลงคะแนนเสียงไว้ทีศ่าลากลางจังหวดั		ทีว่่าการองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
ที่ว่าการอ�าเภอ	 ส�านักงานเทศบาล	 ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบล	ที่ท�าการผู้ใหญ่บ้าน	 เขตชุมชนหนาแน่น 
ท่ีเห็นสมควร
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	 	 	 ๘)	 คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ้แทนจัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น	 ปิดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าว	 พร้อมค�าร้อง	 ค�าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ถ้ามี)
	 	 	 ๙)	 ก�าหนดหน่วยลงคะแนน	 ค�านึงถึงจ�านวนผู ้มีสิทธิลงคะแนนและความสะดวก 
ในการเดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนน	ประกาศให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทราบไม่น้อยกว่า	๒๐	วัน	ก่อนวันลงคะแนน			 
ถ้าจ�าเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนเสียงจะต้องประกาศให้ทราบก่อนวันลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	 ๕	 วัน	 
เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉิน	จะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวก็ได้
	 	 	 ๑๐)	 คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งต้ังผู ้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในหน่วยลงคะแนนโดย 
ให้มปีระธานกรรมการ	๑	คน		และกรรมการอืน่ไม่น้อยกว่า	๔	คน		กรรมการประจ�าทีล่งคะแนนเสยีงมหีน้าทีด่�าเนนิการ 
และรักษาความเรียบร้อยในการลงคะแนนเสียง	รวมทั้งการนับคะแนนเสียงในหน่วยออกเสียง
	 	 	 ๑๑)	 การลงคะแนนเสียงถอดถอน
	 	 	 		 (๑)	 ให้ผู ้มีสิทธิลงคะแนนท�าเครื่องหมายในช่อง	 “เห็นด้วย”	 หรือ	 “ไม่เห็นด้วย”	 
กับการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ท่ีถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอน	 ส่วนลักษณะ 
และขนาดของบัตรลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
	 	 	 		 (๒)	 ในวันลงคะแนนเสียงให้เปิดการลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐-๑๕.๐๐	น.
	 	 	 ๑๒)	 การนับคะแนนและการประกาศผล
	 	 	 		 (๑)		เมื่อหมดเวลาการลงคะแนนเสียงถอดถอน	 กรรมการประจ�าหน่วยนับคะแนน 
โดยเปิดเผยจนเสรจ็สิน้		เมือ่นับคะแนนเรยีบร้อยแล้ว		คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะต้องประกาศผลการลงคะแนนเสยีง 
และจ�านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมด
	 	 	 		 (๒)	 กรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น		ให้ถือว่าการเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป	และจะมีการร้องขอ
ให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคลดังกล่าวด้วยเหตุผลเดียวกันอีกไม่ได้
	 	 	 		 (๓)	 กรณผีูม้าใช้สทิธลิงคะแนนเสยีงเกนิก่ึงหนึง่ของจ�านวนผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงทัง้หมด
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น		และมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	๓	ใน	๔	ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง
เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกร้องขอให้ถอดถอน	 ไม่สมควรด�ารงต�าแหน่งต่อไป	 ให้บุคคลนั้น
พ้นจากต�าแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง
	 	 	 		 (๔)	 เมื่อได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงแล้ว	 ถ้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นนั้น	 เห็นว่าการลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย	มีสิทธิยื่นค�าร้องคัดค้าน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการลงคะแนนเสียง
	 	 	 		 (๕)	 หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 
เป็นไปไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้มีการจัดลงคะแนนเสียงใหม่	 ยกเว้นว่าการลงคะแนนเสียงใหม่นั้น 
จะไม่ท�าให้ผลการลงคะแนนเสียง	 เปลี่ยนแปลงไป	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องมีค�าสั่งยกค�าร้องคัดค้าน 
นั้นเสีย
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๒. ส�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 ๒.๑	 สถานะของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา	 ก�ากับดูแล 
และรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	กจิการของส�านกังานไม่อยูภ่ายใต้บงัคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด ้วยแรงงานสัมพันธ ์	 กฎหมายว่าด ้วยการประกันสังคม	 และกฎหมายว่าด ้วยเงินทดแทน		 
แต่พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองแรงงาน		กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม		และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานธุรการ	 ด�าเนินการ	 และอ�านวย 
ความสะดวก	 เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุภารกิจ	 และหน้าท่ีตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย		
และเป็นไปตามมติหรือแนวทางท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด	 โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ซ่ึงแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารงาน 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ทั้งนี้		ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

	 ๒.๒	 หน้าที่และอ�านาจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	รบัผดิชอบงานธรุการ		และด�าเนนิการเพือ่ให้คณะกรรมการบรรลภุารกจิและหน้าที	่	ตามทีก่�าหนดไว้ 
ในรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	และกฎหมายอื่น
	 	 (๒)	อ�านวยความสะดวก  ช่วยเหลอื  ส่งเสรมิ  และสนับสนุน  การปฏบิติังานของคณะกรรมการ  กรรมการ	
และผู้ตรวจการเลือกตั้ง
	 	 (๓)	ด�าเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง	 เจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง	 และผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 มีความรู ้
ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	และมติของคณะกรรมการ
	 	 (๔)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก�าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 ๒.๓	 การจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	ก�าหนดให้ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจ 
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 งานธุรการของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง	 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง	 ๆ		 
ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง
	 	 (๒)	ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	 	 (๓)	 เผยแพร่วชิาการ	ให้ความรูแ้ละการศกึษาแก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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	 	 (๔)	รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่และอ�านาจเก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง 
เก่ียวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง	 หรือเกี่ยวกับการกระท�าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
	 	 (๕)	รับเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกต้ังของผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง		ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง		พรรคการเมือง		หรือบุคคลอื่นใด		เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
	 	 (๖)	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

	 	 โดยให้จัดแบ่งส่วนงานของส�านักงาน	เป็น	๒	ส่วน	ประกอบด้วย	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ดังนี้	

	 	 ๒.๓.๑	การจัดแบ่งส่วนงานในส่วนกลาง		ได้แก	่	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�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๑
	 	 	 (๑๔)	 ส�านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ	๒
	 	 	 (๑๕)	 ส�านักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
	 	 	 (๑๖)	 ส�านักกิจการพรรคการเมือง
	 	 	 (๑๗)	 ส�านักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ	
	 	 	 (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
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	 	 ๒.๓.๒	การจดัแบ่งส่วนงานในส่วนภมูภิาค		ได้แก่		ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวัด		
จ�านวน	๗๗	จังหวัด		จัดแบ่งส่วนงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	เป็น	๓	กลุ่มงาน	ดังนี้
	 	 	 (๑)	 กลุ่มงานอ�านวยการ
	 	 	 (๒)	 กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม	
	 	 	 (๓)	 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง

	 	 ปรากฏรายละเอียดตามแผนภูมิโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	
ดังนี้
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แผนภูมิที่ ๒ กรอบอัตราก�าลังบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แยกตามประเภทต�าแหน่ง

จ�านวนบุคลากร (คน)

 ๒.๔ อัตรากำ�ลังบุคลากำรของสำ�นักำงานคณะกำรรมกำารกำารเลือกำตั้ง
	 	 	 ปัจจุบันในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรปฏิบัติงาน 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมท้ังสิ้น	 ๑,๙๘๗	 คน	 โดยมีรายละเอียดอัตราก�าลังบุคลากร	 แยกตามประเภท
ต�าแหน่ง	ดังนี้

ตารางที่ ๑ จ�านวนอัตราก�าลังบุคลากร แยกตามประเภทต�าแหน่ง

๘๕๒

๑๕๔
๗๔๓๔

๑๑๓

๕๒๙

๖๙ ๔๔

บริหาร อ�านวยการ วิชาการ ปฏิบัติงาน

ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

ลูกจ้างประจ�า

๗๐ ๔๘

  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมบุคลากรทั้งหมด 

	 พนักงานประเภทบริหาร	 ๓๔	 ๗๐	 ๑๐๔	

	 พนักงานประเภทอ�านวยการ	 ๑๑๓	 ๗๔	 ๑๘๗	

	 พนักงานประเภทวิชาการ	 ๕๒๙	 ๘๕๒	 ๑,๓๘๑	

	 พนักงานประเภทปฏิบัติงาน	 ๖๙	 ๔๘	 ๑๑๗	

	 ลูกจ้างประจ�า	 ๔๔	 ๑๕๔	 ๑๙๘

 รวม ๗๘๙ ๑,๑๙๘ ๑,๙๘๗ 

ต�าแหน่ง
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ส่วนที่ ๒
ผลการปฏิบัติงานที่ส�คัญและผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

๑. ผลการปฏิบัติงานที่ส�คัญ

 ๑.๑ ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจจัดการเลือกตั้งและการสืบสวนสอบสวนon)

	 	 ๑.๑.๑	 การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น 
(การจัดอบรมวิทยากรอ�าเภอ)

	 	 	 ในกระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถ่ิน	 ส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รายงานผลการปฏิบัติงานไปแล้วบางส่วน	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เกี่ยวกับการจัดท�า 

โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓		 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้วิทยากรจังหวัดและวิทยากรอ�าเภอ	มีความรู้	ความเข้าใจในสาระส�าคัญของกฎหมาย	ระเบียบ	

และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกต้ัง	 และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กรรมการประจ�า

หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่	เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ถูกต้องตามกฎหมาย	โดยได้ด�าเนินการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อจัดท�าหลักสูตร	 คู่มือ	 และสื่อประกอบการอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอ�าเภอ	

จัดท�าและจัดพิมพ์หลักสูตร	คู่มือ	เอกสารประกอบการอบรมและต้นฉบับสื่อวีดิทัศน์ส�าหรับใช้ในการอบรมวิทยากร

จงัหวดัและวทิยากรอ�าเภอ	ตลอดจนการจดัอบรมวทิยากรจงัหวดัทัว่ประเทศ	เพือ่เตรียมความพรอ้มในการเลือกตัง้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	

	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 มีภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินการ	 คือ	 การจัดสรร 

งบประมาณให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด	(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร	และจังหวัด

ชลบุรี	(เฉพาะเมืองพัทยา))	เพื่อด�าเนินการดังนี้

	 	 	 ๑)	 ให้วิทยากรจังหวัดท่ีผ่านการอบรมจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เม่ือวันที	่ 

๙-๑๒	 กันยายน	 ๒๕๖๓	 มีหน้าท่ีไปด�าเนินการจัดอบรมให้แก่วิทยากรอ�าเภอ	 โดยด�าเนินการตามแนวทาง 

ที่ก�าหนดไว้ในคู ่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอ�าเภอ	 ซึ่งก�าหนดให้จัดอบรมรุ ่นละ	 ๑	 วัน	 

(๙๙	คนต่อ	๑	รุ่น)

	 	 	 ๒)	 ให้วทิยากรอ�าเภอมหีน้าทีจ่ดัอบรมเจ้าพนกังานผูด้�าเนนิการเลือกต้ังประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 โดยเน้นการบรรยายประกอบสื่อ	 และสาธิตให้ผู้เข้ารับ 

การอบรมได้ฝึกปฏิบัติ	

	 	 	 ๓)	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 จัดท�าสรุปรายงานผลการอบรม	 ตามแนวทาง 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด
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	 	 	 โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดที่ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง	ในวันอาทิตย์ที	่๒๐	ธันวาคม	๒๕๖๓		และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

และนายกเทศมนตรี	ที่ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง	ในวันอาทิตย์ที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๔	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องเร่งด�าเนินการจัดอบรมวิทยากรอ�าเภอ	 เพื่อให้วิทยากรอ�าเภอไปถ่ายทอดหรือจัดอบรมให้ความรู้แก ่

เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	เพื่อให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลือกตั้ง	ทั้ง	๒	ระดับ	ดังกล่าว	อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่	และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต	เที่ยงธรรม	และชอบด้วยกฎหมาย	ตลอด

จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง

ภาพประกอบที่ ๑ ภาพกิจกรรมการจัดอบรมวิทยากรอ�าเภอ

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๖ 

เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหเสร็จสิ้นกอนวันเลือกตั้ง ท้ัง ๒ ระดับ ดังกลาว อยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ี และสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในสถานการณจริงได

อยางถูกตองและมีประ สิทธิภาพ สงผลใหผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม และชอบดวยกฎหมาย 

ตลอดจนเปนท่ียอมรับของประชาชนอยางแทจริง 

                ภาพประกอบท่ี ๑ ภาพกิจกรรมการจัดอบรมวิทยากรอําเภอ 

   

 

 

 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๖ 

เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหเสร็จสิ้นกอนวันเลือกตั้ง ท้ัง ๒ ระดับ ดังกลาว อยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ี และสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในสถานการณจริงได

อยางถูกตองและมีประ สิทธิภาพ สงผลใหผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม และชอบดวยกฎหมาย 

ตลอดจนเปนท่ียอมรับของประชาชนอยางแทจริง 

                ภาพประกอบท่ี ๑ ภาพกิจกรรมการจัดอบรมวิทยากรอําเภอ 

   

 

 

 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๖ 

เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหเสร็จสิ้นกอนวันเลือกตั้ง ท้ัง ๒ ระดับ ดังกลาว อยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ี และสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในสถานการณจริงได

อยางถูกตองและมีประ สิทธิภาพ สงผลใหผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม และชอบดวยกฎหมาย 

ตลอดจนเปนท่ียอมรับของประชาชนอยางแทจริง 

                ภาพประกอบท่ี ๑ ภาพกิจกรรมการจัดอบรมวิทยากรอําเภอ 

   

 

 

 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒๖ 

เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง เพ่ือใหเสร็จสิ้นกอนวันเลือกตั้ง ท้ัง ๒ ระดับ ดังกลาว อยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบท่ี และสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในสถานการณจริงได

อยางถูกตองและมีประ สิทธิภาพ สงผลใหผลการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม และชอบดวยกฎหมาย 

ตลอดจนเปนท่ียอมรับของประชาชนอยางแทจริง 

                ภาพประกอบท่ี ๑ ภาพกิจกรรมการจัดอบรมวิทยากรอําเภอ 
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  ๑.๑.๒ การเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ถอืได้ว่าเป็นปีแห่งการเลอืกตัง้ท้องถ่ิน	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
ได้เริ่มด�าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เม่ือวันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 เป็นประเภทแรก	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้เตรียมความพร้อม 
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 เจ้าหน้าท่ีผู้ด�าเนินการจัดการเลือกต้ังเพื่อ	 “เสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการ
เลือกตั้ง”	 และเมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมุ่งเน้นถึงความร่วมมือร่วมกับภาคี
เครือข่าย	 	 หน่วยงานสนับสนุน	 รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด�าเนินงาน	 “เดินหน้าจัดการเลือก
ตั้งอย่างมืออาชีพ”	 	 เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม	 “สู่ความส�าเร็จเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ”	 สมกับที่ประชาชนตั้งความ
คาดหวังในการท�างานของคณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 	 โดยสรุปผล 
การด�าเนินการจัดการเลือกตั้งที่ส�าคัญ		ดังนี้

ตารางที่ ๑ การควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท อปท.

กรณีครบวาระ กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่าง รวมทั้งสิ้น

จ�านวน

(แห่ง)

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

(คน)

สมาชิกสภา

ท้องถิ่น

(คน)

จ�านวน

(แห่ง)

สมาชิกสภา

ท้องถิ่น

(คน)

จ�านวน

(แห่ง)

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น

(คน)

สมาชิกสภา

ท้องถิ่น

(คน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ ๗๖ ๒,๓๑๖ ๔ ๔ ๘๐ ๗๖ ๒,๓๒๐

เทศบาลนคร ๓๐ ๓๐ ๗๒๐ - - ๓๐ ๓๐ ๗๒๐

เทศบาลเมือง ๑๙๕ ๑๙๕ ๓,๕๑๐ ๑๑ ๑๑ ๒๐๖ ๑๙๕ ๓,๕๒๑

เทศบาลต�าบล ๒,๒๔๗ ๒,๒๔๗ ๒๖,๙๖๔ ๓๙ ๓๙ ๒,๒๘๖ ๒,๒๔๗ ๒๗,๐๐๓

รวม ๒,๕๔๘ ๒,๕๔๘ ๓๓,๕๑๐ ๕๔ ๕๔ ๒,๖๐๒ ๒,๕๔๘ ๓๓,๕๖๔

                       ตารางที่ ๒ การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ

ประเภท อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ
บัตรไม่เลือก 

ผู้สมัครผู้ใด
ร้อยละ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๖,๕๗๓,๖๗๔ ๒๙,๒๗๒,๘๒๘ ๖๒.๘๕ ๑,๖๔๘,๓๐๙ ๕.๖๓ ๑,๗๙๗,๐๖๒ ๖.๑๔

เทศบาลนคร ๒,๐๒๒,๐๔๖ ๑,๐๙๑,๘๕๘ ๕๔.๐๐ ๓๔,๕๗๓ ๓.๑๗ ๘๓,๒๖๘ ๗.๖๓

เทศบาลเมือง ๓,๘๓๘,๓๓๔ ๒,๓๗๙,๕๘๒ ๖๒.๐๐ ๙๐,๙๖๗ ๓.๘๒ ๑๓๘,๒๑๐ ๕.๘๑

เทศบาลต�าบล ๑๓,๒๐๓,๐๙๗ ๙,๑๕๗,๒๐๓ ๖๙.๓๖ ๓๙๕,๗๖๘ ๔.๓๒ ๓๗๕,๘๔๐ ๔.๑๐
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ตารางที่ ๔ การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่าง

ประเภท อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ
บัตรไม่เลือก 

ผู้สมัครผู้ใด
ร้อยละ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๖,๔๙๙ ๒๓,๙๑๒ ๕๑.๔๒ ๖๖๓ ๒.๗๗ ๑,๐๗๔ ๔.๔๙

เทศบาลนคร -

เทศบาลเมือง ๔๔,๓๒๑ ๑๙,๔๗๐ ๔๓.๙๓ ๖๑๖ ๓.๑๖ ๒,๘๑๙ ๑๔.๔๘

เทศบาลต�าบล ๗๔,๐๑๕ ๓๙,๔๕๕ ๕๓.๓๑ ๙๕๕ ๒.๔๒ ๑,๒๒๙ ๓.๑๑

หมายเหต	ุ	ข้อมูลจากระบบโปรแกรมทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		ณ		วันที่	๑๖	มีนาคม	๒๕๖๕

ตารางที่ ๓ การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีครบวาระ

ประเภท อปท.

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้มีสิทธิ ผู้มาใช้สิทธิ ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ
บัตรไม่เลือก 

ผู้สมัครผู้ใด
ร้อยละ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔๖,๓๗๒,๒๒๐ ๒๙,๐๗๐,๘๖๕ ๖๒.๖๙ ๒,๒๐๕,๗๒๗ ๗.๕๙ ๑,๘๘๗,๔๗๗ ๖.๔๙

เทศบาลนคร ๒,๒๒๗,๖๕๐ ๑,๐๘๗,๓๙๕ ๔๘.๘๑ ๖๑,๕๓๑ ๕.๖๖ ๑๑๓,๖๖๑ ๑๐.๔๕

เทศบาลเมือง ๓,๘๖๙,๖๐๖ ๒,๓๗๔,๕๘๘ ๖๑.๓๗ ๑๒๘,๘๖๓ ๕.๔๓ ๑๘๒,๒๙๖ ๗.๖๘

เทศบาลต�าบล ๑๓,๐๔๙,๑๓๓ ๙,๑๕๘,๑๙๓ ๗๐.๑๘ ๓๖๐,๔๓๖ ๓.๙๔ ๒๘๕,๗๒๔ ๓.๑๒

ตารางที่ ๕ สรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนต�าแหน่งที่ว่าง

วันเลือกตั้ง จังหวัด เขต
ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ 

เลือกตั้ง
ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ บัตรเสีย ร้อยละ

๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นครศรีธรรมราช ๓ ๑๕๒,๐๒๐ ๑๐๕,๔๖๘ ๖๙.๓๘ ๑,๗๕๒ ๑.๖๖ ๑,๘๖๕ ๑.๗๗

  ๑.๑.๓ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่าง
	 	 	 พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช	 
เขตเลือกตัง้ที	่	๓	แทนต�าแหน่งทีว่่าง	พ.ศ.	๒๕๖๔		เป็นการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดันครศรธีรรมราช 
แทนที่	 นายเทพไท	 เสนพงศ์	 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยให้พ้นจากต�าแหน่ง	 โดยก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง	 
ในวันที่	๗	มีนาคม	๒๕๖๔

  ๑.๑.๔ การถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	โดยสถาบันพฒันาการเมอืงและการเลอืกต้ัง	ได้ด�าเนนิการ 
ถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 ท่ีจัดการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งเป็นการจัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก	เนื่องจาก	
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พระราชบัญญัติฉบับนี้	 มีสาระส�าคัญหลายประการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ผ่านมา	 การถอดบทเรียน 
การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้	 ได้ด�าเนินการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 ที่จัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่	 ๒๐	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 และการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	 ท่ีจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่	 ๒๘	 มีนาคม	 ๒๕๖๔	 	 โดยมีวัตถุประสงค์	 ๑.	 เพื่อ 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	 รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลส�าหรับบริการผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 
และเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ๒.	 เพ่ือศึกษา
ปัจจัยความส�าเร็จ	 และปัจจัยที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหาร
ท้องถิ่น	 ๓.	 เพื่อน�าผลจากการศึกษามาใช ้ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง	 
และการควบคุมการเลือกตั้ งท ้องถิ่น ให ้ เกิดประสิทธิภาพสูง สุดในการเ ลือก ต้ังค ร้ังต ่อไป	 ด� า เนิน
การโดยการส�ารวจสภาพปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะ	 ในการจัดการเลือกตั้งจากผู ้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ผู ้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 และพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 และผู้เกี่ยวข้อง 
จากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ส่วนกลาง	 	 ข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง	 ๒	
ประเภทน้ี	ได้น�ามาสรปุและประมวลเป็นภาพรวมของข้อเทจ็จริงสภาพปัญหา	อปุสรรค	ข้อเสนอแนะ	ขนาดของปัญหา	 
และความจ�าเป็นเร่งด่วนของปัญหา	 และได้ประสานส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขประเด็นที่มีความ
จ�าเป็นเร่งด่วนและสามารถด�าเนินการได้ทันที	 รวมทั้งได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในประเด็นอื่น	 ๆ	 พร้อมทั้งได้น�าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 แล้วในการประชุม	 ครั้งที่	 ๙๓/๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 และคร้ังที่	 ๑๐๐/๒๕๖๔		 
เมื่อวันที	่๒๕	ตุลาคม	๒๕๖๔	โดยมีผลการแก้ไขปัญหาที่ได้จากถอดบทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่น	ดังนี	้							
   มิติการบริหารและการจัดการ   
	 	 	 การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาอปุสรรคในมติินี	้มปีระเด็นท่ีมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นเร่งด่วนทีต้่อง
แก้ไขให้แล้วเสรจ็ก่อนการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
ซึ่งกลุ่มภารกิจ/ส่วนงาน	ที่รับผิดชอบได้ด�าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว		โดยมีประเด็นส�าคัญประกอบด้วย		
	 	 	 ๑)	 การประชาสมัพันธ์	ส�านกัประชาสมัพันธ์ได้ด�าเนนิการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง	และจัดท�าสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	
เพิ่มเติม	เช่น	สปอตวิทยุ	สปอตโทรทัศน์	ป้ายตั้งโต๊ะ	และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	เช่น	สปอตวิทยุ	สปอตโทรทัศน์	 
มอบให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดน�าไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร	่ 
ได้อย่างทั่วถึง				
	 	 	 ๒)	 การชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเร่ืองคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 
กลุ่มภารกิจจัดการเลือกตั้งได้ปรับปรุงคู่มือการรับสมัครรับเลือกต้ัง	 และได้รวบรวมแนวทางการวินิจฉัยของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ	 กรณีการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด	 ๆ	 จัดส่งให้ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดน�าไปเผยแพร่ให้ผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง	 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์ 
จะสมัครรับเลือกตั้งได้ทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน		รวมทั้งส�านักประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องคุณสมบัติของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านสื่อประเภทต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	
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	 	 	 ๓)	 การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 สถาบันพัฒนาการ
เมืองและการเลือกตั้ง	 โดยส�านักพัฒนาบุคลากร	 ได้ด�าเนินการรวบรวมข้อสังเกต	 ข้อเน้นย�้าการปฏิบัติหน้าที่ของ	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 (กปน.)	 และจัดท�าเป็นเอกสารจัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดใช้ประกอบการอบรมทบทวนวิทยากรอ�าเภอ	และอบรม	กปน.	และได้ปรับปรุงหลักสูตร
อบรมวิทยากรอ�าเภอ/กปน.	คู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับ	กปน.	ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย	พร้อมทั้งจัดท�าสื่อวิดีทัศน์ 
การปฏิบัติหน้าที่ของ	กปน.	ที่ครอบคลุมกระบวนการส�าคัญในการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน
	 	 	 ๔)	 การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน	 กลุ่มภารกิจจัดการเลือกตั้งได้ประสาน 
ส�านักบริหารการทะเบียน	 กระทรวงมหาดไทย	 ก�าชับหน่วยงานที่จัดส่งเอกสาร	 ให้เร่งรัดจัดส่งให้ทันภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนด
	 	 	 ๕)	 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	ส�านักผู้ตรวจการได้จัดการอบรม 
ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 
พ.ศ.	๒๕๖๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	
   มิติกฎหมาย  ระเบียบ และประกาศ
	 	 	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในมิตินี้	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้	
	 	 	 ๑)	 กรณรีะเบยีบ	ประกาศ	ทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ซึ่งกลุ่มภารกิจ/ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	มีประเด็นส�าคัญ		ดังนี้
	 	 	 	 ๑.๑)	 การออกประกาศส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	เรือ่ง	วธิกีารยืน่บญัชรีายรบั 
และรายจ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส	์ 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ประกาศเมื่อวันที่	๒๓		เมษายน		๒๕๖๔
	 	 	 	 ๑.๒)	 การแก้ไขเพิม่เตมิระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกต้ังว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	ประกาศราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๒๓	กันยายน		๒๕๖๔	
	 	 	 ๒)	 กรณีการแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 ที่จะน�าเสนอภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา	
มีประเด็นส�าคัญ	ประกอบด้วย	
	 	 	 	 ๒.๑)	 การประกาศก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง	และที่เลือกตั้ง
	 	 	 	 ๒.๒)	 ระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนน		
	 	 	 	 ๒.๓)	 ท่ีมา	คณุสมบัต	ิและการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
	 	 	 	 ๒.๔)	 การก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
	 	 	 	 อนึ่ง	 การถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่นประเภทอื่น 
จะด�าเนินการภายหลังจากการจัดการเลือกตั้งประเภทนั้นเสร็จสิ้นแล้ว
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ตารางที่ ๖ จ�านวนคดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามประเภทของการเลือกตั้ง  

คดี
ประเภทคดี/จ�านวน

รวม
คดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง คดีเลือกตั้ง

๑.		การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ๑๓๘ - - - ๑๓๘

๒.		การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๒๐๐ ๑ - -	 ๒๐๑

๓.		การเลือกตั้งท้องถิ่น ๑๔๒ - ๕ - ๑๔๗

๔.		คดีอื่น	ๆ ๖ ๑ ๕ - ๑๒

๕.		พรรคการเมือง ๓๘ ๓ - - ๔๑

๖.		องค์การเอกชน - - - - -

รวมทั้งสิ้น ๕๒๔ ๕ ๑๐  - ๕๓๙

ตารางที่ ๗ จ�านวนคดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แยกตามประเภทคดี 

การด�าเนินคดี

จ�านวนคดีในการเลือกตั้ง 
แต่ละระดับ คดีอ่ืน ๆ พรรคการเมือง รวม

ส.ส. ส.ว. อปท.

๑.  การด�าเนินคดีอาญา

						๑.๑	รอส�านวน/ค�าวินิจฉัย/รอค�าสั่งศาล - - - - - -

						๑.๒	การด�าเนินการของส�านักกฎหมายและคดี ๘ - ๑๒ - - ๒๐

						๑.๓		การด�าเนินการของ		สนง.กกต.จว. ๒๗ ๓๐ ๓๙ - - ๙๖

						๑.๔	การสอบสวนของพนักงานสอบสวน ๑๕๘ ๕๒ ๗๒ ๕ ๘ ๒๙๕

						๑.๕	พนักงานสอบสวนส่งเร่ืองให้	ป.ป.ช.	ด�าเนินการ - - - ๑ - ๑

						๑.๖	การพิจารณาของพนักงานอัยการ ๔ ๒๒ ๑๑ - - ๓๗

						๑.๗	การพิจารณาของศาล ๒ ๑๐ *						๓ - ๑ ๑๖

						๑.๘	อัยการสั่งไม่ฟ้อง	 - ๑ ๑ - - ๒

						๑.๙	คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง ๑ ๒๓ ๒

*						๒

- ๒๙ ๕๗

รวม ๒๐๐ ๑๓๘ ๑๔๒ ๖ ๓๘ ๕๒๔

  ๑.๑.๕ การด�าเนินคดี

	 	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มีการด�าเนินคดีในคด ี

ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การเลือกตั้งท้องถิ่น	 พรรคการเมือง	 

องค์การเอกชน	 และคดีอ่ืน	 ๆ	 ซึ่งประกอบด้วย	 คดีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังและหรือส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งฟ้องร้องด�าเนินคดีแก่ผู้กระท�าความผิด	 และคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้	เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวดั	และเจ้าหน้าที ่

ด�าเนินการเลือกตั้ง	ถูกฟ้องหรือถูกด�าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่	สรุปได้ตามตาราง	ดังนี้
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การดำาเนินคดี

จำานวนคดีในการเลือกตั้ง 

แต่ละระดับ
คดีอ่ืน ๆ * รวม

ส.ส. ส.ว. อปท.

๒.  การดำาเนินคดีแพ่ง

     ๒.๑  รอคำ�สั่งศ�ล/รอสำ�นวน

๒.๒  อยู่ระหว�่งตรวจสอบค่�ใช้จ�่ย - - - - ๓ ๓

๒.๓  ก�รพิจ�รณ�จำ�นวนค�่เสียห�ย/ก�รดำ�เนินก�ร

ของ สนง.กกต.จว. - -  - - - -

๒.๔  ชั้นปลัด อปท. - - - - - -

๒.๕  ก�รสอบสวนของพนักง�นสอบสวน - - - - - -

๒.๖  ระหว่�งผ่อนชำ�ระ / บังคับคดี - - - - - -

๒.๗  ก�รพิจ�รณ�ของอัยก�ร - - - - - -

๒.๘  ก�รพิจ�รณ�ของศ�ล ๑ - - *      ๑ - ๒

๒.๙  คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง - - -       - - -

รวม ๑ - - ๑ ๓ ๕

๓.  การดำาเนินคดีปกครอง

     

๓.๑ ศ�ลปกครองกล�ง/จังหวัด

- -

*      ๑ ๑

*      ๒

- ๔

     ๓.๒ ศ�ลปกครองสูงสุด - - - *      ๑ - ๑

     ๓.๓ คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง - - *      ๔ *      ๑ - ๕

     ๓.๔ อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รของสำ�นักกฎหม�ยและคดี - - - - - -

     รวม - - ๕ ๕ - ๑๐

๔.  การดำาเนินคดีเลือกตั้ง

     ๔.๑ คดีถึงที่สุด/ยุติเรื่อง - - - - - -

รวม - - - - - -

ไม่มี * หมายถึง คดีกรรมการการเลือกตั้งและหรือสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฟ้องร้องดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำาผิด

มี    * หมายถึง คดกีรรมการการเลอืกตัง้ สำานกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตัง้ สำานกังาน 

  คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจำาจังหวดั และเจ้าหน้าทีด่ำาเนินการเลอืกตัง้ ถกูฟ้องหรอืดำาเนินคดอีนัเนือ่งมาจาก 

  การปฏิบัติงานตามหน้าที่

พรรคการเมือง
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  ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและเจ้าหน้าที่ด�าเนินการเลือกตั้งถูกฟ้อง 
หรือด�าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

  รายละเอียดการด�าเนินคดี  ดังนี้
  ๑) การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
	 	 	 การด�าเนินคดีอาญา	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 จ�านวน	๑๓๘	 คดี	 ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๖๑	
	 	 	 มาตรา	 ๗๔	 ผู ้ ใดรู ้อยู ่แล ้วว ่าตนไม ่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม ่ว ่าเพราะเหตุใด	 ได ้สมัคร 
รับเลือก	ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท	และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก�าหนดยี่สิบป	ีจ�านวน	๑๓๘	คดี
  ๒) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
	 	 	 ๒.๑)	การด�าเนินคดีอาญา	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๒๐๐	คดี	ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	
	 	 	 	 ๒.๑.๑)	มาตรา	 ๑๕๑	 ผู ้ใดรู ้อยู ่แล ้วว ่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ได้สมัครรับเลือกตั้ง 
หรือท�าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ	 ต้องระวางโทษจ�าคุก
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี	 และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท	 และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีก�าหนดยี่สิบป	ีจ�านวน	๑๙๖	คดี
	 	 	 	 ๒.๑.๒)	มาตรา	๑๔๕	ผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่และอ�านาจ
ในการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง	 มีหรือครอบครองไว้ซ่ึงบัตรเลือกต้ังโดยไม่ชอบ	 ไม่ว่าบัตรเลือกต้ังนั้นจะเป็นบัตร
เลือกตั้งที่ส�านักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่	 ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงห้าปี	 หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาท 
ถึงหนึ่งแสนบาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก�าหนดสิบปี	จ�านวน	๔	คดี	
	 	 	 ๒.๒)	คดีแพ่ง	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 เป็นกรณีเรียกค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	ส.ส.	สมุทรปราการ	เขตเลือกตั้งที	่๕	เมื่อวันที่	
๒๔	มีนาคม	๒๕๖๒	ตามมาตรา	๔๒๐	ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
  ๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	 	 	 ๓.๑)	การด�าเนินคดีอาญา	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	จ�านวน	๑๔๒	คดี	
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๖๒	
	 	 	 	 ๓.๑.๑)	มาตรา	 ๑๒๐	 ผู ้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู ้อยู ่แล้วว่าตนขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง	 ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี	 และปรับตั้งแต่สองหม่ืน 
ถึงสองแสนบาท	และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก�าหนดยี่สิบปี	จ�านวน	๑๒๖	คดี
	 	 	 	 ๓.๑.๒)	มาตรา	๗๐	ห้ามมิให้ผู้ใดท�าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด	ๆ	อันเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา	๑๘.๐๐	นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง	จ�านวน	๒	
คดี
	 	 	 	 ๓.๑.๓)	มาตรา	๖๕	(๑)	จัดท�า	ให้	เสนอ	สัญญาว่าจะให้	หรือจัดเตรียมเพื่อจะให	้ทรัพย์สิน	
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค�านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด	จ�านวน	๔	คดี
	 	 	 	 ๓.๑.๔)	 มาตรา	 ๘๘	 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง	 โดยไม่มีอ�านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระท�าการใดในบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู ้มาแสดงตนเพื่อออก



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

34

เสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง	 หรือกระท�าการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกต้ังเพ่ิมข้ึนจากความจริง	 
จ�านวน	๒	คดี
	 	 	 	 ๓.๑.๕)	มาตรา	 ๖๖	 เพื่อให้การหาเสียงเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 สุจริต	 และ 
เที่ยงธรรม	คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก�าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครก็ได้
	 	 	 	 	 เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังก�าหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว	 
ห้ามผู้สมัครด�าเนินการหรือยินยอมให้มีการด�าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว
	 	 	 	 	 ผู ้สมัครผู ้ใดมีผู ้ช ่วยหาเสียงจ�านวนเท่าใด	 ให้แจ้งส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง	 หน้าท่ี	 และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง	 ทั้งนี	้ 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 	 ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องน�าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย
	 	 	 	 ๓.๑.๖)	มาตรา	 ๘๕	 ห้ามมิให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งผู ้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งท่ีได้รับ 
จากกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน	
	 	 	 	 	 ห้ามมิให้ผู้ใดน�าบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง	 เว้นแต่เป็นการกระท�าตามหน้าที่ 
และอ�านาจ	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 	 เป็นกรณี	สนง.กกต.จว.	ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา	จ�านวน	๒	คดี
	 	 	 	 	 เป็นกรณี	กกต.	ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 	 เป็นกรณเีจ้าหน้าที	่กปน.	ถกูฟ้องเป็นคดอีาญา	ข้อหาความผิดต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ 
หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น	จ�านวน	๒	คดี			
	 	 	 	 	 เป็นกรณี	 กกต.	 ด�าเนินคดีอาญา	 ฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา	 
ตามมาตรา	๓๒๘	และความผดิฐานดหูมิน่	เจ้าพนกังาน	ตามมาตรา	๑๓๖	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	จ�านวน	๑	คดี

	 	 	 ๓.๒)	คดีปกครอง	จ�านวน	๕	คดี
	 	 	 	 ๓.๒.๑)	เป็นกรณี	กกต.	ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง	คดีถึงที่สุด	จ�านวน	๔	คดี
	 	 	 	 ๓.๒.๒)	กรณี	 สนง.กกต.จว.	 ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล	 
จ�านวน	๑	คดี
  ๔) คดีอื่นๆ
	 	 	 ๔.๑)	คดีอาญา	จ�านวน	๖	คดี
    อยู่ระหว่างการด�าเนินการของ ป.ป.ช. จ�านวน ๑ คดี
	 	 	 	 -	กรณดี�าเนนิคดอีาญา	น�าเอกสารไปเผยแพร่ต่อบคุคลภายนอก	ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๑๕๗,	๑๖๔	
    อยู่ระหว่างการด�าเนินการของพนักงานสอบสวน จ�านวน ๕ คดี
	 	 	 	 -	 กรณีด�าเนินคดีอาญา	ฝ่าฝืนมาตรา	๖๖	 วรรคหนึ่ง	 ประกอบมาตรา	๑๒๔	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 และฝ่าฝืนมาตรา	 ๗๒	 ประกอบมาตรา	 ๑๒๖ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย	พรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 	 -	 กรณีด�าเนินคดีอาญา	 ฝ่าฝืนมาตรา	 ๑๓๒	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
พรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐		
	 	 	 	 -	 กรณีด�าเนินคดีอาญา	 ความผิดตามมาตรา	 ๖	 ประกอบมาตรา	 ๘	 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญเครื่องหมายราชการ	พุทธศักราช	๒๔๘๒	
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	 	 	 	 -	กรณดี�าเนนิคดอีาญา	กระท�าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตาม	พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 	 -	กรณดี�าเนนิคดอีาญา	ปลอมหนงัสอื	สนง.กกต.จว.	ล�าปาง	ความผดิฐานปลอมเอกสารอันเป็น
เอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา	ตามมาตรา	๒๖๔	ประกอบมาตรา	๒๖๕	ได้มกีารใช้เอกสารอนัเกดิจาก 
กระท�าความผิดดังกล่าวด้วย	อันเป็นความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๖๘
	 	 	 ๔.๒)	คดีแพ่ง	จ�านวน	๑	คดี
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จ�านวน ๑ คดี
	 	 	 	 -	กรณี	สนง.กกต.	ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง	
	 	 	 ๔.๓)	คดีปกครอง	จ�านวน	๕	คดี
	 	 	 	 คดีถึงที่สุด	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	กรณี	กกต.	ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง	

    อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จ�านวน ๔ คดี
	 	 	 	 -	กรณี	กกต./สนง.กกต.	ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง	จ�านวน	๒	คดี
	 	 	 	 -	กรณีนายทะเบียนพรรคการเมือง	ถูกฟ้องเป็นคดีปกครอง	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	 กรณี	 สนง.กกต.	 ฟ้องเป็นคดีปกครอง	 ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามค�าส่ังทางปกครอง	
จ�านวน	๑	คดี
  ๕) คดีเกี่ยวกับพรรคการเมือง 
   ๕.๑) คดีอาญา จ�านวน ๓๘ คดี
    อยู่ระหว่างการด�าเนินการของพนักงานสอบสวน จ�านวน ๘ คดี  
	 	 	 	 -	 กระท�าความผดิตามมาตรา	๒๖๔	ประกอบมาตรา	๒๖๘	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	และ 
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่น	หรือประชาชนเสียหาย	ตามมาตรา	๑๓๗	
แห่งประมวลกฎหมายอาญา	
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๑๓๗	และมาตรา	๒๖๗	ตามประมวลกฎหมายอาญา	
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๓๕	วรรคสอง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๑๓	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๘๔	วรรคหนึ่ง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๒๙	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๓๘	วรรคสาม	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๐๖	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 	 	 	 -	 กระท�าความผดิตามมาตรา	๗๑	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๐๖	แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๖๕	วรรคหนึ่ง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๒๓	วรรคสอง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๐๖	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐		

    ยุติการด�าเนินคดี/ยุติเรื่อง จ�านวน ๒๙ คดี
	 	 	 	 -	กระท�าความผิดตามมาตรา	๒๓	วรรคสอง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๐๖	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คดี
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	 	 	 	 -	 กระท�าความผดิตามมาตรา	๓๓	วรรคส่ี	ต้องโทษปรบัตามมาตรา	๑๐๖	แห่งพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผดิตามมาตรา	๓๕	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๑๓	แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๓๕	วรรคสอง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๑๓	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๖	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๓๘	วรรคสอง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๐๖	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๓๘	วรรคสาม	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๐๖	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๓	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๖๕	วรรคหนึ่ง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๒๒	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๒	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๘๔	วรรคหนึ่ง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๒๙	แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	จ�านวน	๖	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	 ๘๔	 วรรคหนึ่ง	 ต้องโทษปรับตามมาตรา	 ๑๒๙,	 ๑๓๐	 แห่ง	 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผดิตามมาตรา	๘๔	วรรคหนึง่	อนัเป็นตามมาตรา	๘๕	วรรคสอง	ต้องโทษปรับ 
ตามมาตรา	๑๓๐	แห่ง	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๘๘	ต้องโทษตามมาตรา	๑๓๔	แห่ง	พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๑๓๗	และมาตรา	๒๖๗	ตามประมวลกฎหมายอาญา	จ�านวน	
๔	คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผดิตามมาตรา	๒๖๔	ประกอบมาตรา	๒๖๘	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	และ 
แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่นายทะเบียนพรรคการเมืองซึ่งอาจท�าให้ผู้อื่น	หรือประชาชนเสียหาย	ตามมาตรา	๑๓๗	
แห่งประมวลกฎหมายอาญา	จ�านวน	๑	คดี
    อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จ�านวน ๑ คดี
	 	 	 	 -	 กระท�าความผิดตามมาตรา	๒๓	วรรคสอง	ต้องโทษปรับตามมาตรา	๑๐๖	แห่ง	พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐		
   ๕.๒) คดีแพ่ง จ�านวน ๓ คดี
	 	 	 	 -	 ด�าเนินคดีแพ่งพรรคการเมือง	กรณีไม่ส่งคืนเงินสนับสนุน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๒
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	 	 ๑.๑.๖	 การบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 เพื่อให้ได้คนดีมาปกครอง
บ้านเมือง

	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 และกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมือง	 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอ�านาจและหน้าที่ที่ต้องด�าเนินการจัดการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	รวมทั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง	ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการด�าเนินการเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าวจ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ผู้ซึ่งเข้าสู่เวทีแข่งขันเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนและก�าหนด
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ,	 หน่วยงาน	 องค์กรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยสร้างความร่วมมือในด้านต่าง	 ๆ	 ให้
ภารกิจประสบผลส�าเรจ็	รวมถึงภาคประชาชนทีเ่ป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้เพือ่เลอืกนกัการเมอืงทีด่เีข้ามาบริ
หารประเทศซึง่เป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากการบริหารประเทศของนกัการเมอืง	ทัง้นี	้หากทุกฝ่ายตระหนกัถงึ
หน้าทีแ่ละร่วมกนัขจดัปัญหาการทจุรติซือ้สทิธขิายเสยีง	กจ็ะเป็นพลงัช่วยเสรมิสร้างให้การเมอืงไทยใสสะอาด	ท�าให้ 
การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง	และนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศ 
ได้ท�าหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง	
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินภารกิจซึ่งตระหนักถึงอ�านาจหน้าที่
ตามกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 โดยให้ความส�าคัญกับภารกิจในทุก	 ๆ	 ด้าน 
รวมทั้งภารกิจในการควบคุม	สอดส่อง	สืบสวน	ไต่สวน	วินิจฉัยชี้ขาด	ด�าเนินคดีในศาล	การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร	 
และคุ้มครองพยาน	ซึ่งมีการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร	พัฒนาระบบงาน	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ทนัสมัยมากขึน้และสอดรบักบับรบิทการเลอืกต้ัง	และสร้างการมส่ีวนร่วมกบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพ่ือเป็นพลังขับเคลือ่น
กระบวนการเลือกตั้งทั้งภายในและภายนอก	โดยด�าเนินการในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓๗ 

ความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
 

     - กระทําความผิดตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง ตองโทษปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐   

    ๕.๒) คดีแพง จํานวน ๓ คดี 

     - ดําเนินคดีแพงพรรคการเมือง กรณีไมสงคืนเงินสนับสนุน ป พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

  ๑.๑.๖ การบริหารจัดการเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม เพ่ือใหไดคนดีมาปกครองบานเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  และกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
และพรรคการเมือง บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจและหนาท่ีท่ีตองดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหเปนไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม  รวมท้ังเปนไปโดย ชอบดวยกฎหมาย  เพ่ือใหไดคนดีมาปกครองบานเมือง ซ่ึงจะเห็นไดวา
การดําเนินการ เพ่ือรองรับภารกิจ ดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ไมวาจะเปนนักการเมือง  
ผูซ่ึงเขาสูเวทีแขงขันเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้งเขามาบริหารประเทศซ่ึงเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนและกําหนด
ทิศทางในการพัฒนาประเทศ, หนวยงาน องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงจะชวยสรางความรวมมือในดานตาง  ๆใหภารกิจ
ประสบผลสําเร็จ รว มถึงภาคประชาชนท่ีเปนผูออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ือเลือกนักการเมืองท่ีดีเขา มาบริหาร
ประเทศซ่ึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารประเทศของนักการเมือง ท้ังนี้ หากทุกฝายตระหนักถึงหนาท่ี
และรวมกันขจัดปญหาการทุจริตซ้ือสิทธิขายเสียง ก็จะเปนพลังชวยเ สริมสรางใหการเมืองไทย ใสสะอาด ทําให 
การเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ไดคนดีมาปกครองบานเมือง และนักการเมืองท่ีเขามา บริหารประเทศ  
ไดทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนของประชาชนอยางแทจริง  

ม่ังคั่ง 

ย่ังยืน 

 

* ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตรชาติ 
 

* เสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ
สูความมั่นคงและยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ สรางความเขมแข็งของ

กระบวนการเลือกต้ัง  เพ่ือใหได

คนดีมาปกครองบานเมือง  
  

พันธกิจ กกต. 

 

 

ม่ันคง 
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	 	 ๑)	 การพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนและไต่สวน
	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ได้เตรยีมความพร้อมด้านบคุลากรเพือ่ให้รองรบัภารกจิควบคุม	
สอดส่อง	สืบสวน	ไต่สวน	วินิจฉัยชี้ขาด	ด�าเนินคดีในศาล	การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและคุ้มครองพยาน	ดังนี้
	 	 	 ๑.๑)	การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการสืบสวนและไต่สวน	
	 	 	 	 ด�าเนินการจัดประชุมเจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน	 ผู ้บริหาร 
และพนกังานสบืสวนและไต่สวน	ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์	เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัภารกจิการสบืสวนและไต่สวน									
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ีเพือ่ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการสบืสวน	ไต่สวน	การแสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
การคุ้มครองพยาน	และภารกิจและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด	รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาส�าหรับการเลือกตั้งดังกล่าว

	 	 	 ๑.๒)	แต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าว
	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้ด�าเนินการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการข่าวเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่แสวงหาข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ส�าหรับการสืบสวนและไต่สวน	 การเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 
และนายกเทศมนตรี	ทั้งส่วนกลางและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด	
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	 	 	 ๑.๓)	แต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังมคี�าสัง่แต่งต้ังชดุเคลือ่นทีเ่รว็	เพือ่ปฏบิติังานสบืสวนหาข่าว	ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด	จ�านวน	๒๐๔	ชุด	และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	จ�านวน	๒๐๔	ชุด

   

     

	 	 	 ๑.๔)	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
	 	 	 	 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง	 เป็นบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการด้านการปฏิบัติงานสืบสวนหรือไต่สวน	 และด้านอื่น	 ๆ	 ที่มีความส�าคัญ 
ต่อการพิจารณาส�านวนการสืบสวนและไต่สวน	 จะเป็นผู้ท�าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นต่อส�านวนการสืบสวน 
หรอืไต่สวนก่อนน�าเสนอคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ท�าให้ส�านวนมมีาตรฐาน	มคีวามน่าเชือ่ถอืและได้รบัการยอมรบั
มากยิ่งขึ้น	
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	 	 	 ๑.๕)	การคุ้มครองพยาน
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
คุ้มครองพยาน	 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน	 และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การให้การคุ้มครอง	เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้ง	ทั้งนี้	มีการด�าเนินมาตรการเกี่ยว
กบัการคุ้มครองพยานในคดเีลอืกตัง้ทกุระดบั	รวมท้ังสร้างความร่วมมอืระหว่างส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้			 
และหน่วยงานที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน

	 ๑.๑.๗	สถิติค�าร้อง/ส�านวน	การวินิจฉัย	และการด�าเนินคดี

ตารางที่	๘	สถิติค�าร้อง/ส�านวน	การร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

ประเภทการเลือกตั้ง จำานวน

กกต. วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว

คงเหลือ
จำาหน่าย ยกคำาร้อง

ระงับสิทธิ
ชั่วคราว

นับ
คะแนน
ใหม่

ดำาเนินคดี/
ยื่นศาลฯ

รวม

ส.ส.นครศรีธรรมราช 
เขต ๓ แทนตำาแหน่งที่ว่าง ๒ ๑ ๑ ๑

เทศบาล ๑,๗๔๕ ๙๐๖ ๒๒๗ ๓๗ ๑,๑๗๐ ๕๗๕

อบจ. ๑,๙๓๑ ๕๑๖ ๙ ๓๒ ๓ ๖ ๕๖๖ ๑,๓๖๕

รวม ๓,๖๗๘ ๑,๔๒๓ ๒๓๖ ๓๒ ๓ ๔๓ ๑,๗๓๗ ๗,๑๕๒

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔๐ 

 
 
 
  ๑.๑.๗ สถิติคํารอง/สํานวน การวินิจฉัย และการดําเนินคดี 

ตารางท่ี ๘ สถิติคํารอง/สํานวน การรองคัดคานการเลือกตั้ง 
 

ประเภทการเลือกตั้ง จํานวน 
กกต. วินิจฉัยชี้ขาดแลว 

คงเหลือ 
จําหนาย ยกคํารอง 

ระงับสิทธิ
ช่ัวคราว 

นับคะแนน
ใหม 

ดําเนินคดี/ย่ืน
ศาลฯ 

รวม 

ส.ส.นครศรีธรรมราช  
เขต 3 แทนตําแหนงที่วาง 

2 1     1 1 

เทศบาล 1,745 906 227   37 1,170 575 
อบจ. 1,931 516 9 32 3 6 566 1,365 

รวม 3,678 1,423 236 32 3 43 1,737 7,152 
 
 

 

ไมรับ/จําหนาย
78%

ยกคํารอง
19%

ดําเนนิคด/ีย่ืนศาล
3%

0% 0%0%
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                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔๑ 

 
 

 
ตารางท่ี ๙ การเสนอคําวินิจฉัย สํานวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญ 

 

ประเภทการเลือกตั้ง 
สํานวน
ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน ผลการพิจารณา
ของศาล อยูระหวางดําเนินการ ย่ืนคํารองตอศาล ศาลมีคําสั่ง 

ส.ส. 
 

2 1 1   

รวม 2 1 1   
 

ตารางท่ี ๑๐ การเสนอคําวินิจฉัย สํานวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติใหย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณ/ศาลอุทธรณภาค 
 

ประเภทการเลือกตั้ง 
สํานวน
ทั้งหมด 

ผลการดําเนินงาน ผลการพิจารณา
ของศาล อยูระหวางดําเนินการ ย่ืนคํารองตอศาล ศาลมีคําสั่ง 

อบจ. 11 10 1   

เทศบาล 5 5    

รวม 16 15 1   

 
ตารางท่ี ๑๑ การเสนอคําวินิจฉัย กรณีการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี 

 

ประเภทการเลือกตั้ง จํานวน 
ผลการดําเนินงาน 

ลงนามแลว แจงคําวินิจฉัย อยูระหวางดําเนินการ 

นายก 103 103 103  
สมาชิก 234 234 234  

รวม 337 337 337  
 
 
 
 

ไมรับ/จําหนาย
91%

ยกคํารอง
2%

ระงับสิทธิฯ ชั่วคราว
6%

นับคะแนนใหม
0%

ดําเนินคดี/ย่ืนศาล
1%

ตารางที่	๙	การเสนอค�าวินิจฉัย	ส�านวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นค�าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ประเภทการเลือกตั้ง
สำานวน

ทั้งหมด

ผลการดำาเนินงาน ผลการพิจารณา

ของศาลอยู่ระหว่างดำาเนินการ ยื่นคำาร้องต่อศาล ศาลมีคำาสั่ง

ส.ส. ๒ ๑ ๑

รวม ๒ ๑ ๑

ตารางท่ี	๑๐	การเสนอค�าวินิจฉัย	 ส�านวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยื่นค�าร้องต่อศาลอุทธรณ์/ 
	 ศาลอุทธรณ์ภาค

ประเภทการเลือกตั้ง
สำานวน

ทั้งหมด

ผลการดำาเนินงาน ผลการพิจารณา

ของศาลอยู่ระหว่างดำาเนินการ ยื่นคำาร้องต่อศาล ศาลมีคำาสั่ง

อบจ. ๑๑ ๑๐ ๑

เทศบาล ๕ ๕

รวม ๑๖ ๑๕ ๑

ตารางที่	๑๑	การเสนอค�าวินิจฉัย	กรณีการวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ประเภทการเลือกตั้ง จำานวน
ผลการดำาเนินงาน

ลงนามแล้ว แจ้งคำาวินิจฉัย อยู่ระหว่างดำาเนินการ

นายก ๑๐๓ ๑๐๓ ๑๐๓

สมาชิก ๒๓๔ ๒๓๔ ๒๓๔

รวม ๓๓๗ ๓๓๗ ๓๓๗
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ตารางที่	๑๒	การเสนอค�าวินิจฉัย	ส�านวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยกค�าร้อง/ยุติเรื่อง

ประเภทการเลือกตั้ง จำานวน
ผลการดำาเนินงาน

ลงนามแล้ว แจ้งคำาวินิจฉัย อยู่ระหว่างดำาเนินการ

ส.ส. ๑๕ ๑๕ ๑๕

พรรคการเมือง ๑ ๑ ๑

อบจ. ๒๑๕ ๙๘ ๙๘ ๑๑๗

ทต. ๙๘ ๒๔ ๒๔ ๖๕

รวม ๓๒๙ ๑๓๘ ๑๓๘ ๑๘๒

 ๑.๒ ผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมือง
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมุ ่งด�าเนินภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้พรรคการเมืองด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผย	 และตรวจสอบได้เพ่ือให ้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน	 มีกระบวนการ 
ให ้สมาชิกมีส ่วนร ่วมในพรรคการเมือง	 นอกจากนี้ 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีหน ้าที่ 
เป็นที่ปรึกษา	 สนับสนุนและให้ค�าแนะน�าแก่พรรคการเมือง	 เพื่อให้พรรคการเมือง	 มีความรู้ความเข้าใจ	 หน้าที ่
ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง	 ตามกฎหมาย	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 มีบุคคล	 คณะบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ 
ของพรรคการเมืองท่ีมาติดต่อขอค�าแนะน�าในการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต่อส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	จ�านวน	๗๘๑	ราย

ภาพประกอบที่	๒	ภาพกิจกรรมผู้มาติดต่อ

	 	 ๑.๒.๑	 การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญของพรรคการเมืองในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	มีดังนี้
	 	 	 ๑)	 การจัดตั้งพรรคการเมือง
	 	 	 	 บุคคลซ่ึงมี อุดมการณ์ทางการเมืองในแนวทางเดียวกัน	 และมีคุณสมบัติและไม ่มี
ลักษณะต้องห้ามจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐๐	 คน	 อาจร่วมกันด�าเนินการเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง	 ตามมาตรา	 ๙ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	มี
พรรคการเมืองที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งรับจดทะเบียนจัดตั้ง
พรรคการเมือง	และได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมในพรรคการเมืองต่าง	ๆ 	ทั้งสิ้น	จ�านวน	๑๓	พรรค
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ภาพประกอบที่	๓	ภาพกิจกรรมการให้ความรู้กับพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่

 

  

	 	 ๒)	 การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของพรรคการเมือง
	 	 	 ภายใน	 ๑	 ปี	 นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนพรรคการเมือง	 ต้องด�าเนิน
การจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด	 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ก�าหนดอย่างน้อยภาคละ	 ๑	 สาขา	 โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ 
ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่	๕๐๐	คน	ขึ้นไป	ตามมาตรา	๓๓	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	ส่วนกรณีที่เขตเลือกต้ังในจังหวัดใดที่มิได้เป็นที่ต้ังส�านักงานใหญ่หรือสาขา 
พรรคการเมือง	 ถ้ามีสมาชิกซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเกิน	๑๐๐	คน	 ให้พรรคการเมืองนั้น
แต่งตั้งสมาชิกซึ่งมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเลือกต้ังในจังหวัดนั้นซ่ึงมาจากการเลือกของสมาชิกดังกล่าวเป็นตัวแทน 
พรรคการเมืองประจ�าจังหวัดเพื่อด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น	ตามมาตรา	๓๕ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้น
ภายในพรรคการเมือง	 รวมถึงการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อการตรวจสอบผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง
จากหน่วยงานภายนอกและภายในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง		ดังนี้

ตารางที	่๑๓	สรุปการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของพรรคการเมือง

ล�าดับ รายการ
จ�านวน

พรรค เรื่อง สาขา ตัวแทน

๑ การจัดตั้งพรรคการเมือง ๑๓ ๑๓ - -

๒ การเปลี่ยนแปลงตามมาตรา	๓๘ - ๒๐๙ - -

๓ การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง - ๕๑ ๕๑ -

๔ การเปลี่ยนแปลงสาขาพรรคการเมือง - ๑๒๐ ๑๒๐ -

๕ การเลิกสาขาพรรคการเมือง - ๙ ๙ -

๖ การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด - ๒๘๗ - ๒๘๗

๗ การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด - ๒๓๐ - ๒๓๐

๘ การเลิกตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด - ๗๐ - ๗๐

๙ การตรวจสอบผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง - ๙๒ - -
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  ๓)	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง
	 	 	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง	 ประกอบด้วย	 การจัดท�า 
งบการเงิน	 การจัดท�าบัญช	ี การรับบริจาค	 การจัดกิจกรรมระดมทุน	 การตรวจสอบทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดตั้ง 
พรรคการเมือง	และการช�าระบัญชีของพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพหรือยุบ

ตารางที่	๑๔	ตารางสรุปการด�าเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง

ล�าดับ รายการ พรรค เป็นเงิน	(บาท)

๑ การจัดส่งงบการเงินของพรรคการเมืองประจ�าปี	๒๕๖๓ ๒๒ -

๒ การรายงานการรับบริจาคของพรรคการเมือง ๒๙ ๑๕๓,๖๙๓,๘๖๔.๙๖	

๓ การรายงานจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง - -

๔ การตรวจสอบเงินทุนประเดิมของผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง ๑๔ -

๕ การด�าเนินการเกี่ยวกับการช�าระบัญชีของพรรคการเมือง 

ที่สิ้นสภาพหรือยุบพรรคให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- -

หมายเหตุ	 :	 งบการเงินของพรรคการเมือง	 หัวหน้าพรรคการเมืองต้องเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ	และ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคเพื่ออนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี	 และเมื่องบการเงินอนุมัติแล้ว	 ให้ส่งนายทะเบียน
พรรคการเมือง	ภายใน	๓๐	วัน	นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

	 	 ๔)	 การให้เงนิ	ทรพัย์สิน	หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่สมาชกิพรรคการเมอืงซึง่ด�ารงต�าแหน่งสมาชกิสภา 
ผู้แทนราษฎร	ตามมาตรา	๘๘
	 	 	 ตามมาตรา	 ๘๘	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	
ประกอบข้อ	 ๔	 ของประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง	 เรื่อง	 การให้เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใด 
แก่สมาชิก	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ก�าหนดให้	 พรรคการเมือง	 ผู้บริหารพรรคการเมือง	 หรือบุคคลใดให้เงิน	 ทรัพย์สิน	 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกซึ่งด�ารงต�าแหน่งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 
และไม่ว่าจะให้เป็นประจ�า	 หรือเป็นครั้งคราว	 ถ้าการให้หรือรับเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดนั้นไม่
เป็นความผิดตามมาตรา	 ๑๔๔	 หรือมาตรา	 ๑๔๙	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 ให้พรรคการเมือง	 ผู้บริหาร 
พรรคการเมือง	 หรือบุคคลนั้น	 แล้วแต่กรณี	 แจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ	 ภายในวันท่ี	 ๑๕ 
ของเดอืนถดัไป	และให้นายทะเบียนพรรคการเมอืงประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไปด้วย	โดยในปีงบประมาณ	
๒๕๖๔	มีจ�านวน	๒	ราย	ดังนี้

ตารางที	่๑๕	สรุปการให้ตามมาตรา	๘๘

ล�าดับ พรรคการเมือง จ�านวน	(ราย) เป็นเงิน	(บาท)

๑ พรรคก้าวไกล	 ๑ ๑๘,๐๐๐.๐๐

๒ พรรคก้าวไกล	 ๑ ๕๕๙,๒๔๔.๔๔

รวม ๒ ๕๗๗,๒๔๔.๔๔
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	 	 ๕)	 การบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
   ตามมาตรา	 ๖๕	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๑	ประกอบข้อ	๕	ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยจ�านวน	หลักเกณฑ์	 
วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุ	 อันสมควรและการยื่นคัดค้านเกี่ยวกับการบันทึก 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ก�าหนดให้	 กรณีท่ีพรรคการเมือง	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งในพรรคการเมือง	 และสมาชิกพรรคการเมือง 
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง	 ให้เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ 
ค�านวณเป็นเงินได้แก่บุคคล	 คณะบุคคล	 หรือนิติบุคคล	 โดยให้ถือเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ังโดยให้ 
น�าไปรวมค�านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของพรรคการเมืองนั้น	 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งต่อไป	 ส�าหรับกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าได้กระท�าภายในเขตเลือกตั้งของตน	 ให้ถือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งที่จะต้องน�าไปรวมค�านวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรผู้นั้น 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรครั้งต่อไป	 ยกเว้นกรณีที่เป็นการให้ตามปกติประเพณี	 โดยมีมูลค่า 
ไม่เกิน	 ๓,๐๐๐	 บาท	 หรือกรณีมีเหตุอันสมควรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	หากเป็นการให้ของพรรคการเมือง 
ไม่เกิน	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท	และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	 
ไม่ต้องน�าไปรวมค�านวณเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง	 หรือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	มีจ�านวน	๒	ราย	ดังนี้

ตารางที	่๑๖	ตารางสรุปการบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งถัดไป	

ล�าดับ พรรคการเมือง จ�านวน	(ราย) เป็นเงิน	(บา	ท)

๑ ส.ส.	พรรคเพื่อไทย	จังหวัดขอนแก่น ๑ ๓๑๑,๘๕๒.๐๐

๒ พรรคพลังไทยรักไทย ๑ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รวม ๒ ๔๑๑,๘๕๒.๐๐

	 	 ๖)	 การยุบพรรคการเมืองและการสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง
	 	 	 การสิน้สดุของพรรคการเมอืงมี	๓	กรณ	ีคอื	การสิน้สภาพความเป็นพรรคการเมอืง		ศาลรฐัธรรมนญู 
สั่งยุบพรรคการเมือง	และมีการควบรวมพรรคการเมือง	ซึ่งในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ไม่มีพรรคการเมือง 
ที่สิ้นสุดความเป็นพรรคการเมือง	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 ๗)	 การร้องเรียนเกี่ยวกับพรรคการเมือง
	 	 	 การร้องเรียนเกี่ยวกับพรรคการเมือง	 กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว ่าพรรคการเมืองใด
กระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดปรากฏว่า	 มีเหตุให้ยุบพรรคการเมือง	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๙๒	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 มีการยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ 
ยุบพรรคการเมืองทั้งสิ้น	จ�านวน	๒๕	เรื่อง



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

46

ตารางที่	๑๗	สรุปเรื่องร้องยุบพรรคการเมือง

ล�าดับ พรรคการเมือง ส�านวน หมายเหตุ

๑ พรรคไทรักธรรม ๑ ยื่นค�าร้องศาลรัฐธรรมนูญ

๒ พรรคเพื่อไทย ๑๐ ยุติเรื่อง

๓ พรรคพลังประชารัฐ ๔ ยุติเรื่อง

๔ พรรคพลังธรรมใหม่ ๓ ยุติเรื่อง

๕ พรรคก้าวไกล ๕ ยุติเรื่อง

๖ พรรคประชาธิปัตย์ ๑ ยุติเรื่อง

๗ พรรคไทยสร้างไทย ๑ ยุติเรื่อง

	 	 ๘)	 การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 
พ.ศ.	๒๕๖๐
	 	 	 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด ้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 บรรดา
อันเป็นความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว	 หรือมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	 ๑	 ปี	 โดยความผิดนั้นไม่มีกรณีที่ให้ศาล 
สัง่เพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้	หรอืเพกิถอนสทิธเิลือกต้ังด้วย	ให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังหรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดดังกล่าวได้	 โดยภารกิจงานดังกล่าวจะต้องด�าเนินการภายใต้
กรอบระยะเวลาอายุความ	๑	ปี	นับแต่วันที่กระท�าความผิด	กล่าวคือ	เมื่อฝ่ายมาตรการทางปกครองได้รับเรื่องจาก
ส่วนงานที่รับผิดชอบและตรวจสอบพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	 ให้ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องและด�าเนินการจัดท�าค�าสั่งเปรียบเทียบตาม
ระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยการเปรยีบเทยีบความผดิตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย 
พรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เสนอต่อผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบ	 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ต้องหามาท�าการเปรียบเทียบ 
ตามระยะเวลาทีผู่ม้อี�านาจเปรยีบเทียบก�าหนดให้แล้วเสรจ็	หากผูต้้องหาไม่มาพบผูม้อี�านาจเปรยีบเทยีบภายในระยะ
เวลาที่ก�าหนดหรือมาพบแล้วแต่ไม่ยินยอมเปรียบเทียบ	ให้ด�าเนินคดีต่อไป
	 	 	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	มสี�านวนการจัดท�าค�าสัง่เปรียบเทียบตามระเบยีบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 
พ.ศ.	๒๕๖๒	ทั้งสิ้น	๖๒	ส�านวน	ดังนี้

ตารางที่	๑๘	สรุปเรื่องการเปรียบเทียบความผิด

ล�าดับ เรื่อง ส�านวน เป็นเงิน	(บาท)

๑ กรณียินยอมเปรียบเทียบและช�าระค่าปรับ ๒๘ 										๘๕๙,๐๐๐.๐๐

๒ กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบและไม่ช�าระค่าปรับ 

(ส่งส�านักกฎหมายและคดีด�าเนินคดี)

๓๔ 							๒,๗๓๗,๐๐๐.๐๐

รวม ๖๒        ๓,๕๙๖,๐๐๐.๐๐
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	 	 ๙)	 การลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
	 	 	 การลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองให้ถือว่าสมบูรณ์	 เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียน 
สมาชกิพรรคการเมอืง	หรอืนายทะเบยีนพรรคการเมอืง	ซ่ึงในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ได้มสีมาชิกพรรคการเมือง
ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จ�านวน	๘,๕๙๙	ราย

ตารางสรุปการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง

ล�าดับ พรรคการเมือง จ�านวน	(ราย)

๑ ประชาธิปัตย์ ๕๓๙

๒ ประชากรไทย ๘๘

๓ ความหวังใหม่ ๑๗

๔ เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ๑๑

๕ เพื่อไทย ๒๖๑

๖ เพื่อแผ่นดิน ๓๔

๗ ชาติพัฒนา ๓๘

๘ ชาติไทยพัฒนา ๒๐๓

๙ อนาคตไทย ๑๗

๑๐ ภูมิใจไทย ๒๗๗

๑๑ สังคมประชาธิปไตยไทย ๑๐

๑๒ ประชาสามัคคี ๖

๑๓ ประชาธิปไตยใหม่ ๔๖๐

๑๔ พลังชล ๒

๑๕ ครูไทยเพื่อประชาชน ๗๓

๑๖ พลังสหกรณ์ ๑๖

๑๗ พลังท้องถิ่นไท ๑๑๕

๑๘ ถิ่นกาขาวชาววิไล ๔๘

๑๙ รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ๒๖

๒๐ ไทรักธรรม ๑๗๖๕

๒๑ เสรีรวมไทย ๑๗๕

๒๒ รักษ์ธรรม ๓

๒๓ เพื่อชาติ ๒๐๕

๒๔ พลังประชาธิปไตย ๕๖

๒๕ ภราดรภาพ ๖๕

๒๖ พลังไทยรักชาติ ๒๕
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ล�าดับ พรรคการเมือง จ�านวน	(ราย)

๒๗ เพื่อชีวิตใหม่ ๙๙

๒๘ ก้าวไกล ๓๙๖

๒๙ ทางเลือกใหม่ ๒๒๐

๓๐ มติประชา ๑

๓๑ ประชาภิวัฒน์ ๒๔

๓๒ พลเมืองไทย ๑๖๓

๓๓ สร้างอนาคตไทย ๓๙

๓๔ พลังธรรมใหม่ ๒๓๑

๓๕ ไทยธรรม ๖๑

๓๖ ไทยศรีวิไลย์ ๑๔

๓๗ รวมพลังประชาชาติไทย ๑๔๒

๓๘ สยามพัฒนา ๒๖

๓๙ เพื่อคนไทย ๑๑๑

๔๐ พลังปวงชนไทย ๑๙๒

๔๑ เพื่อชาติไทย ๑๗๔

๔๒ พลังชาติไทย ๑๘๑

๔๓ ประชาชาติ ๓๖

๔๔ แผ่นดินธรรม ๑๔

๔๕ คลองไทย ๑๕๗

๔๖ พลังประชารัฐ ๑๘๐

๔๗ เศรษฐกิจใหม่ ๙๔

๔๘ พลังสังคม ๑๗

๔๙ เพื่อราษฎร ๑๓๐

๕๐ พลังศรัทธา ๒๓

๕๑ เป็นธรรม ๕๒

๕๒ พลังเพื่อไทย ๗๐

๕๓ ประชาไทย ๔๘

๕๔ กรีน ๑๘

๕๕ สามัญชน ๖

๕๖ ภาคีเครือข่ายไทย ๕๔
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ล�าดับ พรรคการเมือง จ�านวน	(ราย)

๕๗ ราชสีห์ไทยดี ๓๗

๕๘ รวมไทยยูไนเต็ด ๒๙

๕๙ พัฒนาชาติเจริญ ๙

๖๐ คนงานไทย ๘

๖๑ สร้างชาติ ๘๐๙

๖๒ เพื่ออนาคตไทย ๑๘

๖๓ เส้นทางใหม่ ๐

๖๔ เศรษฐกิจไทย ๕๐

๖๕ ก้าวใหม่ ๑๔

๖๖ ไทยรวมไทย ๕๒

๖๗ กล้า ๓๔

๖๘ รวมพลังคนรุ่นใหม่ ๑๓

๖๙ ยุทธศาสตร์ชาติ ๔

๗๐ สหประชารัฐ ๐

๗๑ พลังสังคมใหม่ ๑

๗๒ ไทยสร้างไทย ๔

๗๓ รวมไทยสร้างชาติ ๑

๗๔ มิติใหม่ ๑

๗๕ มวลชนสยาม ๐

๗๖ เพื่อประชาชน ๑

๗๗ พลังสยาม ๐

๗๘ ไทยรักกัน ๐

๗๙ ไทยภักดี ๐

๘๐ แนวทางใหม่ ๐

๘๑ เสมอภาค ๐

๘๒ ไทยชนะ ๖

๘๓ เพื่อไทรวมพลัง ๐

๘๔ ไทยสร้างสรรค์ ๐

รวม ๘,๕๙๙		ราย
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	 	 ๑๐)	พรรคการเมืองที่ยังด�าเนินกิจการอยู่
	 	 	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๔	มีพรรคการเมอืงทียั่งด�าเนนิกิจการทางการเมืองอยู	่จ�านวน	๘๓	พรรค

ตารางที่	๒๐	สรุปข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังด�าเนินกิจการอยู	่ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	

ที่ ชื่อพรรคการเมือง วันที่จัดตั้ง หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค

จ�านวน

คณะกรรมการ
บริหาร สมาชิก สาขา ตัวแทน

๑ พรรคประชาธิปัตย์	 ๑๑	มิ.ย.	๒๕ นายจุรินทร์	ลักษณวิศิษฏ์ นายเฉลิมชัย	ศรีอ่อน ๓๖ ๙๔,๔๙๒ ๑๘ ๓๑๒

๒ พรรคประชากรไทย	 ๒๖	ก.ค.	๒๕ นายคณิศร	สมมะลวน - ๘ ๑๐,๐๘๔ ๑๔ ๑๘

๓ พรรคความหวังใหม่ ๗	พ.ค.	๔๕ นายชิงชัย	มงคลธรรม นายวิทยา	ปราบภัย ๑๖ ๕,๓๗๗ ๔ ๗
๔ พรรคเครือข่ายชาวนา 

แห่งประเทศไทย
๒๐	มิ.ย.	๔๙ นายวชิร	ศุภรมย์ นายวันชัย	ปารมีกาศ ๑๒ ๗,๐๙๐ ๓ ๒๕

๕ พรรคเพื่อไทย	 ๒๐	ก.ย.	๕๐ นายสมพงษ์	อมรวิวัฒน์ นายประเสริฐ	จันทรรวงทอง ๒๑ ๖๑,๖๑๔ ๔ ๒๗๙

๖ พรรคเพื่อแผ่นดิน	 ๒	ต.ค.	๕๐ นายประมวล	เอมเปีย นายยศพนต์	สุธรรม ๑๒ ๑๖,๑๖๙ ๔ ๑๕

๗ พรรคชาติพัฒนา	 ๓	ต.ค.	๕๐ นายเทวัญ	ลิปตพัลลภ นายวัชรพล	โตมรศักดิ์ ๒๖ ๑๒,๗๔๖ ๔ ๕๗

๘ พรรคชาติไทยพัฒนา	 ๑๘	เม.ย.	๕๑ น.ส.กัญจนา	ศิลปอาชา นายประภัตร	โพธสุธน ๑๗ ๑๓,๑๔๙ ๔ ๕๒

๙ พรรคอนาคตไทย	 ๒๕	เม.ย.	๕๑ นายประวัต	ิเทียนขุนทด นางภัครัตน์	มุขแก้ว ๑๐ ๘,๒๗๔ ๔ ๓

๑๐ พรรคภูมิใจไทย	 ๕	พ.ย.	๕๑ นายอนุทิน	ชาญวีรกูล นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ ๑๒ ๕๘,๙๒๖ ๔ ๒๐๙

๑๑ พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ๒๕	มิ.ย.	๕๒ นางแจ่มศร	ีสุกโชติรัตน์ นายสุคม	ศรีนวล ๑๘ ๑๐,๗๒๔ ๔ ๖

๑๒ พรรคประชาสามัคคี	 ๘	มี.ค.	๕๓ นางสมพร	จูมั่น นายพิทักษ	์สินธุโคตร ๑๑ ๗,๘๖๖ ๔ ๒

๑๓ พรรคประชาธิปไตยใหม่ ๒๑	เม.ย. ๕๔ นายสุรทิน	พิจารณ์ - ๙ ๒๙,๗๓๐ ๒๐ ๒๒

๑๔ พรรคพลังชล	 ๔	พ.ค.	๕๔ นายเชาว	์มณีวงษ์ นายสุระ	เตชะทัต ๗ ๕,๕๔๖ ๔ ๒

๑๕ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ๒๘	มิ.ย.	๕๔ นายปรีดา	บุญเพลิง นายสุวิชญ์	โยทองยศ ๒๓ ๑๗,๒๔๙ ๖ ๒๓

๑๖ พรรคพลังสหกรณ์	 ๒๐	ก.พ.	๕๕ นายอดิศักดิ์	ฟักแฟง นายนพรัต	ล�าเนาครุฑ ๙ ๑๓,๑๐๔ ๘ ๓

๑๗ พรรคพลังท้องถิ่นไท	 ๓๐	มี.ค.	๕๕ นายชัชวาลล	์คงอุดม นายธีรศักด์ิ	พานิชวิทย์ ๒๖ ๑๖,๔๓๑ ๘ ๐

๑๘ พรรคถ่ินกาขาวชาววิไล	 ๗	ส.ค.	๕๕ นางจุฑามาศ	ปลอดดี นายชัยอนันต์	มานะกุล ๑๕ ๑๑,๘๙๙ ๗ ๑๔

๑๙ พรรครักษ์ผืนป่า

ประเทศไทย

๙	ม.ค.	๕๖ นายด�ารงค์	พิเดช นายอ�านาจ	อึงขจรกุล ๑๐ ๑๑,๘๗๐ ๔ ๗๔

๒๐ พรรคไทรักธรรม ๑๖	ส.ค.	๕๖ นายพีระวิทย์	เร่ืองลือดลภาค นายณคร	ศีอุดร ๑๙ ๒๕,๒๔๕ ๕ ๑

๒๑ พรรคเสรีรวมไทย	 ๒๙	ส.ค.	๕๖ พล.ต.อ.	เสรีพิศุทธ์	เตมียเวส นายวัชรา	ณ	วังขนาย ๑๑ ๖๔,๒๖๗ ๔ ๑๕๗

๒๒ พรรครักษ์ธรรม	 ๔	ก.ย.	๕๖ นายศักดาวุธ	โกมลประเสริฐ นายธานินท์	จุ้ยมณี ๑๑ ๗,๙๕๑ ๔ ๑

๒๓ พรรคเพื่อชาติ	 ๑๘	ก.ย.	๕๖ นางบุศริณธญ์	วรพัฒนานันน์ นายภูมิพัฒน์	พชรทรัพย์ ๑๔ ๒๒,๐๕๑ ๖ ๓๘

๒๔ พรรคพลังประชาธิปไตย ๖	พ.ย.	๕๖ นายพูนพิพัฒน์	นิลรังษี น.ท.ชุมพล	พุฒซ้อน ๑๒ ๒๕,๐๓๗ ๑๓ ๔๙

๒๕ พรรคภราดรภาพ	 ๑๓	พ.ย.	๕๖ ร.อ.รชฏ	พิสิษฐบรรณกร นายสมบูรณ์	จิตตระบูรณ์ ๑๓ ๙,๙๗๒ ๔ ๒๙

๒๖ พรรคพลังไทยรักชาติ	 ๒๘	พ.ย.	๕๖ นายวีรวิชญ์	วิริภิรมย์กูล	

รอง	หน.	ปนท.	หน.

นายศุภเกียรติ	ป่ินเพชร ๑๕ ๑๔,๔๓๗ ๑๑ ๒๑

๒๗ พรรคเพื่อชีวิตใหม่	 ๒๐	ธ.ค.	๕๖ นายทองประเสริฐ	

จันทรอัมพร

นายจิรวัฒน์	บุญเฉย ๑๓ ๑๐,๒๑๘ ๗ ๔
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๒๘ พรรคก้าวไกล ๑	พ.ค.	๕๗ นายพิธา	ลิ้มเจริญรัตน์ นายชัยธวัช	ตุลาธน ๑๐ ๓๔,๒๗๗ ๕ ๗๗

๒๙ พรรคทางเลือกใหม	่ ๒	ส.ค.	๖๑ นายราเชน	ตระกูลเวียง นายวัฒนา	สพสมัย ๑๙ ๒๓,๙๒๒ ๖ ๘

๓๐ พรรคมติประชา ๓	ส.ค.	๖๑ นายอนุชิต	งามเบญจวิชัยกุล นางสาวอรอุสา	

งามเบญจวิชัยกุล

๙ ๕๘๑ ๔ ๑

๓๑ พรรคประชาภิวัฒน	์ ๑๐	ส.ค.	๖๑ นายสมเกียรติ	ศรลัมพ์ นางนันทนา	สงฆ์ประชา ๑๓ ๑๔,๖๙๗ ๖ ๒๒

๓๒ พรรคพลเมืองไทย	 ๑๐	ส.ค.	๖๑ นายสัมพันธ์	เลิศนุวัฒน์ น.ส.ศิลัมพา	เลิศนุวัฒน์ ๑๙ ๑๐,๘๗๗ ๗ ๔๒

๓๓ พรรคพลังไทยน�าไทย ๓๑	ส.ค.	๖๑ นายธาราวุฒิ	สืบเชื้อ นายอธิวัฒน์	

พัชรปรีชาพัฒน์

๗ ๖,๖๑๓ ๔ ๕

๓๔ พรรคพลังธรรมใหม่ ๑๔	ก.ย.	๖๑ นายระว	ีมาศฉมาดล - ๘ ๑๑,๘๕๐ ๖ ๑๙

๓๕ พรรคไทยธรรม	 ๒๔	ต.ค.	๖๑ นายอโณทัย	ดวงดารา - ๘ ๓๔,๘๙๔ ๑๐ ๙

๓๖ พรรคไทยศรีวิไลย์	 ๒๔	ต.ค.	๖๑ นายมงคลกิตต์	 

สุขสินธารานนท์

นายวิวัฒน์	 

เจริญพาณิชย์ศิริ

๑๓ ๘,๐๘๘ ๒ ๑

๓๗ พรรครวมพลัง

ประชาชาติไทย

๒๖	ต.ค.	๖๑ นายทวีศักดิ์	ณ	ตะกั่วทุ่ง นายดวงฤทธิ์

เบ็ญจาธิกุล	ชัยรุ่งเรือง

๖ ๒๘,๖๙๔ ๖ ๓๘

๓๘ พรรคสยามพัฒนา	 ๒๖	ต.ค.	๖๑ พ.ต.อ.วิศรุต	เกิดหล�า	

รอง	หน.ปนท.หน.

นายเจษฎา	สุนาวี ๖ ๑๐,๔๑๓ ๔ ๑๖

๓๙ พรรคเพื่อคนไทย	 ๒๙	ต.ค.	๖๑ นายวิทยา	อินาลา นายสุรพจน์	เพชรกรรพุม ๑๐ ๗,๑๑๓ ๔ ๑๒

๔๐ พรรคพลังปวงชนไทย	 ๒๙	ต.ค.	๖๑ นายนิคม	บุญวิเศษ นายจรินทร์	เฮียงกุล ๑๕ ๑๙,๕๔๑ ๘ ๖

๔๑ พรรคเพื่อชาติไทย ๓๐	ต.ค.	๖๑ นายคฑาเทพ	

เตชะเดชเรืองกุล

นายทองจันทร	์จันเต ๘ ๑๙,๔๒๔ ๔ ๒

๔๒ พรรคพลังชาติไทย ๓๑	ต.ค.	๖๑ พล.ต.ทรงกลด	ทิพย์รัตน์ นายจิรศักด์ิ	นาตะธนภัทร ๒๘ ๑๕,๐๓๑ ๕ ๘

๔๓ พรรคประชาชาต	ิ ๓๑	ต.ค.	๖๑ นายวันมูหะมัดนอร์	มะทา พ.ต.อ.ทว	ีสอดส่อง ๒๕ ๑๒,๗๘๐ ๖ ๔๘

๔๔ พรรคแผ่นดินธรรม	 ๒	พ.ย.	๖๑ นายกรณ	์มีดี นายพลากร	เทศน�า ๒๓ ๗,๕๓๘ ๔ ๓๔

๔๕ พรรคคลองไทย	 ๒	พ.ย.	๖๑ นายสายัณห	์อินทรภักดิ์ นางสาวกุลนิจ	

กีรติดวงจันทร์

๒๔ ๘,๙๓๓ ๕ ๙

๔๖ พรรคประชาธรรมไทย	 ๒	พ.ย.	๖๑ นายพิเชษฐ	สถิรชวาล นางสาววัลภา	สถิรชวาล ๘ ๓,๖๗๘ ๗ ๘

๔๗ พรรคพลังประชารัฐ ๗	พ.ย.	๖๑ พล.อ.ประวิตร	วงษ์สุวรรณ ร.อ.ธรรมนัส	พรหมเผ่า ๒๖ ๕๓,๘๑๓ ๔ ๑๔๓

๔๘ พรรคเศรษฐกิจใหม	่ ๘	พ.ย.	๖๑ นายสุภดิช	อากาศฤกษ์	

รอง	หน.	รก.	หน.

นายภาสกร	เงินเจริญกุล ๗ ๑๔,๐๓๖ ๔ ๑๖

๔๙ พรรคพลังสังคม	 ๒๖	พ.ย.	๖๑ นายวิฑูรย	์ชลายนนาวิน นางณฐพร	ชลายนนาวิน ๑๑ ๘,๘๑๔ ๖ ๙

๕๐ พรรคเพื่อราษฎร	 ๒๖	พ.ย.	๖๑ นายพัฐจักร	เทพษร

รอง	หน.	รก.	หน.

- ๒ ๑๔,๓๒๒ ๔ ๑

๕๑ พรรคพลังศรัทธา	 ๒๖	พ.ย.	๖๑ นางหญิงสุริยา	บุญร�าไพ - ๗ ๕,๘๘๒ ๔ ๕

๕๒ พรรคเป็นธรรม	 ๑๑	ธ.ค.	๖๑ นายปิติพงศ	์เต็มเจริญ นายชุมพล	ครุฑแก้ว ๑๓ ๕,๐๕๘ ๔ ๓

๕๓ พรรคพลังเพื่อไทย	 ๑๑	ธ.ค.	๖๑ นายเอกวรพงศ์	

อ�านวยทรัพย์

นายกิตินันท์	

หาญจิตรนภัสสร

๔ ๖,๖๙๘ ๓ ๒
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๕๔ พรรคประชาไทย ๒๐	ธ.ค.	๖๑ นายบุญยงค	์จันทร์แสง นางสาววิลาสิณีร์	

รอดเรือง

๑๗ ๘,๐๘๑ ๔ ๓๙

๕๕ พรรคกรีน	 ๒๐	ธ.ค.	๖๑ นายพงศา	ชูแนม นายสุเทพ	คงเทศ ๑๙ ๙,๒๘๘ ๘ ๒๘

๕๖ พรรคสามัญชน	 ๒๖	ธ.ค.	๖๑ นายเลิศศักดิ	์ค�าคงศักดิ์ - ๑๑ ๔,๗๑๓ ๔ ๗

๕๗ พรรคภาคีเครือข่ายไทย	 ๒	ม.ค.	๖๒ นายชัยวัฒน์	ชัยจินดาวัธน์ 

ลธ.	รก.	หน.

นายชัยวัฒน์	ชัยจินดาวัธน์ ๘ ๑๑,๓๗๑ ๔ ๓๕

๕๘ พรรคราชสีห์ไทยดี			 ๒	ม.ค.	๖๒ นายสาธ	ุอนุโมทามิ นายสุรสีห์	ศรีอินทร์สุทธ์ิ ๒๓ ๕,๘๗๖ ๔ ๑

๕๙ พรรคเพื่อไทยพัฒนา	 ๒	ม.ค.	๖๒ นายพรพรหม	

ณ.ส.	วิกิตเศรษฐ์

นายณัฐเวช	เศียรอักษร ๘ ๖,๗๐๑ ๔ ๑

๖๐ พรรคพัฒนาชาติเจริญ	 ๒๓	ม.ค.	๖๒ นายพิสิษฐ์	ตามสมัย - ๗ ๖,๒๙๘ ๕ ๑

๖๑ พรรคคนงานไทย	 ๒๙	ม.ค.	๖๒ นายธีระ	เจียบุญหยก นายสุธรรม	

เลิศพงษ์ประเสริฐ

๙ ๗,๑๗๓ ๔ ๓

๖๒ พรรคสร้างชาติ ๘	ก.ค.	๖๒ พล.อ.ปกิตน	์สันตินิยม นายสุระ	ธีระวิทยภิญโญ ๒๒ ๘,๑๔๙ ๕ ๗

๖๓ พรรคเพื่ออนาคตไทย	 ๗	พ.ย.	๖๒ นายอนุวัฒน์	วิกัยพัฒน์ นายประกาศิต	การสอน ๕ ๘,๔๕๐ ๔ ๓๔

๖๔ พรรคเศรษฐกิจไทย	 ๗	เม.ย.	๖๓ นางรัชนี	ศิวเวชช	

รอง	หน.	ปนท.	หน.

นายเมธาวี	เนตรไสว ๑๓ ๘,๗๓๖ ๕ ๒

๖๕ พรรคเส้นทางใหม่	 ๗	เม.ย.	๖๓ นายเมธ	ีกาญวัฒนะกิจ นายศุภคุณ	สุรทวีคุณ ๕ ๖,๑๘๙ ๔ ๒

๖๖ พรรคก้าวใหม	่ ๑๔	เม.ย.	๖๓ นางวรนารถ	ดวงอุดม นายสกัณห์	อายุรพงค์ ๖ ๕,๒๙๗ ๐ ๐

๖๗ พรรคไทยรวมไทย	 ๒๒	มิ.ย.	๖๓ นายณัฐติพงษ์	วันทวี นายเฉลิมเกียรติ	สิขิวัฒน์ ๘ ๗,๕๕๙ ๕ ๑๒

๖๘ พรรคกล้า	 ๒๙	มิ.ย.	๖๓ นายกรณ	์จาติกวณิช นายอรรถวิชช	์

สุวรรณภักดี

๘ ๒๑,๐๔๕ ๖ ๑๑

๖๙ พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ ๑๐	ส.ค.๖๓ นายสิรวิทย	์ช่วงเสน นางสาวอริสา	เล้าสกุล ๕ ๕,๑๗๒ ๐ ๐

๗๐ พรรคยุทธศาสตร์ชาต	ิ ๑๐	ส.ค.	๖๓ นายขจรศักด์ิ	ประดิษฐาน นายจตุรวิทย์	กาละมิตร์ ๑๒ ๑๑,๙๑๑ ๖ ๑

๗๑ พรรคสหประชารัฐ	 ๑๐	มี.ค.	๖๔ นายทรรศชล	พงษ์ภควัต นางสาวสมร	ดีสมเลิศ ๗ ๑,๑๒๔ ๐ ๐

๗๒ พรรคพลังสังคมใหม่ ๑๗	มี.ค.	๖๔ นายเชาวฤทธ์ิ	ขจรพงศ์กีรติ นายจารุพงษ์สกุล	

จิณะโชฒิกุล

๑๑ ๓,๔๓๕ ๒ ๖

๗๓ พรรคไทยสร้างไทย ๒๓	มี.ค.	๖๔ นายสอิสร	์โบราณ นายวัลลภ	ไชยไธสง ๑๒ ๑๕,๖๕๖ ๔ ๑

๗๔ พรรคมิติใหม	่ ๓๑	มี.ค.	๖๔ นายวิมล	สารมะโน นายปพน	วงศ์ตระกูล ๑๐ ๒,๑๑๐ ๑ ๐

๗๕ พรรครวมไทยสร้างชาติ	 ๓๑	มี.ค.	๖๔ ว่าท่ี	ร.ท.	ไกรภพ	นครชัยกุล นางวาสนา	ค�าประเทือง ๒๗ ๒,๙๖๗ ๐ ๐

๗๖ พรรคมวลชนสยาม	 ๒๑	เม.ย.	๖๔ นายทรงศักดิ	์ภูขามคม นายศุภกฤต	ค�าสวาสดิ์ ๑๑ ๒,๑๑๔ ๐ ๐

๗๗ พรรคเพื่อประชาชน	 ๑๒	พ.ค.	๖๔ นายปรีชา	เร่งสมบูรณ์สุข นายบุญทา	ชัยเลิศ ๑๔ ๑,๙๕๙ ๐ ๐

๗๘ พรรคพลังสยาม	 ๑๒	พ.ค.	๖๔ นายทรงธรรม	โรจนเครือวัลย์ ว่าที่	ร.ต.อภิรักษ	์สาคร ๑๗ ๗๗๒ ๐ ๐

๗๙ พรรคไทยรักกัน	 ๑๒	พ.ค.	๖๔ นายพีระพงษ์	ไพรินทร์ พ.ต.อ.ชนะ	สุวรรณโกมล ๑๕ ๑๕ ๐ ๐
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๘๐ พรรคไทยภักดี ๒๔	ส.ค.	๖๔ นายวรงค	์เดชกิจวิกรม นายวิชัย	ล�้าสุทธิ ๖ ๒,๔๖๑ ๐ ๐

๘๑ พรรคแนวทางใหม่	 ๒๔	ส.ค.	๖๔ นายธวเดช	ภาจิตรภิรมย์ นายศรีสุริยะ	

จารุกรตรีภพ

๑๕ ๒,๐๔๓ ๐ ๐

๘๒ พรรคเสมอภาค	 ๒๔	ส.ค.	๖๔ นางรฎาวัญ	วงศ์ศรีวงศ์ นายนิติธร	สีเขียว ๑๙ ๑๙ ๐ ๐

๘๓ พรรคไทยชนะ	 ๓๑	ส.ค.	๖๔ นายจักรพงศ	์ชื่นดวง นางสาวรมนต์อร	บุญเรือง ๑๗ ๑๗ ๐ ๐

รวมทั้งหมด	๘๓	พรรคการเมือง ๑,๑๐๒ ๑,๑๕๕,๗๘๖ ๓๙๓ ๒,๑๕๘

	 	 ๑๑)	 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

	 	 	 กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 ได้จัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกตามบทบัญญัติมาตรา	 ๕๖	 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 โดยได้เริ่มด�าเนินการทางการเงิน

มาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๒	 ซึ่งในปัจจุบันการด�าเนินงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองก็เป็นไปตามบทบัญญัต ิ

มาตรา	๗๘	 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ในส่วนของการควบคุม 

ดูแลบริหารจัดการ	 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะแต่งตั้ง	 “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง”	 

ขึ้นมาท�าหน้าที่แทน	โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี	๒๕๖๔	ประกอบด้วย	

	 ๑.	 นายอิทธิพร	บุญประคอง	 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง	 ประธานกรรมการ

								๒.	 นายปกรณ์	มหรรณพ						 กรรมการการเลือกตั้ง	 กรรมการ							

	 ๓.	 ดร.สาธิต	อุไรเวโรจนากร	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ

	 ๔.	 นายศักดิ์ชัย	แตงฮ่อ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการ

	 ๕.	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 ผู้แทนกระทรวงการคลัง	 กรรมการ

	 ๖.	 รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ				ผู้แทนส�านักงบประมาณ	 กรรมการ

								๗.	 พ.ต.อ.	จรุงวิทย์	ภุมมา	 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 กรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองและควบคุมดูแลกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมอืงแทนคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	ซึง่คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง	ได้ด�าเนนิการ 

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมาเป็นล�าดับ
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	 	 	 การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 	 	 คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	วงเงิน	๑๕๐,๙๓๑,๓๑๓.๖๘	บาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

ตารางที	่๒๑	การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งานที่ท�า/กิจกรรม

วงเงินป	ี๒๕๖๓ วงเงินปี	๒๕๖๔

ร้อยละ เงินงบประมาณ ร้อยละ เงินงบประมาณ

(บาท) (บาท)

				วงเงินส�าหรับการใช้จ่าย
				(รวมเงินทุนหมุนเวียน)

๑.		การจัดสรรเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมือง 
					ตามมาตรา	๘๑

๖๙.๔๓ ๑๖๓,๑๑๖,๘๖๖.๙๔ ๒๑.๗๓ 		๓๒,๘๐๔,๗๙๓.๖๘

๒.		การจัดสรรเพื่อการบริหารกองทุนและ 
					การด�าเนินกิจการของคณะกรรมการ 
					การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการ 
					การเลือกตั้งตามมาตรา	๘๒

๓๐.๕๗ 		๗๑,๘๓๑,๙๔๐.๐๐ ๗๘.๒๗ ๑๑๘,๑๒๖,๕๒๐.๐๐

๓.		งบกลาง - - - -

รวมวงเงินส�าหรับใช้จ่าย ๑๐๐ ๒๓๔,๙๔๘,๘๐๖.๙๔ ๑๐๐ ๑๕๐,๙๓๑,๓๑๓.๖๘
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	 	 ๑.๒.๒	 ผลการด�าเนินงานของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 	 	 ๑)	 การด�าเนินการพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 	 	 	 ๑.๑)	 การพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 	 	 	 การด�าเนนิการพฒันาพรรคการเมอืงของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าปี 
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้ได้จัดท�าแผนงานการส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันา
พรรคการเมืองเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๔	ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ฉบับที่	๒	ระยะ	๔	ปี	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	–	ป	ี
พ.ศ.		๒๕๖๗)	จ�านวน	๑๒	โครงการ	รวมงบประมาณ		๗๙,๓๐๔,๖๔๐		บาท
	 	 	 	 ๑.๒)	 แผนยุทธศาสตร์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
	 	 	 	 	 ๑.๒.๑)	 วัตถุประสงค์
	 	 	 	 	 	 เพ่ือส่งเสริม	สนบัสนุนและการพัฒนาพรรคการเมอืงให้เป็นสถาบนัทางการเมอืง 
อย่างยั่งยืนมีความมั่นคงเข้มแข็ง	 เป็นพรรคการเมืองที่มีรากฐานการสนับสนุนจากประชาชนด้วยการให้ความรู้
ทางการเมือง	 แก่ประชาชน	 โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับพรรคการเมือง	 บทบาทอ�านาจหน้าที่	 และนโยบายของ 
พรรคการเมือง	รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมืองมากขึ้น
	 	 	 	 	 ๑.๒.๒)	 เป้าหมาย
	 	 	 	 	 	 (๑)	 พรรคการเมืองไทยมีความเข้มแข็งได้รับการยอมรับจากประชาชน 
ในฐานะสถาบันทางการเมือง
	 	 	 	 	 	 (๒)	 พลเมืองไทยมีโอกาสและแสดงบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็น
สถาบันของพรรคการเมือง
	 	 	 	 	 	 (๓)	 พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
ตามหลักธรรมาภิบาล
	 	 	 	 	 ๑.๒.๓)	 งานที่ด�าเนินการ
	 	 	 	 	 	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ก�าหนดงานเพื่อด�าเนินการ	ประจ�าปี	๒๕๖๔	ตามแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ฉบับที่	๒ 
ระยะ	๔	ปี		(ปี	๒๕๖๔	–	ปี	๒๕๖๗)	รวมจ�านวน	๒	โครงการ	ดังนี้
	 	 	 	 	 	 (๑)	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๑	 พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมืองให้มีประสิทธิภาพ	คุณภาพ	ตามหลักธรรมาภิบาลจ�านวน	๕	โครงการ	
	 	 	 	 	 	 (๒)	 ยุทธศาสตร์ที	่๒	พฒันาพรรคการเมอืงให้เป็นสถาบนัทางการเมอืงทีเ่ข้มแขง็ 
จ�านวน	๗	โครงการ
	 	 	 	 	 	 (๓)	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	 
จ�านวน	–	โครงการ
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ตารางที	่๒๒	งานพัฒนาพรรคการเมืองของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รวม	๑๒	โครงการ	งบประมาณ	๗๙,๓๐๔,๖๔๐	บาท	

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที	่๑	พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้มีคุณภาพตามหลัก 
	 ธรรมาภิบาล

๑ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

๑,๑๒๔,๗๐๐									 ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	

๒ โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง	 

ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๔

๓,๔๗๙,๙๔๐ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

๓ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

กิจกรรมของกองทุนเพื่อการพัฒนา

พรรคการเมือง	 

ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๔

๗,๖๐๐,๐๐๐ ได้ขออนุมัติด�าเนินการเรียบร้อยแล้วโดยมี 

การด�าเนินการ	๒	กิจกรรม

กิจกรรมท่ี	๑	คณะกรรมการก�าหนด	 

ร่างขอบเขตของงาน	(TOR)	ได้ก�าหนด	(TOR)	

เรียบร้อยแล้ว	ขณะน้ีอยู่ระหว่างประกาศ

เผยแพร่	(TOR)	เพ่ือด�าเนินการจัดจ้างตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

กิจกรรมท่ี	๒	ได้ด�าเนินการจ้างเหมาบุคลากร	

จ�านวน	๑	คน	โดยสัญญาจ้าง	จนถึงวันท่ี	๑๔	

กรกฎาคม	๒๕๖๕

๔ โครงการตรวจติดตามการด�าเนินกิจกรรม

ของพรรคการเมือง	สาขาพรรคการเมือง	

และตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด

โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประจ�าจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๔

๒๔,๓๓๑,๐๐๐ กิจกรรมที่	๒	การจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติ

งานของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	จ�านวน	๑	เดือน	

คือ	เดือนตุลาคม	ตามสัญญาจ้าง

๕ โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับงานพรรคการเมืองให้แก่

พนักงานการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพรรคการเมือง	

ประจ�าปี	๒๕๖๔	(สง.กพม.)

๒,๗๑๐,๘๐๐ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที	่๒ สนับสนุน	ส่งเสริมและพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง

๖ โครงการพัฒนาบุคลากรของ
พรรคการเมือง	หลักสูตรการ
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง	รุ่นที่	๑๒

๑๘,๕๗๖,๐๐๐ อยู่ระหว่างเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
โครงการต่อไป	แต่เน่ืองจาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID	-	19)	จึงท�าให้ยังไม่สามารถด�าเนินการ
ได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	อีกท้ังในการจัดอบรม
หลักสูตรดังกล่าวมีความจ�าเป็นต้องคงรูปแบบ
การอบรมแบบ	On-Site	เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการศึกษาอบรม

๗ โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การเงินและบัญชีของพรรคการเมือง	

๒,๗๑๙,๗๐๐ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)

๘ โครงการปรับปรุงห้องศูนย์บริการ
พรรคการเมือง

๑,๙๕๐,๐๐๐ ได้ขออนุมัติด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว	และ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้มีหนังสือ
ประสานส�านักงานเขตหลักส่ี	เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์สถาปนิกได้ออกแบบการปรับปรุงห้อง
ดังกล่าวแล้ว	และได้แจ้งแบบปรับปรุงห้องศูนย์ฯ	
ให้บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	ตลอด
จนได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�าหนดขอบเขตงาน	
(TOR)	เพ่ือจะด�าเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๙ โครงการนิเทศพรรคการเมือง	 
สู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง 
และยั่งยืน

๕๒๐,๐๐๐ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)

๑๐ โครงการจัดพิมพ์เอกสารชุดคู่มือ
ปฏิบัติงานพรรคการเมือง

๗๕๐,๐๐๐ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)

๑๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง
การด�าเนินงานแก่สาขาพรรคการเมือง
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ�า
จังหวัด	๔	ภาค	(ฝพพ.)

๘,๑๒๐,๘๐๐ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)

๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธี
การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง	(ฝพพ.)

๗,๔๒๑,๗๐๐ ไม่สามารถด�าเนินโครงการได้	เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	2019	(COVID-19)

รวม ๗๙,๓๐๔,๖๔๐
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	 	 	 ๒)	 การบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 	 	 	 ๒.๑)	วัตถุประสงค์
	 	 	 	 	 ๒.๑.๑)	 เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป	 การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ
	 	 	 	 	 ๒.๑.๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองต่าง	ๆ
	 	 	 	 ๒.๒)	 เป้าหมาย
	 	 	 	 	 ๒.๒.๑)	 เพื่อด�าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป	 การบริหารงานบุคคล	 และการบริหาร
การคลัง
	 	 	 	 	 ๒.๒.๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานพรรคการเมือง
	 	 	 	 ๒.๓)	 งบประมาณ	วงเงิน	๓๘,๘๒๑,๘๘๐	บาท

ตารางที	่๒๓	งบประมาณ

งบบริหารกองทุน งบประมาณ	(บาท)

๑.	ค่าจ้างบุคลากร	(ลูกจ้างชั่วคราว) ๑๙,๗๓๓,๖๐๐

๒.	งบด�าเนินการ ๘,๒๘๖,๐๘๐.๐๐

๓.	งบลงทุน ๔,๘๐๒,๒๐๐

๔.	งบรายจ่ายอื่น ๖,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๓๘,๘๒๑,๘๘๐.๐๐

	 	 ๑.๒.๓	 การนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความส�าคัญกับพรรคการเมือง	 และเห็นว่าเป็น
รากฐานส�าคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 อีกทั้งเป็นสถาบัน 
ทางการเมืองที่มีความส�าคัญต ่อการพัฒนาประเทศ	 และในการการด�าเนินกิจการทางการเมืองของ
พรรคการเมืองนั้น	 พรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติงานต่างๆ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ตลอดจนประกาศและระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดท�าโครงการนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมืองที่
เข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้
	 	 	 	 ๑)	 เพือ่ให้พรรคการเมอืงมคีวามรู้	มคีวามเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิกจิการของพรรคการเมอืง 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐	 
ได้ก�าหนดไว้
	 	 	 	 ๒)	 เพื่อรับทราบถึงปัญหา	 อุปสรรคที่เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองรวมทั้ง 
เพื่อหาแนวทางแก้ไข	ปรับปรุงในการด�าเนินงานต่อไป
	 	 	 	 ๓)	 เพื่อสร้างความร่วมมือในการท�างาน	การประสานงานที่ดีร่วมกัน	ระหว่างพรรคการเมือง 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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  ๑.๒.๔	 แนวทางด�าเนินการนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
	 	 	 	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ทีผ่่านมาได้เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	 
(COVID	-	19)	อย่างรุนแรงและได้มีมาตรการก�าหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดอกีทัง้ข้อก�าหนดออกตามความในมาตรา	๙	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	
พ.ศ.	๒๕๔๘	(ฉบับที่	๒๗)	ประกอบ	(ฉบับที่	๓๐)	 (ฉบับที่	๓๒)	 (ฉบับที่	๓๓)	และ	(ฉบับที่	๓๔)	ได้มีการก�าหนด 
ห้ามจดักจิกรรมทีมี่ความเสีย่งต่อการแพร่โรคในพ้ืนทีค่วบคมุสูงสุดและเข้มงวดห้ามจัดกจิกรรมซ่ึงมกีารรวมกลุม่กัน
ของบุคคลที่มีจ�านวนมาก
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ค�านึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง 
ทางสงัคม(Social	Distancing)	รวมท้ังมาตรการอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	และได้มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการด�าเนนิการนเิทศ 
พรรคการเมอืงสูส่ถาบันทางการเมอืงท่ีเข้มแขง็และยงัยนื	ออกเป็น	๒	รปูแบบ	และได้ด�าเนนิการนเิทศพรรคการเมอืง 
ไปแล้ว	จ�านวน	๖๐	พรรค	จากจ�านวนพรรคการเมืองทั้งหมด	๗๐	พรรค	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 การนิเทศพรรคการเมือง	 ณ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยเรียนเชิญหัวหน้า 
พรรคการเมือง	 กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง	 เข้ามารับฟังการชี้แจง	 และมี
พรรคการเมืองที่ได้รับการนิเทศพรรคการเมือง	จ�านวน	๒๘	พรรคการเมือง

ภาพประกอบที	่๔	ภาพกิจกรรมพรรคการเมืองที่เข้ามารับฟังการบรรยายตามโครงการนิเทศพรรคการเมือง
	 สู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๕๗ 

ท่ีเก่ียวของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดจัดทําโครงการนิเทศพรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมือง
ท่ีเขมแข็ง และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
   ๑) เพ่ือใหพรรคการเมืองมีความรู มีความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  
ใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ .ศ. ๒๕๖๐  
ไดกําหนดไว 
   ๒) เพ่ือรับทราบถึงปญหา อุปสรรคท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของพร รคการเมืองรวมท้ัง  
เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุงในการดําเนินงานตอไป 
   ๓) เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางาน การประสานงานท่ีดีรวมกัน ระหวางพรรคการเมือง  
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๑.๒.๔ แนวทางดําเนินการนิเทศพรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและย่ังยืน  
   ในป พ.ศ. 2564 ท่ีผานมาไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID - 19) อยางรุนแรงและไดมีมาตรการกําหนดใหพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนพ้ืนท่ีควบคุม สูงสุด

และเขมงวด อีกท้ังขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๗) ประกอบ (ฉบับท่ี ๓๐) (ฉบับท่ี ๓๒) (ฉบับท่ี ๓๓) และ (ฉบับท่ี ๓๔) ไดมีการกําหนด  

หามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรโรคในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดหามจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุมกัน

ของบุคคลท่ีมีจํานวนมาก 

   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คํานึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการการเวนระยะหาง  
ทางสังคม(Social Distancing) รวมท้ังมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการนิเทศ 
พรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและยังยืน ออกเปน 2 รูปแบบ และไดดําเนินการนิเทศพรรคการเมือง 
ไปแลว จํานวน 60 พรรค จากจํานวนพรรคการเมืองท้ังหมด 70 พรรค ดังนี้
   ๑) การนิเทศพรรคการเมือง ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเรียนเชิญหัวหนา  
พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเจาหนาท่ีพรรคการเมือง เขามารับฟงการชี้แจง และมีพรรคการเมือง 
ท่ีไดรับการนิเทศพรรคการเมือง จํานวน 28 พรรคการเมือง 

ภาพประกอบท่ี ๔ ภาพกิจกรรมพรรคการเมืองท่ีเขามารับฟงการบรรยายตามโครงการนิเทศ 
                               พรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและย่ังยืน ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ท่ีเก่ียวของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดจัดทําโครงการนิเทศพรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมือง
ท่ีเขมแข็ง และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
   ๑) เพ่ือใหพรรคการเมืองมีความรู มีความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  
ใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ .ศ. ๒๕๖๐  
ไดกําหนดไว 
   ๒) เพ่ือรับทราบถึงปญหา อุปสรรคท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของพร รคการเมืองรวมท้ัง  
เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุงในการดําเนินงานตอไป 
   ๓) เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางาน การประสานงานท่ีดีรวมกัน ระหวางพรรคการเมือง  
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๑.๒.๔ แนวทางดําเนินการนิเทศพรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและย่ังยืน  
   ในป พ.ศ. 2564 ท่ีผานมาไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID - 19) อยางรุนแรงและไดมีมาตรการกําหนดใหพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนพ้ืนท่ีควบคุม สูงสุด

และเขมงวด อีกท้ังขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๗) ประกอบ (ฉบับท่ี ๓๐) (ฉบับท่ี ๓๒) (ฉบับท่ี ๓๓) และ (ฉบับท่ี ๓๔) ไดมีการกําหนด  

หามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรโรคในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดหามจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุมกัน

ของบุคคลท่ีมีจํานวนมาก 

   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คํานึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการการเวนระยะหาง  
ทางสังคม(Social Distancing) รวมท้ังมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการนิเทศ 
พรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและยังยืน ออกเปน 2 รูปแบบ และไดดําเนินการนิเทศพรรคการเมือง 
ไปแลว จํานวน 60 พรรค จากจํานวนพรรคการเมืองท้ังหมด 70 พรรค ดังนี้
   ๑) การนิเทศพรรคการเมือง ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเรียนเชิญหัวหนา  
พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเจาหนาท่ีพรรคการเมือง เขามารับฟงการชี้แจง และมีพรรคการเมือง 
ท่ีไดรับการนิเทศพรรคการเมือง จํานวน 28 พรรคการเมือง 

ภาพประกอบท่ี ๔ ภาพกิจกรรมพรรคการเมืองท่ีเขามารับฟงการบรรยายตามโครงการนิเทศ 
                               พรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและย่ังยืน ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ท่ีเก่ียวของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงไดจัดทําโครงการนิเทศพรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมือง
ท่ีเขมแข็ง และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
   ๑) เพ่ือใหพรรคการเมืองมีความรู มีความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง  
ใหเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ .ศ. ๒๕๖๐  
ไดกําหนดไว 
   ๒) เพ่ือรับทราบถึงปญหา อุปสรรคท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจการของพร รคการเมืองรวมท้ัง  
เพ่ือหาแนวทางแกไข ปรับปรุงในการดําเนินงานตอไป 
   ๓) เพ่ือสรางความรวมมือในการทํางาน การประสานงานท่ีดีรวมกัน ระหวางพรรคการเมือง  
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๑.๒.๔ แนวทางดําเนินการนิเทศพรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและย่ังยืน  
   ในป พ.ศ. 2564 ท่ีผานมาไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID - 19) อยางรุนแรงและไดมีมาตรการกําหนดใหพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนพ้ืนท่ีควบคุม สูงสุด

และเขมงวด อีกท้ังขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒๗) ประกอบ (ฉบับท่ี ๓๐) (ฉบับท่ี ๓๒) (ฉบับท่ี ๓๓) และ (ฉบับท่ี ๓๔) ไดมีการกําหนด  

หามจัดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอการแพรโรคในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขมงวดหามจัดกิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุมกัน

ของบุคคลท่ีมีจํานวนมาก 

   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คํานึงถึงการปฏิบัติตามมาตรการการเวนระยะหาง  
ทางสังคม(Social Distancing) รวมท้ังมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินการนิเทศ 
พรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและยังยืน ออกเปน 2 รูปแบบ และไดดําเนินการนิเทศพรรคการเมือง 
ไปแลว จํานวน 60 พรรค จากจํานวนพรรคการเมืองท้ังหมด 70 พรรค ดังนี้
   ๑) การนิเทศพรรคการเมือง ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเรียนเชิญหัวหนา  
พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเจาหนาท่ีพรรคการเมือง เขามารับฟงการชี้แจง และมีพรรคการเมือง 
ท่ีไดรับการนิเทศพรรคการเมือง จํานวน 28 พรรคการเมือง 

ภาพประกอบท่ี ๔ ภาพกิจกรรมพรรคการเมืองท่ีเขามารับฟงการบรรยายตามโครงการนิเทศ 
                               พรรคการเมืองสูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและย่ังยืน ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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60

	 	 	 ๒)	 การนิเทศพรรคการเมืองผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม	 (Zoom	 cloud	 Meeting) 
โดยเรียนเชิญหัวหน้าพรรคการเมือง	กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง	เข้ามารับฟังการ
ชี้แจงผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม	(Zoom	cloud	Meeting)	มีพรรคการเมืองที่ได้รับการนิเทศพรรคการเมือง	
จ�านวน	๓๒	พรรค

ภาพประกอบที่	๕	ภาพกิจกรรมพรรคการเมือง	 ที่เข้ามารับฟังการบรรยายตามโครงการนิเทศพรรคการเมือง 
สู่สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน	ผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม	(Zoom	cloud	Meeting)
       
       

	 	 ๑.๒.๕	 การตรวจตดิตามการด�าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง	สาขาพรรคการเมือง	และตัวแทน
พรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้มีการด�าเนินกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 และกรุงเทพมหานคร	 เพ่ือด�าเนินการตรวจติดตาม	
สังเกตการณ์	 ตรวจสอบการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง	 สาขาพรรคการเมือง	 และตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ�าจงัหวดั	และการใช้จ่ายเงนิอดุหนนุทีพ่รรคการเมอืงได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืง	 
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	โดยแบ่งออกเป็น	๒	กิจกรรม	รวมวงเงิน	๒๔,๓๓๑,๐๐๐	บาท	ดังนี	้
	 	 	 	 ๑)	 กิจกรรมที่	 ๑	 จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามการด�าเนินกิจกรรมของ 
พรรคการเมือง	 สาขาพรรคการเมือง	 และตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด	 ในพื้นที่ของตน	 ตามจ�านวน 
เขตเลือกตั้งที่มีในแต่ละจังหวัด	รวมวงเงิน	๓,๕๐๕,๐๐๐	บาท	
	 	 	 	 ๒)	 กิจกรรมที่	 ๒	 จัดสรรงบประมาณในการจ้างบุคลากรให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	จังหวัดละ	๑	-	๓	คน	ตามจ�านวนเขตเลือกตั้งที่มีในแต่ละจังหวัด	
รวมวงเงิน	๒๐,๘๒๖,๐๐๐	บาท	รายละเอียดการด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้
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   ๒) การนิเทศพรรคการเมืองผานทางระบบออนไลนโปรแกรม (Zoom cloud Meeting) 

โดยเรียนเชิญหัวหนาพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมืองและเจาหนาท่ีพรรคการเมือง เขามารับฟง

การชี้แจงผานทางระบบออนไลนโปรแกรม (Zoom cloud Meeting) มีพรรคการเมืองท่ีไดรับการนิเทศ

พรรคการเมือง จํานวน 32 พรรค  

ภาพประกอบท่ี ๕ ภาพกิจกรรมพรรคการเมือง ท่ีเขามารับฟงการบรรยายตามโครงการนเิทศพรรคการเมือง 

สูสถาบันทางการเมืองท่ีเขมแข็งและย่ังยืน ผานทางระบบออนไลนโปรแกรม (Zoom cloud Meeting) 

        

        

 

  ๑.๒.๕ การตรวจติดตามการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทน
พรรคการเมืองประจําจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดมีการดําเนินกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณใหแก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เพ่ือดําเนินการตรวจติดตาม สังเกตการณ 
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมือง ประจําจังหวัด 
และการใชจายเงินอุดหนุนท่ีพรรคการเมืองไดรับการจัดสรรจากกองทุนเพ่ือการพัฒนา พรรคการเมือง  
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยแบงออกเปน ๒ กิจกรรม รวมวงเงิน ๒๔,๓๓๑,๐๐๐ บาท ดังนี้  
   ๑) กิจกรรมท่ี ๑ จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการติดตามการดําเนินกิจกรรมของ  
พรรคการเ มือง สาขาพรรคการเมือง และตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด ในพ้ืนท่ีของตน ตามจํานวน  
เขตเลือกตั้งท่ีมีในแตละจังหวัด รวมวงเงิน ๓,๕๐๕,๐๐๐ บาท  
   ๒) กิจกรรมท่ี ๒ จัดสรรงบประมาณในการจางบุคลากรใหแกสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังห วัดละ ๑ - ๓ คน ตามจํานวนเขตเลือกตั้งท่ีมีในแตละจังหวัด รวมวงเงิน 
๒๐,๘๒๖,๐๐๐ บาท รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
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โครงการตรวจติดตามการด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง	สาขาพรรคการเมือง	
และตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัด

โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๔

ที่ี่่

กิจกรรมที่ส�าคัญ/ 

รายละเอียดการด�าเนิน

กิจกรรม/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จโครงการ
ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

๑ กิจกรรมที่	๑	ตรวจติดตาม

การด�าเนินกิจกรรมของ

พรรคการเมือง	สาขา

พรรคการเมือง	และ

ตัวแทนพรรคการเมือง

ประจ�าจังหวัด	โดย

ส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด

และกรุงเทพมหานคร

ร้อยละ เชิงปริมาณ

ร้อยละ	๗๐

เชิงคุณภาพ

พรรคการเมือง 

มีการกระท�า 

ความผิดตาม

กฎหมาย

พรรคการเมือง 

ลดลง

ส�านักงานคณะ

กรรมการการเลือก

ตั้งประจ�าจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร	

ด�าเนินการ	ดังนี้

(๑)	เข้าร่วม

สังเกตการณ์

การจัดกิจกรรมของ

พรรคการเมือง 

(๒)	ส�ารวจข้อมูลสาขา

พรรคการเมือง	และ

ตัวแทนพรรคการเมือง

ประจ�าจังหวัดที่อยู่ใน

เขตพื้นที่ความ 

รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

ร้อยละ	๔๕.๙๙

เชิงคุณภาพ

พรรคการเมือง

ด�าเนินกิจกรรม

เป็นไปตามที่

กฎหมาย 

ก�าหนด

๒ กิจกรรมที่	๒	จ้างบุคลากร 

ให้แก่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร 

ตามภารกิจ

ร้อยละ เชิงปริมาณ

ร้อยละ	๘๐

เชิงคุณภาพ

ความส�าเร็จของ

การตรวจติดตาม

ภารกิจของบุคลากร

ที่จ้างฯ	ต้องด�าเนินการ

ดังนี้

(๑)	เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

การด�าเนินกิจกรรมของ

พรรคการเมืองตามที่ได้

รับแจ้งจากส�านักงาน 

คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง

(๒)	จัดท�ารายงาผล 

การเขา้รว่มสังเกตการณ์

การจัดกิจกรรมของ

พรรคการเมือง

เชิงปริมาณ

ร้อยละ	๙๗.๙๓

เชิงคุณภาพ

ความส�าเร็จ

ของการตรวจ

ติดตามสามารถ

ปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น
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ที่
กิจกรรมที่ส�าคัญ/รายละเอียดการ

ด�าเนินกิจกรรม/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

โครงการ
ผลการด�าเนินงาน ผลลัพธ์

(๓)	ส�ารวจข้อมูลสาขา

พรรคการเมือง	และ

ตัวแทนพรรคการเมือง

ประจ�าจังหวัดที่อยู่ใน

เขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ

๔)	บันทึกข้อมูลการ

ส�ารวจข้อมูลสาขา

พรรคการเมือง	และ

ตัวแทนพรรคการเมือง	

ประจ�าจังหวัดเพื่อ 

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล										

(๕)	จัดท�าแบบรายงาน

การส�ารวจข้อมูลสาขา

พรรคการเมือง	และ

ตัวแทนพรรคการเมือง

ประจ�าจังหวัดที่อยู่ใน

เขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 

ส่งให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง

(๖)	งานอื่น	ๆ	ที่ได้ 

รับมอบหมายจาก

ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง
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ภาพประกอบที่	๖	ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์การด�าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๑ 

 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๖ ภาพกิจกรรมการเขารวมสังเกตการณการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง 
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ภาพประกอบท่ี	๗	ภาพกจิกรรมการส�ารวจข้อมลูสาขาพรรคการเมอืงและตัวแทนพรรคการเมอืงประจ�าจงัหวดั

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๒ 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๗ ภาพกิจกรรมการสํารวจขอมูลสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๒ 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๗ ภาพกิจกรรมการสํารวจขอมูลสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๒ 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๗ ภาพกิจกรรมการสํารวจขอมูลสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๒ 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๗ ภาพกิจกรรมการสํารวจขอมูลสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด 
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	 	 ๑.๒.๖	 โครงการพฒันาบคุลากรของพรรคการเมอืง	หลกัสตูรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้
ระดับสูง	รุ่นที่	๑๒	(พตส.	๑๒)
	 	 	 	 คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	 ได้เห็น
ชอบให้มกีารจดัหลกัสตูรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกต้ังระดับสงู	โดยมุง่หวงัเพือ่ให้บคุลากรของพรรคการเมอืง	
นักการเมืองระดับชาต	ิระดับท้องถิ่น	ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	องค์กรอิสระ	
ภาคเอกชน	 รวมทั้งนักวิชาการและสื่อมวลชน	 ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการบริหารประเทศได้เข้ามา 
รับการศึกษาอบรม	 เพื่อขยายผลและน�าไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรม	อันจะ 
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุก	ๆ	ด้าน	
	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	ได้ด�าเนิน
การจัดให้มีการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 (พตส.)	 ต้ังแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	
จนถึงปัจจุบัน	 จ�านวน	 ๑๒	 รุ่น	 ซึ่งได้รับผลส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างดียิ่ง	 โดยมีบุคลากรของพรรคการเมือง	
นักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	 
และภาคเอกชน	 ตลอดจนผู้สนใจท่ัวไปจ�านวนมากให้ความสนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม	 เพื่อเสริมสร้างความ
รู้	 ความเข้าใจในการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย	 เพิ่มศักยภาพและวิสัยทัศน์	 และการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง	และน�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเมือง												
และการเลือกตั้ง	 ท้ังต่อหน่วยงานและต่อประเทศชาติส่วนรวมตามที่มุ่งหวัง	 ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	 ๒๕๖๔							 
จึงได้จัดให้มีการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 รุ่นที	่๑๒	 (พตส.	๑๒)	ขึ้น	 
โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งได้พัฒนาหลักสูตรทั้งในเนื้อหาวิชา	 เพื่อให้เข้ากับบริบทของการเมือง 
ในปัจจุบัน	 และวิธีการที่ใช้ในการศึกษาอบรม	 เช่น	 การน�าวิธีการถกแถลงมาใช้ในบางหัวข้อวิชาในชั้นเรียน 
เพือ่ให้เกดิกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างนกัศกึษาและวทิยากรเพิม่ขึน้	ตลอดจนการศกึษาดงูานในแต่ละภมิูภาค
มากขึ้น	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้หาข้อมูลจากประสบการณ์โดยตรง	 โดยมุ่งหวังให้หลักสูตรการ
พัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ในเร่ืองระบบการเมือง	 และการ
เลือกตั้งอย่างสมบูรณ์หลักสูตรแรก	และเพื่อน�าไปสู่หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 ในรูปแบบอื่น	ๆ	
ต่อไป	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้	
	 	 	 	 ๑)	 เพือ่เสรมิสร้างความรู้	ความเข้าใจแก่ผู้บริหารพรรคการเมอืง	บคุลากรทางการเมอืงในการ
ด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียนข้อบังคับต่าง	ๆ	อย่างถูกต้องครบถ้วน	ตลอด
จนให้ความส�าคัญแกพรรคการเมือง	กรณีการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
	 	 	 	 ๒)	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักการเมืองท้องถิ่น	ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ราชการ	หน่วยงานของรัฐ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	และผู้บริหารเอกชน	ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
	 	 	 	 ๓)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศแก่ผู้บริการพรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง	 ผู้
บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	และผู้บริหาร
ภาคเอกชนในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง	 และพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังให้มีความเป็นประชาธิปไตย 
อย่างแท้จริง
	 	 	 	 ๔)	 เพือ่เสรมิสร้างคณุธรรมและจริยธรรม	ตลอดจนจติส�านึกทางการเมอืงทีถ่กูต้องแก่ผูบ้รหิาร 
พรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมือง	 และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 องค์กรอิสระ	
รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	และผู้บริหารภาคเอกชน	เพื่อยกระดับการเมือง	และการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ	
	 	 	 	 ๕)	 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการพัฒนาความเป็นสถาบัน 
ของพรรคการเมือง
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	 	 	 	 ๖)	 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	พรรคการเมือง 
ต่าง	ๆ	นักการเมือง	หน่วยงานราชการ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 การศึกษาอบรมตามหลักสูตร	 มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ 
การเลือกตั้ง	 ระดับสูง	 รุ่นที่	 ๑๒	 จ�านวน	 ๑๒๐	 คน	 โดยมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการด�าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากงบประประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 จากกองทุนเพ่ือการพัฒนา									
พรรคการเมืองในการด�าเนินงาน	 ทั้งน้ี	 การเข้ารับการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรนั้น	 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น							
จ�านวน	๙	 เดือน	 (เดือนตุลาคม	๒๕๖๔	 ถึงเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๕)	 และก�าหนดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ	 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จากการสัมผัสข้อเท็จจริงและการศึกษาเปรียบเทียบ	เป็นต้น
	 	 	 	 ส�าหรับการด�าเนินงานตามโครงการดังกล่าว	 ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการศึกษาอบรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และการปรับปรุงหลักสูตร 
เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้มคีวามรูค้วามเข้าใจมากขึน้	โดยมรีปูแบบและกจิกรรมในการศึกษาอบรมตลอดหลกัสตูร
การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑๒	(พตส.	๑๒)	ประกอบด้วย
	 	 	 	 ๑)	 การศึกษาอบรมภาควิชาการและการอบรมทั้งผ่านระบบ	 Online	 และการอบรม 
ในห้องเรียน	ประกอบด้วยการบรรยาย/ถกแถลง/สัมมนา	
	 	 	 	 ๒)	 การศึกษาดูงานในประเทศ	
	 	 	 	 ๓)	 การประชุมเพื่อจัดท�าเอกสารวิชาการกลุ่มและการจัดท�ายุทธศาสตร์กลุ่ม		

 ๑.๓ ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่งเสริม 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 	 ๑.๓.๑	 การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 	 	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 บัญญัติให้มีองค์กรอิสระ 

ไว้ในหมวด	 ๑๒	 จ�านวน	 ๕	 องค์กร	 ได้แก่	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู ้ตรวจการแผ่นดิน	 คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ	 โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ�านาจส่งเสริมและสนับสนุน	 หรือประสานงาน

กับหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือสนับสนุนองค์การเอกชน	

ในการให ้การศึกษาแก ่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย  ์

ทรงเป ็นประมุข	 และส ่งเสริมการมีส ่วนร ่วมทางการเมืองของประชาชนให้ความรู ้และการศึกษาแก  ่

ประชาชนรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกต้ังโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	ตลอดจนให้ความส�าคัญ 

กับการเสริมสร้างให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการและแนวคิด

เกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล	 โดยมีส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 รับผิดชอบ 

งานธุรการ	อ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลือ	ส่งเสริมและสนับสนุนและด�าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	และกฎหมายอื่น
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   ดงันัน้		เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นภารกจิในการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน
การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุบรรลตุามภารกจิและหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู	พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญู	และกฎหมาย
อื่น	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ได้ขับเคลื่อนตามแนวทางการสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง	 
แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ส่งผลให้การขับเคล่ือนกิจกรรม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร	จึงเตรียมความพร้อมในการผลักดันประเด็นดังกล่าว	เป็นวาระแห่งชาติโดยมีการ
ด�าเนินกิจกรรม	ดังนี้	

   ๑)	 การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 และการพัฒนาพลเมือง

คุณภาพ	

    ๑.๑)	 โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
	 	 	 	 	 ๑.๑.๑)	 กจิกรรมเผยแพร่ความรูแ้ก่ลกูเสอือาสา	กกต.	เพือ่สร้างพลเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 	 	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาหลกัสตูร
ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอือาสา	กกต.	เพือ่พฒันาประชาธปิไตย	จ�านวน	๑	ครัง้	ระยะเวลา	๓	วนั	๒	คนื	ระหว่างวนัท่ี	๒๓	–	๒๕	 
กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	โรงแรมโรแมนติค	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา
	 	 	 	 	 	 งบประมาณที่ได ้ รับจัดสรร	 ๑๙๖,๙๐๐	 บาท	 งบประมาณใช้ไปทั้งสิ้น	 
๖๐๐,๖๒๘	บาท	ร้อยละ	๗๐.๗๑	งบประมาณคงเหลือ	๒๔๘,๗๗๒	บาท	

ภาพประกอบที	่๘	ภาพกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ลูกเสืออาสา	กกต.

	 	 	 	 	 ๑.๑.๒)	 กิจกรรมเผยแพร่ความรู ้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร	เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุข
	 	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้จัดสรรงบประมาณให้ส�านักงานคณะ
กรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 เพื่อผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
ให้ความรู้แก่เครือข่ายของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 และประชาชนทั่วไป	 โดยใช้เกณฑ์การจัดสรร	

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๕ 

ในปงบประมาณ พ .ศ. 2564 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดขับเคลื่อน ตามแนวทาง การสรางความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางตอเนื่อง   
แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงผลใหการขับเคลื่อนกิจกรรมไม

เปนไปตามเปาหมายเทาท่ีควร จึงเตรียมความพรอมในการผลักดันประเด็นดังกลาว เปนวาระแหงชาติโดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้  
   ๑) การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง และการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ  
    1.1) โครงการสรางจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
     1.1.1) กิจกรรมเผยแพรความรูแกลูกเสืออาสา กกต . เพ่ือสรางพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ผูบังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหวางวันท่ี 23 – 25  
กุมภาพันธ 2564 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอรท แอนด สปา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   
      งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 196,900 บาท งบประมาณใชไปท้ังสิ้น 600,628 บาท 
รอยละ 70.71 งบประมาณคงเหลือ 248,772 บาท  
 

ภาพประกอบท่ี ๘ ภาพกิจกรรมเผยแพรความรูแกลูกเสืออาสา กกต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.1.๒) กิจกรรมเผยแพรความรูแกประชาชนเพ่ือสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสั มพันธ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ใหความรูแกเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประชาชนท่ัวไป โดยใชเกณฑการจัดสรร 
จังหวัดละ 100,000 บาท และจัดสรรเพ่ิมตามจํานวนเขตเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัด  
รวม 350 เขต ๆ ละ 10,000 บาท โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเปนดุลยพินิจของผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เพ่ือใหเกิดความสอดคลองในแตละพ้ืนท่ี ภายใต
แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

      งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 11,200 ,000 บาท งบประมาณใชไปท้ังสิ้น 
5,045,694 บาท (รอยละ 45.05) งบประมาณคงเหลือ 6,154,306 บาท 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๕ 

ในปงบประมาณ พ .ศ. 2564 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดขับเคลื่อน ตามแนวทาง การสรางความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางตอเนื่อง   
แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงผลใหการขับเคลื่อนกิจกรรมไม

เปนไปตามเปาหมายเทาท่ีควร จึงเตรียมความพรอมในการผลักดันประเด็นดังกลาว เปนวาระแหงชาติโดยมีการดําเนินกิจกรรม ดังนี้  
   ๑) การจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง และการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ  
    1.1) โครงการสรางจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
     1.1.1) กิจกรรมเผยแพรความรูแกลูกเสืออาสา กกต . เพ่ือสรางพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
ผูบังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย จํานวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ระหวางวันท่ี 23 – 25  
กุมภาพันธ 2564 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอรท แอนด สปา อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   
      งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 196,900 บาท งบประมาณใชไปท้ังสิ้น 600,628 บาท 
รอยละ 70.71 งบประมาณคงเหลือ 248,772 บาท  
 

ภาพประกอบท่ี ๘ ภาพกิจกรรมเผยแพรความรูแกลูกเสืออาสา กกต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.1.๒) กิจกรรมเผยแพรความรูแกประชาชนเพ่ือสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
      สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสั มพันธ
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ใหความรูแกเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และประชาชนท่ัวไป โดยใชเกณฑการจัดสรร 
จังหวัดละ 100,000 บาท และจัดสรรเพ่ิมตามจํานวนเขตเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัด  
รวม 350 เขต ๆ ละ 10,000 บาท โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเปนดุลยพินิจของผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  เพ่ือใหเกิดความสอดคลองในแตละพ้ืนท่ี ภายใต
แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

      งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 11,200 ,000 บาท งบประมาณใชไปท้ังสิ้น 
5,045,694 บาท (รอยละ 45.05) งบประมาณคงเหลือ 6,154,306 บาท 



รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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จังหวัดละ	 ๑๐๐,๐๐๐	 บาท	 และจัดสรรเพิ่มตามจ�านวนเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัด	 
รวม	 ๓๕๐	 เขต	 ๆ	 ละ	 ๑๐,๐๐๐	 บาท	 โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นดุลยพินิจของผู้อ�านวยการส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในแต่ละพื้นที่	 ภายใต ้
แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
	 	 	 	 	 	 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	 ๑๑,๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 งบประมาณใช้ไปทั้งสิ้น	
๕,๐๔๕,๖๙๔	บาท	(ร้อยละ	๔๕.๐๕)	งบประมาณคงเหลือ	๖,๑๕๔,๓๐๖	บาท

ภาพประกอบที	่๙	ภาพกิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

	 	 	 	 ๑.๒)	 โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถ่ิน	 
(งบประมาณค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
	 	 	 	 	 กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น	 โดยส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้จัดสรรงบประมาณให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 
เพื่อผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกต้ังท้องถ่ิน	 โดยใช้เกณฑ์ 
การจัดสรรจากจ�านวนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต�าบล	 (ศส.ปชต.)	 ๗,๕๑๗	 แห่ง	 ในแต่ละพื้นที่	 แห่งละ	 
๒,๔๐๐	 บาท	 และจัดสรรเพิ่มเติมให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 
ที่มี	ศส.ปชต.ดีเด่น	ป	ีพ.ศ.	๒๕๖๑	จ�านวน	๘	แห่ง	ๆ	ละ	๑,๘๐๐	บาท	โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เป็นดุลยพินิจ 
ของผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในแต่ละพื้นที	่ ภายใต้แนวทาง 
ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	
	 	 	 	 	 งบประมาณที่ได ้รับจัดสรร	 ๑๘,๐๕๕,๒๐๐	 บาท	 งบประมาณใช้ไปทั้งส้ิน	
๑๐,๘๐๘,๗๔๕.๙๔	บาท	(ร้อยละ	๕๙.๘๗)	งบประมาณคงเหลือ	๗,๒๔๖,๔๕๔.๐๖	บาท

ภาพประกอบที่	๑๐	ภาพกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๖ 

ภาพประกอบท่ี ๙ ภาพกิจกรรมเผยแพรความรูแกประชาชนเพ่ือสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

 
    1.๒) โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกวิถีชีวิตประช   
     กิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้   

การเลือกตั้งไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้งทองถ่ิน โดยใช เกณฑ 
การจัดสรรจากจํานวนศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต .) 7,517 แหง ในแตละพ้ืนท่ี แหงละ 
2,400 บาท และจัดสรรเพ่ิมเติมใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ท่ีมี 
ศส.ปชต.ดีเดน ป พ.ศ. 2561 จํานวน 8 แหง ๆ ละ 1,800 บาท โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเปนดุลยพินิจของ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองในแตละพ้ืนท่ี ภายใตแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

     งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 18 ,055 ,200 บาท งบประมาณใชไปท้ังสิ้น  
10,808,745.94 บาท (รอยละ 59.87) งบประมาณคงเหลือ 7,246,454.06 บาท 
 

ภาพประกอบท่ี ๑๐ ภาพกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้งทองถิ่น 
 

   
 

  ๑.๓.๒ การพัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพ่ือ สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง และการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ  
   1) โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและใหบริการขาวสารดานการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๖ 

ภาพประกอบท่ี ๙ ภาพกิจกรรมเผยแพรความรูแกประชาชนเพ่ือสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

 
    1.๒) โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกวิถีชีวิตประช   
     กิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้   

การเลือกตั้งไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้งทองถ่ิน โดยใช เกณฑ 
การจัดสรรจากจํานวนศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต .) 7,517 แหง ในแตละพ้ืนท่ี แหงละ 
2,400 บาท และจัดสรรเพ่ิมเติมใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ท่ีมี 
ศส.ปชต.ดีเดน ป พ.ศ. 2561 จํานวน 8 แหง ๆ ละ 1,800 บาท โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเปนดุลยพินิจของ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองในแตละพ้ืนท่ี ภายใตแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

     งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 18 ,055 ,200 บาท งบประมาณใชไปท้ังสิ้น  
10,808,745.94 บาท (รอยละ 59.87) งบประมาณคงเหลือ 7,246,454.06 บาท 
 

ภาพประกอบท่ี ๑๐ ภาพกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้งทองถิ่น 
 

   
 

  ๑.๓.๒ การพัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพ่ือ สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง และการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ  
   1) โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและใหบริการขาวสารดานการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๖ 

ภาพประกอบท่ี ๙ ภาพกิจกรรมเผยแพรความรูแกประชาชนเพ่ือสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

 
    1.๒) โครงการรณรงคสรางจิตสํานึกวิถีชีวิตประช   
     กิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้   

การเลือกตั้งไดจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
เพ่ือผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้งทองถ่ิน โดยใช เกณฑ 
การจัดสรรจากจํานวนศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต .) 7,517 แหง ในแตละพ้ืนท่ี แหงละ 
2,400 บาท และจัดสรรเพ่ิมเติมใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ท่ีมี 
ศส.ปชต.ดีเดน ป พ.ศ. 2561 จํานวน 8 แหง ๆ ละ 1,800 บาท โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมใหเปนดุลยพินิจของ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองในแตละพ้ืนท่ี ภายใตแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

     งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 18 ,055 ,200 บาท งบประมาณใชไปท้ังสิ้น  
10,808,745.94 บาท (รอยละ 59.87) งบประมาณคงเหลือ 7,246,454.06 บาท 
 

ภาพประกอบท่ี ๑๐ ภาพกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูการเลือกตั้งทองถิ่น 
 

   
 

  ๑.๓.๒ การพัฒนาส่ือ และนวัตกรรมเพ่ือ สรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง และการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ  
   1) โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและใหบริการขาวสารดานการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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	 	 ๑.๓.๒	 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง	และการพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ	
	 	 	 ๑)	 โครงการพฒันานวตักรรมสือ่สารและให้บรกิารข่าวสารด้านการขบัเคลือ่นวิถีประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 	 	 กิจกรรมจัดท�าแอปพลิเคชัน	 Civic	 Education	 บนโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบสมาร์ทโฟน	 
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้จัดท�า 
แอปพลิเคชัน	 Civic	 Education	 บนโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบสมาร์ทโฟน	 และได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว 
แอปพลิเคชัน	 เมื่อวันศุกร์ที่	๕	มีนาคม	๒๕๖๔	เวลา	๑๐.๐๐	-	๑๒.๐๐	นาฬิกา	ณ	ลานชั้น	๒	 (หน้าห้อง	๒๐๑)	 
ซ่ึงถือเป็นนวัตกรรมใหม่	 เป็นการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖๗ 

    กิจกรรมจัดทําแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟน  
ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ พ .ศ. 2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดจัดทํา 
แอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพทเคลื่อนท่ีแบบสมารทโฟน และไดจัดกิจกรรมแถลงขาวเปดตัว 
แอปพลิเคชัน เม่ือวันศุกรท่ี 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 -  12.00 นาฬิกา ณ ลานชั้น 2 (หนาหอง 201)  
ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมใหม เปนการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมชองทางการสื่อสารในการเสริมสรางความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
   ๒) โครงการสรางจิตสํานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
    กิจกรรมผลิตสื่อเผยแพรความรูเพ่ือสรางพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดําเนินการผลิตคูมือประชาชนจัดสรร 
ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพรความรูเพ่ือสรางพ ลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จาํนวน 45,000 เลม  

QR code สําหรับดาวนโหลด 

คูมือการใชแอปพลิเคชัน 

Civic Education 

QR code สําหรับดาวนโหลด 

แอปพลิเคชนั 

Civic Education 

    

QR	code	ส�าหรับดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน

Civic	Education

QR	code	ส�าหรับดาวน์โหลด
คู่มือการใช้แอปพลิเคชัน

Civic	Education
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	 	 	 ๒)	 โครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
	 	 	 	 กิจกรรมผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้เพ่ือสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ด�าเนินการผลิตคู่มือประชาชนจัดสรร 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัและกรงุเทพมหานคร	เพ่ือเผยแพร่ความรูเ้พือ่สร้างพลเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	จ�านวน	๔๕,๐๐๐	เล่ม	
	 	 	 	 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร	 ๔๕๐,๐๐๐	บาท	 งบประมาณใช้ไปท้ังสิ้น	 ๔๓๓,๓๕๐	บาท	 
(ร้อยละ	๙๖.๓๐)	งบประมาณคงเหลือ	๑๖,๖๕๐	บาท	
	 	 	 ๓)	 โครงการรณรงค์สร้างจติส�านกึวถีิชวีติประชาธปิไตยและการเลือกต้ังท้องถิน่	(งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
	 	 	 	 กิจกรรมผลิตหนังสือความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น	 โดยส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 ด�าเนินการผลิตคู่มือประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น	 ชุด	 “๑๐๘	 ความรู้เก่ียวกับ 
การเลอืกตัง้ท้องถิน่”	จ�านวน	๑๔,๔๘๐	เล่ม	เพือ่ใช้ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สร้างจิตส�านกึวถิชีวีติประชาธปิไตย 
และการเลือกตั้งท้องถิ่น	ในกิจการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
	 	 	 	 งบประมาณท่ีได้รบัจดัสรร	๑๔๔,๘๐๐	บาท	งบประมาณใช้ไปทัง้สิน้	๑๒๓,๙๔๘.๘๐	บาท	 
(ร้อยละ	๘๕.๖๐)	งบประมาณคงเหลือ	๒๐,๘๕๑.๑๒	บาท	

	 	 ๑.๓.๓	 การพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ
	 	 	 ภายหลังการน�าหลักสูตรพลเมืองคุณภาพไปอบรมวิทยากรหน่วยงานของรัฐ	 และ
วิทยากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ผลจากการ
อบรมดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่อเน้ือหา	 และรูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร	 จึงน�ามาสู่ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ	 เ พ่ือให ้หลักสูตรมีความสมบูรณ ์ยิ่ งขึ้น	 
และสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ ่มเป ้าหมายได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 โดยได ้เชิญหน่วยงานพันธมิตรทั้ง	 
๕	 หน่วยงาน	 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย	 เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหลักสูตร	 และแนวทาง
การน�าหลักสูตรไปใช้	 รวมถึงวางแผนการด�าเนินงานขับเคล่ือนการสร้างความเป็นพลเมืองร่วมกับเครือข่ายของ 
แต่ละหน่วยงาน	จ�านวน	๓	ครั้ง	ดังนี้	
	 	 	 ครั้งที่	๑	ระหว่างวันที่	๑๘	-	๒๐	มกราคม	๒๕๖๔
	 	 	 ครั้งที่	๒	ระหว่างวันที่	๓	–	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔
	 	 	 ครั้งที่	๓	ระหว่างวันที่	๑๕	–	๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บายเซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว	 ได้พัฒนา	 “หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ”	 ให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น	ทั้งในด้านเนื้อหาใบความรู้	เทคนิควิธีการถ่ายทอดและสื่ออุปกรณ์		
เพื่อเตรียมพร้อมรองรับภารกิจขยายผลการเรียนรู้สู่	 ศส.ปชต.	 รวมท้ังองค์กรเครือข่ายพลเมืองและประชาชน	 
กลุ่มต่าง	ๆ	ต่อไป	โดยมีเนื้อหา	๔	วิชา	ประกอบด้วย
	 	 	 วิชาที่	๑	การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(๙๐	นาที)
	 	 	 วิชาที่	๒	การเป็นพลเมืองคุณภาพ	(๖๐	นาที)
	 	 	 วิชาที่	๓	การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง	(๙๐	นาที)
	 	 	 วิชาที่	๔	การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	(ศส.ปชต.)	(๖๐	นาที)
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	 	 	 จ�าแนกหลักสูตรออกเป็น	๓	หลักสูตร	ส�าหรับใช้ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 	 ๑.	 วิชาที่	๑	-	๓	ส�าหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้น�ากลุ่มองค์กรเครือข่ายพลเมืองและประชาชน
ทั่วไป	ระยะเวลา	๔	ชั่วโมง
	 	 	 ๒.	 วิชา	 ๑	 -	 ๔	 ส�าหรับหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	
(ศส.ปชต.)	ระยะเวลา	๕	ชั่วโมง
	 	 	 ๓.	 วิชาที่	๑	 -	๔	และเพิ่มเติมวิชาที่	๕	 เทคนิคการเป็นวิทยากรแบบมีส่วนร่วม	พร้อมด้วย
กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร	ส�าหรับหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพ	ระยะเวลา	๓	วัน
	 	 	 ส�าหรับวิทยากรพลเมืองคุณภาพ	 ซึ่งมีภารกิจต้องน�าหลักสูตรนี้ไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมาย 
ต่าง	 ๆ	 นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาต่าง	 ๆ	 อย่างถ่องแท้	 ยังต้องมีทักษะการเป็นวิทยากร 
แบบมส่ีวนร่วมท่ีเน้นผูเ้ข้าอบรมเป็นศนูย์กลางในการเรยีนรู	้มใิช่วทิยากรแบบเก่าทีย่ดึตนเองเป็นศนูย์กลางการเรยีนรู้ 
ดังนั้น	 ผู้ที่จะส�าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรคุณภาพจ�าเป็นต้องผ่านการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรแบบมี 
ส่วนร่วมด้วย	

	 	 ๑.๓.๔	 การจัดท�าฐานข้อมูลเครือข่ายประชาธิปไตย
	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการจัดจ้างท�าระบบฐานข้อมูลเครือข่าย
ประชาธิปไตย	จ�านวน	๑	ระบบ	ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ภายใต้ชื่อระบบ	https://d-network.ect.go.th		เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 มีเป้าหมายเพื่อบันทึกข้อมูลกรรมการ	 ศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 ข้อมูลวิทยากรประชาธิปไตย	 และข้อมูลเครือข่ายอื่น	 โดยได้มีการจัดประชุมชี้แจง
ฝึกการใช้งานผ่านระบบ	Online	 แนวทางบันทึกข้อมูลฯ	 โดยผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้สนับสนุนในการบันทึกข้อมูล 
แก่พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 
และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่	๑	–	๘	
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   ๒. วิชา ๑ - ๔ สําหรับหลักสูตรฝกอบรมคณะกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) ระยะเวลา ๕ ชั่วโมง 
   ๓. วิชาท่ี ๑ - ๔ และเพ่ิมเติมวิชาท่ี ๕ เทคนิคการเปนวิทยากรแบบมีสวนรวม พรอมดวยกิจกรรม
การฝกปฏิบัติการเปนวิทยากร สําหรับหลักสูตรฝกอบรมวิทยากรพลเมืองคุณภาพ ระยะเวลา ๓ วัน 
   สําหรับวิทยากรพลเมืองคุณภาพ ซ่ึงมีภารกิจ ตองนําหลักสูตรนี้ไปขยายผลกับกลุมเปาหมาย 
ตาง  ๆ นอกจากจะตองมีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชาตาง  ๆ อยางถองแท ยังตองมีทักษะการเปนวิทยากร 
แบบมีสวนรวมท่ีเนนผูเขาอบรมเปนศูนยกลางในการเรียนรู มิใชวิทยากรแบบเกาท่ียึดตนเองเปนศูนยกลางการเรียนรู 
ดังนั้น  ผูท่ีจะสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรวิทยากรคุณภา พจําเปนตองผานการฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรแบบมี 
สวนรวมดวย  
  ๑.๓.๔ การจัดทําฐานขอมูลเครือขายประชาธิปไตย 

   สํานัก งานคณะกรรมการ การเลือกตั้งไดดําเนินการจัดจางทําระบบฐานขอมูลเครือขาย
ประชาธิปไตย จํานวน 1 ระบบ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ภายใตชื่อระบบ https://d-network.ect.go.th  เพ่ือเปน
ฐานขอมูลเครือขายท่ีรวมสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีเปาหมายเพ่ือบันทึกขอมูล กรรมการ ศูนยสงเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย ขอมูลวิทยากรประชาธิปไตย และขอมูลเครือขายอ่ืน โดยไดมีการจัดประชุมชี้แจงฝกการ
ใชงานผานระบบ Online แนวทางบันทึกขอมูลฯ โดยผูดูแลระบบจะเปนผูสนับสนุนในการบันทึกขอมูล 
แกพนักงานของสํานักงา นคณะกรรมการการเลือกตั้ง สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
และศูนยสงเสริมการศึกษาและการมีสวนรวมของพลเมืองท่ี 1 –  8  
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	 	 ๑.๓.๕	 ผลการปฏิบัติงานการให้บริการศึกษาดูงานแก่ผู้ใช้บริการ		ณ		ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
	 	 	 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในต่างประเทศและในประเทศ	 ความเป็นมาของการเมืองและการเลือกต้ังของไทย	 ตลอดจนความ
เป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 มีหน้าที่จัดให้บริการแก่ผู้รับการ
ศึกษาอบรม	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมทั้งการให้บริการในรูป
ของพิพิธภัณฑ์การเลือกตั้งไทย	 เพื่อให้ผู้เข้าศึกษาดูงานมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	 โดยมีการน�าเสนอผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส	์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ	ซึ่งมีตัวชี้วัดวัดผลการด�าเนินงาน	จ�านวน		๒	ตัวชี้วัด	
ดังนี้
	 	 	 ๑)	 ร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	 โดยวัดผลจากการจัดท�าแบบ 
ทดสอบ	Pre-Test	และ	Post-Test
	 	 	 ๒)	ร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในการให้บริการ	โดยวัดผลจากแบบสอบถาม	 
ทั้งนี้	 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได้ด�าเนินการจัดทดสอบความรู ้ของผู ้เข้าศึกษาดูงานและทอดแบบสอบถาม	 
ความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าศึกษาดูงานทุกคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน	และน�ามาแปรผลเป็นประจ�าทุกเดือน
	 	 	 ส�าหรบัในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ศนูย์ศกึษาประชาธิปไตยได้ด�าเนนิสรปุผลการด�าเนนิการ 
การให้บริการ	วัดผลความรู้ของผู้เข้าศึกษาดูงานและวัดผลความพึงพอใจในการให้บริการ	ดังนี้	

	 	 	 ๑)	 การให้บริการศึกษาดูงานแก่ผู้ใช้บริการ	รวม	๑๕	คณะ	จ�านวน	๘๐๘	คน

ลำ�ดับที่ ประเภทกลุ่มเข้�ศึกษ�ดูง�น จำ�นวน (คน) คิดเป็นร้อยละ

๑ นักเรียน ๒๐๔ ๒๕.๒๕

๒ นักศึกษา ๓๘๐ ๔๗.๐๓

๓ ประชาชน ๒๒๓ ๒๗.๖๐

๔ ผู้บริหารและพนักงาน กกต. ๑ ๐.๑๒

รวม ๘๐๘ ๑๐๐
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คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์	กรุงเทพมหานคร

เข้าศึกษาดูงาน	ในวันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๖๔

คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท	์จังหวัดสมุทรปราการ		

เข้าศึกษาดูงาน		ในวันที	่๑๐	มีนาคม	๒๕๖๔

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตร	ีม.ราชภัฏกาญจนบุรี
เข้าศึกษาดูงาน		ในวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๓

คณะศึกษาดูงานจาก	กศน.อ.สรรพยา	จ.ชัยนาท
	เข้าศึกษาดูงาน		ในวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๓
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  ๒) ผลคะแนนแบบทดสอบความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

t204

t380

t223

t1

นักเรียน

นักศกึษา

ประชาชน

ผูบริหารและพนักงาน 

สนง.กกต.

แผนภูมิท่ี  ๖   จํานวนผูเขารับการศึกษาดูงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 

เขาศึกษาดงาน  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕63 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

 เขาศึกษาดงาน  ในวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕63 

คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ   

เขาศึกษาดงาน  ในวันที่ 10 มีนาคม ๒๕64 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรัชตภาคย กรุงเทพมหานคร 

เขาศึกษาดงาน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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เขาศึกษาดงาน  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕63 

คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

 เขาศึกษาดงาน  ในวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕63 

คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  

โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท จังหวัดสมุทรปราการ   

เขาศึกษาดงาน  ในวันที่ 10 มีนาคม ๒๕64 

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรัชตภาคย กรุงเทพมหานคร 

เขาศึกษาดงาน ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
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	 	 ๒)	 ผลคะแนนแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๔
	 	 	 ๒.๑)	ผู้เข้าศึกษาดูงานท�าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
	 	 	 	 จ�านวน	๒๘๕	คน
	 	 	 ๒.๒)	มีผู้ท�าคะแนนผ่านเกณฑ์	(มากกว่า	๑๓	ข้อ	จาก	๒๐	ข้อ)		จ�านวน	๒๓๖	คน
	 	 	 ๒.๓)	สรุปผู้เข้าศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจ	โดยเฉลี่ยร้อยละ	๘๒.๘๑	
	 	 	 ๒.๔)	ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละ	๘๐	ของผู้เข้าศึกษาดูงานมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา
	 	 ๓)	 รายงานผลการส�ารวจความพงึพอใจในการให้บรกิารศนูย์ศกึษาประชาธปิไตย	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๔	
	 	 	 ผูใ้ช้บรกิาร	ณ	ศนูย์ศกึษาประชาธปิไตย	มจี�านวน	๘๐๘	คน	มผู้ีตอบแบบสอบถาม	จ�านวน	๕๘๖	คน 
	 	 	 โดยการประเมินผลใช้เกณฑ์	ดังนี้
	 	 	 ระดับความพึงพอใจ
	 	 	 ดีมาก	 ให้คะแนน	๕
	 	 	 ดี	 ให้คะแนน	๔
	 	 	 ปานกลาง	 ให้คะแนน	๓
	 	 	 พอใช้	 ให้คะแนน	๒
	 	 	 ควรปรับปรุง	 ให้คะแนน	๑

	 	 	 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	 ๕๘๖	 คน	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม	 
อย่างน้อยระดับ	๔	จ�านวนร้อยละ	๙๘.๐๓	[ระดับดีมาก	(๕)	+	ระดับด	ี(๔)]	จ�าแนกเป็นหัวข้อค�าถามดังนี้
	 	 	 ๑)	 หัวข้อ	 “เนื้อหาความรู ้ในศูนย์ฯ”	 ผู ้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ 
ดีมาก	จ�านวน	๔๖๓	คน	คิดเป็นร้อยละ	๗๙.๐๑	 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับด	ี จ�านวน	๑๑๖	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	๑๙.๘๐	รวมมีความพึงพอใจอย่างน้อยระดับ	๔	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๘๑	[ระดับดีมาก	(๕)	+	ระดับด	ี(๔)]
	 	 	 ๒)	 หัวข้อ	 “รูปแบบการน�าเสนอในศูนย์ฯ”	 ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ 
ดีมาก	จ�านวน	๔๒๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๗๓.๐๔	 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับด	ี จ�านวน	๑๔๗	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	๒๕.๐๙	
	 	 	 ๓)	 หัวข้อ	 “การบรรยายของวิทยากร”	 ผู้เข้าศึกษาดูงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับดีมาก	
จ�านวน	๔๔๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๗๖.๖๒	รองลงมามีความพึงพอใจในระดับด	ี จ�านวน	๑๓๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	
๒๒.๕๓	รวมมีความพึงพอใจอย่างน้อยระดับ	๔	คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๑๕	[ระดับดีมาก	(๕)	+	ระดับด	ี(๔)]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๒ 

   ๒.๑) ผูเขาศึกษาดูงานทําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
    จํานวน 285 คน 
   ๒.๒) มีผูทําคะแนนผานเกณฑ (มากกวา 1๓ ขอ จาก ๒๐ ขอ)  จํานวน 236 คน 
   ๒.๓) สรุปผูเขาศึกษาดูงานมีความรูความเขาใจ โดยเฉลี่ยรอยละ 82.81  
   ๒.๔) ผานเกณฑตัวชี้วัดรอยละ 80 ของผูเขาศึกษาดูงานมีความรูดานพลเมืองศึกษา 
  ๓) รายงานผลการสาํรวจความพึงพอใจในการใหบริการศูนยศึกษาประชาธปิไตย ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 256๔  
   ผูใชบริการ ณ ศูนยศึกษาประชาธิปไตย มีจํานวน 808 คน มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 586 คน 
   โดยการประเมินผลใชเกณฑ ดังนี้ 
   ระดับความพึงพอใจ 
   ดีมาก  ใหคะแนน 5 
   ดี   ใหคะแนน 4 
   ปานกลาง  ใหคะแนน 3 
   พอใช  ใหคะแนน 2 
   ควรปรับปรุง ใหคะแนน ๑ 

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขาศึกษาดูงานท่ีศูนยศึกษาประชาธิปไตย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

คําถาม 

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม (คะแนน) 

ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใช (2) ควรปรับปรุง (1) 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ จํานวน 

(คน) 
รอยละ จํานวน 

(คน) 
รอยละ จํานวน 

(คน) 
รอยละ จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. เนื้อหาความรูในศูนยฯ 463 79.01 116 19.80 5 0.85 1 0.17 1 0.17 

2. รูปแบบการนําเสนอในศูนยฯ 428 73.04 147 25.09 9 1.54 1 0.17 1 0.17 

3. การบรรยายของวิทยากร 449 76.62 132 22.53 4 0.68 0 0.00 1 0.17 

4. คูมือแบบทดสอบความรู 386 65.87 177 30.20 18 3.07 2 0.34 8 1.37 

สรุปความพึงพอใจในภาพรวม   73.63   24.40   1.54   0.17   0.47 

 
   มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 586 คน ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม 

อยางนอยระดับ 4 จํานวนรอยละ 98.03 [ระดับดีมาก (5) + ระดับดี (4)] จําแนกเปนหัวขอคําถามดังนี้ 
    ๑) หัวขอ “เนื้อหาความรูในศูนยฯ” ผูเขาศึกษาดูงานสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
จํานวน 463 คน คิดเปนรอยละ 79.01 รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับดี จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 
19.80 รวมมีความพึงพอใจอยางนอยระดับ 4 คิดเปนรอยละ 98.81 [ระดับดีมาก (5) + ระดับดี (4)] 
    2) หัวขอ “รูปแบบการนาํเสนอในศูนยฯ” ผูเขาศึกษาดูงานสวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก จํานวน 428 คน คิดเปนรอยละ 73.04 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดี จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
25.09  
    3) หัวขอ “การบรรยายของวทิยากร ” ผูเขาศึกษาดูงานสวนใหญ มีความพึงพอใจในระดับดี
มาก จํานวน 449 คน คิดเปนรอยละ 76.62 รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดี จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 
22.53 รวมมีความพึงพอใจอยางนอยระดับ 4 คิดเปนรอยละ 99.15 [ระดับดีมาก (5) + ระดับดี (4)] 
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	 	 ๔)	 หวัข้อ	“คูม่อืแบบทดสอบความรู้”	ผูเ้ข้าศกึษาดูงานส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจในระดับดีมาก	จ�านวน	
๓๘๖	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๘๗	รองลงมามีความพึงพอใจในระดับด	ีจ�านวน	๑๗๗	คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๐.๒๐	รวม
มีความพึงพอใจอย่างน้อยระดับ	๔	คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๐๗	[ระดับดีมาก	(๕)	+	ระดับด	ี(๔)

 ๑.๔ ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาส�นักงานคณะกรรมการ
	 	 ๑.๔.๑	 การพัฒนาระเบียบที่ส�าคัญ
    ◆	การจัดท�าและปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 	 รวมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประกาศ 
บังคับใช้ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔		จ�านวน		๑๐		ฉบับ

ตารางที่	๑๐	ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประกาศบังคับใช้	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

ระเบียบ/ประกาศ
วันเดือนปี

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
QR	Code

๑.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
					และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก
					สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๓

๑๙		ตุลาคม		๒๕๖๓

๒.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวม
					ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียน
					พรรคการเมือง

๒๘		มกราคม		๒๕๖๔	

๓.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหาร
					งานบุคคล	พ.ศ.	๒๕๖๔

๒๙		เมษายน		๒๕๖๔

๔.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
					พนักงานและการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
					เพื่อเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของส�านักงาน
					(อนุ	ก.กกต.)	พ.ศ.	๒๕๖๔

๓๑		สิงหาคม		๒๕๖๔

๕.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด�าเนินการ
					ทางวินัยของพนักงาน	การสั่งพักงาน	และให้ออกจากงาน
					ไว้ก่อน	พ.ศ.	๒๕๖๔

๓๑		สิงหาคม		๒๕๖๔

๖.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการอุทธรณ์
					และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์	พ.ศ.	๒๕๖๔

๓๑		สิงหาคม		๒๕๖๔

๗.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการออกจากงาน
					ของพนักงาน	พ.ศ.	๒๕๖๔

๓๑		สิงหาคม		๒๕๖๔

๘.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการร้องทุกข์	 
					และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์	พ.ศ.	๒๕๖๔

๓๑		สิงหาคม		๒๕๖๔

๙.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการมอบอ�านาจ	
					พ.ศ.	๒๕๖๔

๓๑		สิงหาคม		๒๕๖๔

๑๐.		ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
							สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที่	๓)	
							พ.ศ.	๒๕๖๔

๒๓		กันยายน		๒๕๖๔
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	 	 ๑.๔.๒	 การพัฒนาบุคลากรด้านการสืบสวนและไต่สวน

	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้	ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้รองรับภารกิจ
ควบคุม	สอดส่อง	สบืสวน	ไต่สวน	วนิจิฉยัช้ีขาด	ด�าเนนิคดใีนศาล	การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและคุม้ครองพยาน	ดงันี้
	 	 	 -	 การประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการสืบสวนและไต่สวน	
	 	 	 	 ด�าเนินการจัดประชุมเจ้าพนักงานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน	 ผู ้บริหาร 
และพนกังานสบืสวนและไต่สวน	ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	เพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบัภารกจิการสบืสวนและไต่สวน									
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ีเพือ่ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการสบืสวน	ไต่สวน	การแสวงหาข้อมลูข่าวสาร 
การคุ้มครองพยาน	และภารกิจและหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด	รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาส�าหรับการเลือกตั้งดังกล่าว

                                                                 

	 	 ๑.๔.๓	 การพัฒนาระบบงานส�าหรับการสืบสวนและไต่สวน

	 	 	 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการพัฒนางานด้านการสืบสวนฯ	 
ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ได้ด�าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในการพัฒนารูปแบบ 
และวิธีการสืบสวน	 ไต่สวน	 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 รวมทั้ง	 
มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนหรือไต่สวน	ดังนี้
	 	 	 ๑)	 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน
	 	 	 	 ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน	 ส�าหรับการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีในส่วนกลาง	 รวม	๑	 ศูนย์	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทุกจังหวัด	
รวม	 ๗๗	 ศูนย์	 มีหน้าที่อ�านวยการและประสานงานข่าวการสืบสวนหรือไต่สวน	 รับแจ้งเหตุหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การกระท�าผดิกฎหมายเลอืกตัง้	และเป็นช่องทางส�าหรับประชาชนสามารถให้แจ้งเหตุหรือเบาะแสการกระท�าความ
ผิดกฎหมายเลือกตั้ง	

	 	 	 ๒)	 เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กระทรวงยุติธรรม 
(Data	Exchange	Center	:	DXC)
	 	 	 	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอืข่ายศูนย์แลกเปลีย่นข้อมลู
เทคโนโลยีสารสนเทศ	กระทรวงยุติธรรม	 (Data	 Exchange	Center	 :	 DXC)	 และได้รับสิทธิอนุญาตเข้าถึงข้อมูล 

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๔ 

    สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพ่ือใหรองรับภารกิจ
ควบคุม สอดสอง สืบสวน ไตสวน วินิจฉัยชี้ขาด ดําเนินคดีในศาล การแสวงหาขอมูลขาวสารและคุมครองพยาน ดังนี้ 
    - การประชุมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการสืบสวนและไตสวน  
     ดําเนินการจัดประชุมเจาพนักงานแ ละคณะกรรมการสืบสวนและไตสวน ผูบริหาร  
และพนักงานสืบสวนและไตสวน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับภารกิจการสืบสวนและไตสวน         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เพ่ือซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการสืบสวน ไตสวน การแสวงหาขอมูลขาวสาร  
การคุมครองพยาน และภารกิจและหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังรับทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาสําหรับการเลือกตั้งดังกลาว 
 

 

 

 

 

                                                                  
 

 
  ๑.๔.๓ การพัฒนาระบบงานสําหรับการสืบสวนและไตสวน 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนางานดานการสืบสวน ฯ ซ่ึง ใน
ปงบประมาณ พ .ศ. 2564 ไดดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการพัฒนารูปแบบ 
และวิธีการสืบสวน ไตสวน การแสวงหาขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ และ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน  รวมท้ัง  
มีการประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใชในการสืบสวนหรือไตสวน ดังนี้ 
    1) การจัดตั้งศูนยประสานงานการสืบสวนและไตสวน 
     ดําเนินการจัดตั้งศูนยประสานงานการสืบสวนและไตสวน สําหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ในสวนกลาง รวม 1 ศูนย และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด รวม 77 ศูนย มีหนาท่ี
อํานวยการและประสานงานขาวการสืบสวน หรือไตสวน รับแจงเหตุหรือเบาะแสเก่ียวกับการกระทําผิด กฎหมาย
เลือกตั้ง และเปนชองทางสําหรับประชาชนสามารถใหแจงเหตุหรือเบาะแสการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
 
 

 

 

 

 

 

    ๒) เขาเปนสมาชิกเครือขายศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงยุติธรรม  
(Data Exchange Center : DXC) 
     สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได เขารวมเปนสมาชิกเครือขายศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงยติุธรรม (Data Exchange Center : DXC) และไดรับสิทธิอนุญาตเขาถึงขอมูล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานสํานักงานกิจการยุติธรรม ไดแก  ขอมูลการสมรส ขอมูลการหยา  

 

      

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๔ 

    สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดเตรียมความพรอมดานบุคลากรเพ่ือใหรองรับภารกิจ
ควบคุม สอดสอง สืบสวน ไตสวน วินิจฉัยชี้ขาด ดําเนินคดีในศาล การแสวงหาขอมูลขาวสารและคุมครองพยาน ดังนี้ 
    - การประชุมบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการสืบสวนและไตสวน  
     ดําเนินการจัดประชุมเจาพนักงานแ ละคณะกรรมการสืบสวนและไตสวน ผูบริหาร  
และพนักงานสืบสวนและไตสวน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับภารกิจการสืบสวนและไตสวน         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ บริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรี เพ่ือซักซอมแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการสืบสวน ไตสวน การแสวงหาขอมูลขาวสาร  
การคุมครองพยาน และภารกิจและหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังรับทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาสําหรับการเลือกตั้งดังกลาว 
 

 

 

 

 

                                                                  
 

 
  ๑.๔.๓ การพัฒนาระบบงานสําหรับการสืบสวนและไตสวน 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนางานดานการสืบสวน ฯ ซ่ึง ใน
ปงบประมาณ พ .ศ. 2564 ไดดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการพัฒนารูปแบบ 
และวิธีการสืบสวน ไตสวน การแสวงหาขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ และ มีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน  รวมท้ัง  
มีการประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใชในการสืบสวนหรือไตสวน ดังนี้ 
    1) การจัดตั้งศูนยประสานงานการสืบสวนและไตสวน 
     ดําเนินการจัดตั้งศูนยประสานงานการสืบสวนและไตสวน สําหรับ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ในสวนกลาง รวม 1 ศูนย และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัด รวม 77 ศูนย มีหนาท่ี
อํานวยการและประสานงานขาวการสืบสวน หรือไตสวน รับแจงเหตุหรือเบาะแสเก่ียวกับการกระทําผิด กฎหมาย
เลือกตั้ง และเปนชองทางสําหรับประชาชนสามารถใหแจงเหตุหรือเบาะแสการกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
 
 

 

 

 

 

 

    ๒) เขาเปนสมาชิกเครือขายศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงยุติธรรม  
(Data Exchange Center : DXC) 
     สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได เขารวมเปนสมาชิกเครือขายศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงยติุธรรม (Data Exchange Center : DXC) และไดรับสิทธิอนุญาตเขาถึงขอมูล 
เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ผานสํานักงานกิจการยุติธรรม ไดแก  ขอมูลการสมรส ขอมูลการหยา  
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เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ผ่านส�านักงานกิจการยุติธรรม	 ได้แก่	 ข้อมูลการสมรส	 ข้อมูลการหย่า		
ข้อมูลการเปลี่ยนชื่อ-สกุล	ของกรมการปกครอง	ข้อมูลการอายัดตัวผู้ต้องขัง	กรมราชทัณฑ์	ข้อมูลทะเบียน	ประวัติ
อาชญากร	กองทะเบียนประวัติอาชญากร	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิข้อมูลสารบบคดี	ส�านักงานอัยการสูงสุด	และ
ข้อมูลทะเบียนยานพาหนะ	ผ่านเงื่อนไขการสืบค้นรายการเลขทะเบียน	แทนการสืบค้นผ่านรายการ	เลขประจ�าตัว 
ประชาชนเจ้าของรถ	 ทั้งนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างจัดท�าข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
และพรรคการเมืองเพื่อน�าไปเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานสมาชิก

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๕ 

          

ขอมูลการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของกรมการปกครอง  ขอมูลการอายัดตัวผูตองขัง กรมราชทัณฑ  ขอมูลทะเบียน  ประวัติ
อาชญากร กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอมูลสารบบคดี สํานักงานอัยการสูงสุด และขอมูล
ทะเบียนยานพาหนะ ผานเง่ือนไขการสืบคนรายการเลขทะเบียน แทนการสืบคนผานรายการ   เลขประจําตัว
ประชาชนเจาของรถ  ท้ังนี้ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยูระหวางจัดทําขอมูลเก่ียวกับการเลือกตั้ง  
และพรรคการเมืองเพ่ือนําไปเปนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับหนวยงานสมาชิก 

   
 
 

 

 

 
 
 
    ๓) การพัฒนาแอปพลิเคชันรับแจงเหตุหรือเบาะแสทุจริต 
     ดําเนินการ ปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเค ชันตาสับปะรด  ใหสามารถรองรับการรายงาน  
ของผูตรวจการเลือกตั้ง และเพ่ือใหประชาชนสามารถใชเปนชองทางในการแจงเหตุหรือเบาะแสการกระทําความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง ทําใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองปรามการทุจริตเลือกตั้งไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
    ๔) การพัฒนาระบบงานการขาว 
     ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา จัดทําขอมูลแหลงขาว วิเคราะห รายงานการขาวท่ีเก่ียวของ 
กับการเลือกตั้ง  รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเก่ียวกับการเบิกจายคาตอบแทนผูใหขอมูลขาวสาร และรางวัล  
แกผูชี้เบาะแสการกระทําการอันไมสุจริตหรือเท่ียงธรรมในการเลือกตั้ง รวมท้ัง จัดทําสื่อประชาสัมพันธใหประชาชน

ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับคาตอบแทนเพ่ือสนับสนุน แกผูใหขอมูลขาวสาร และการให รางวัลแกผูชี้เบาะแส    

กรณีมีการแจงเหตุหรือเบาะแสทุจริต การกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายเ ลือกตั้ง  เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ  

และเขามามีสวนรวมกับการแจงเหตุหรือเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง 
 
 

 

 

 
 

 

             

	 	 	 ๓)	 การพัฒนาแอปพลิเคชันรับแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริต
	 	 	 	 ด�าเนินการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันตาสับปะรด	 ให้สามารถรองรับการรายงาน 
ของผู้ตรวจการเลอืกตัง้	และเพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตหุรอืเบาะแสการกระท�าความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง	ท�าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

	 	 	 ๔)	 การพัฒนาระบบงานการข่าว
	 	 	 	 ด�าเนินการปรบัปรงุและพฒันาจัดท�าข้อมลูแหล่งข่าว	วเิคราะห์รายงานการข่าวท่ีเกีย่วข้อง 
กับการเลือกตั้ง	รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร	และรางวัลแก่ 
ผู้ชี้เบาะแสการกระท�าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกต้ัง	 รวมทั้ง	 จัดท�าส่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนเพื่อสนับสนุนแก่ผู ้ให้ข้อมูลข่าวสาร	 และการให้รางวัลแก่ผู ้ชี้เบาะแส		 
กรณีมีการแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตการกระท�าความผิดเก่ียวกับกฎหมายเลือกตั้ง	 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 
และเข้ามามีส่วนร่วมกับการแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
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                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๖ 

  ๑.๔.๔ ผลการปฏิบัติงาน การใหบริการหองสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยและหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  (E-Library) 
    ๑) การใหบริการหองสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หองสมุดฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ดังกลาว ตามประกาศของศูนยบริหารสถา นการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และกรุงเทพมหานครอยางเครงครัด  โดยในระยะแรกไดปดการใหบริการ  เปดใหบริการโดยปรับลดเวลาการใหบริการ 

จํากัดจํานวนผูเขาใชบริการตอชวงเวลา  จัดใหมีการ เวนระยะหาง (Social Distancing) รวมท้ังได จัดเจล

แอลกอฮอลสําหรับลางมือ และการทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี  อุปกรณของหองสมุด  ดวยน้ํายาฆาเชื้อ อยาง
ตอเนื่อง  สําหรับการใหบริการหองสมุด ปจจุบันมีหนังสือ จํานวน 11,286 รายการ 
     สถิติการใชบริการ  
     - ผูเขาใชบริการ จํานวน  2,268  คน  
     - บริการยืม คืน หนงัสือ จํานวน  599  ครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    ๒) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  (E-Library) เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการของหองสมุด
และนิทรรศการประชาธิปไตย ปจจุบันมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ในระบบ จํานวน  7,148 รายการ  
สําหรับการเขาใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สามารถ เรียกใชงานบน Web Browser และ Application  
บน Smart Phone โดยสามารถสมัครใชบริการและดาวนโหลด Application ไดท่ีเว็บไซต http://library.ect.go.th  
นอกจากนี้  สามารถเขาใชงาน ไดผานหนาหลักของเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอีกชองทางหนึ่ง   

	 	 ๑.๔.๔	 ผลการปฏิบัติงานการให้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยและห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์		(E-Library)
	 	 	 ๑)	 การให้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย
	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ห้องสมดุฯ	ได้ปฏบิตัติามแนวทางและมาตรการการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ดงักล่าว	ตามประกาศของศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	
และกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครดั		โดยในระยะแรกได้ปิดการให้บรกิาร		เปิดให้บรกิารโดยปรบัลดเวลาการให้บรกิาร 
จ�ากัดจ�านวนผูเ้ข้าใช้บรกิารต่อช่วงเวลา		จดัให้มกีารเว้นระยะห่าง	(Social	Distancing)	รวมทัง้ได้จดัเจลแอลกอฮอล์
ส�าหรับล้างมือ	และการท�าความสะอาดบริเวณพื้นที่	อุปกรณ์ของห้องสมุด	ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง		ส�าหรับ
การให้บริการห้องสมุด	ปัจจุบันมีหนังสือ	จ�านวน	๑๑,๒๘๖	รายการ
    สถิติการใช้บริการ 
	 	 	 	 -	ผู้เข้าใช้บริการ	จ�านวน		๒,๒๖๘		คน	
	 	 	 	 -	บริการยืม	คืน	หนังสือ	จ�านวน		๕๙๙		ครั้ง
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                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๖ 

  ๑.๔.๔ ผลการปฏิบัติงาน การใหบริการหองสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยและหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  (E-Library) 
    ๑) การใหบริการหองสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หองสมุดฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ดังกลาว ตามประกาศของศูนยบริหารสถา นการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และกรุงเทพมหานครอยางเครงครัด  โดยในระยะแรกไดปดการใหบริการ  เปดใหบริการโดยปรับลดเวลาการใหบริการ 

จํากัดจํานวนผูเขาใชบริการตอชวงเวลา  จัดใหมีการ เวนระยะหาง (Social Distancing) รวมท้ังได จัดเจล

แอลกอฮอลสําหรับลางมือ และการทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี  อุปกรณของหองสมุด  ดวยน้ํายาฆาเชื้อ อยาง
ตอเนื่อง  สําหรับการใหบริการหองสมุด ปจจุบันมีหนังสือ จํานวน 11,286 รายการ 
     สถิติการใชบริการ  
     - ผูเขาใชบริการ จํานวน  2,268  คน  
     - บริการยืม คืน หนงัสือ จํานวน  599  ครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    ๒) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  (E-Library) เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการของหองสมุด
และนิทรรศการประชาธิปไตย ปจจุบันมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ในระบบ จํานวน  7,148 รายการ  
สําหรับการเขาใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สามารถ เรียกใชงานบน Web Browser และ Application  
บน Smart Phone โดยสามารถสมัครใชบริการและดาวนโหลด Application ไดท่ีเว็บไซต http://library.ect.go.th  
นอกจากนี้  สามารถเขาใชงาน ไดผานหนาหลักของเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอีกชองทางหนึ่ง   

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๖ 

  ๑.๔.๔ ผลการปฏิบัติงาน การใหบริการหองสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยและหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  (E-Library) 
    ๑) การใหบริการหองสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) หองสมุดฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ดังกลาว ตามประกาศของศูนยบริหารสถา นการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และกรุงเทพมหานครอยางเครงครัด  โดยในระยะแรกไดปดการใหบริการ  เปดใหบริการโดยปรับลดเวลาการใหบริการ 

จํากัดจํานวนผูเขาใชบริการตอชวงเวลา  จัดใหมีการ เวนระยะหาง (Social Distancing) รวมท้ังได จัดเจล

แอลกอฮอลสําหรับลางมือ และการทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ี  อุปกรณของหองสมุด  ดวยน้ํายาฆาเชื้อ อยาง
ตอเนื่อง  สําหรับการใหบริการหองสมุด ปจจุบันมีหนังสือ จํานวน 11,286 รายการ 
     สถิติการใชบริการ  
     - ผูเขาใชบริการ จํานวน  2,268  คน  
     - บริการยืม คืน หนงัสือ จํานวน  599  ครั้ง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    ๒) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส  (E-Library) เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการของหองสมุด
และนิทรรศการประชาธิปไตย ปจจุบันมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ในระบบ จํานวน  7,148 รายการ  
สําหรับการเขาใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สามารถ เรียกใชงานบน Web Browser และ Application  
บน Smart Phone โดยสามารถสมัครใชบริการและดาวนโหลด Application ไดท่ีเว็บไซต http://library.ect.go.th  
นอกจากนี้  สามารถเขาใชงาน ไดผานหนาหลักของเว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอีกชองทางหนึ่ง   
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	 	 	 ๒)	 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Library)	 เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการให้บริการของห้อง
สมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย	ปัจจุบันมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	(E-book)	ในระบบ	จ�านวน		๗,๑๔๘	รายการ		
ส�าหรับการเข้าใช้งานระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์	 สามารถเรียกใช้งานบน	Web	 Browser	 และ	 Application	 
บน	Smart	Phone	โดยสามารถสมคัรใช้บรกิารและดาวน์โหลด	Application	ได้ทีเ่วบ็ไซต์	http://library.ect.go.th	 
นอกจากนี้	 สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านหน้าหลักของเว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อีกช่องทางหนึ่ง	 
สามารถ	ยมื	คนื	หนงัสอืในระบบผ่าน	Web	Browser	และ	Application	ท�าให้การใช้บรกิารเป็นไปด้วยความสะดวก 
มากยิ่งขึ้น	 และสามารถรับข่าวสารการให้บริการของห้องสมุด	 การแนะน�าหนังสือใหม่	 และการแนะน�าหนังสือ	 
(Book	 Review)	 ตลอดจนสามารถให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการได้ที่	 เพจเฟซบุ๊ก	 “ห้องสมุดกลาง	 กกต.”	 
เพื่อจะได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
     สถิติการใช้บริการ 
	 	 	 	 	 -	การสืบคืนผ่านเว็บไซต์	http://library.ect.go.th		จ�านวน		๖๖๓,๒๖๔	ครั้ง
	 	 	 	 	 -	การใช้บรกิารยมื	คนื	หนงัสือผ่านระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนกิส์	จ�านวน		๑๕๑	ครัง้

    

 

                                                                                                   รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

                                                                                                                                            ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗๗ 

สามารถ ยืม คืน หนังสือในระบบผาน Web Browser และ Application ทําใหการใชบริการเปนไปดวยความสะดวก 
มากยิ่งข้ึน และสามารถรับขาวสารการใหบริการ ของหองสมุด การแนะนําหนั งสือใหม และการแนะนําหนังสือ   
(Book Review) ตลอดจนสามารถใหขอเสนอแนะในการใหบริการไดท่ี เพจเฟซบุก “หองสมุดกลาง กกต.” เพ่ือจะได
ปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งข้ึน 
     สถิติการใชบริการ  
     - การสืบคืนผานเว็บไซต http://library.ect.go.th  จํานวน  663,264 ครั้ง 
     - การใชบริการยืม คืน หนังสือผานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส จํานวน  151 ครั้ง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขาใชงานผานหนาเว็บไซตหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

เขาใชงานผานหนาเว็บไซตหลัก 

ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพจเฟซบุก “หองสมุดกลาง กกต.” 
การเข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

เพจเฟซบุ๊ก	“ห้องสมุดกลาง	กกต.”

เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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	 แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	 จัดท�าข้ึน 

จากการระดมความคิดเห็น	 และการบูรณาการแนวความคิดของผู้บริหาร	 พนักงาน	 และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ประกอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุม		

และสามารถเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานให้บรรลเุป้าหมายภารกจิองค์กร	และมคีวามสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ

(พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 -	 ๒๕๘๐)	 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง	 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เห็นชอบ 

แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	แล้ว	ประกอบด้วยสาระส�าคัญ	

ดังนี้

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	 เร่งรัดการบูรณาการ	การบริหารการจัดการเลือกตั้ง	และการบริการดิจิทัล

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยและส่งเสริม

	 	 	 	 	 	 การพัฒนาพรรคการเมือง

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	3	 สร้างเสริมความรู ้	 พลังศรัทธา	 และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบ 

	 	 	 	 	 	 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. ผลการปฏิบัติงานที่สำ คัญตามแผนยุทธศาสตร์

กลยุทธที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ เรงรัดการบูรณาการ การบร�หารการจัดการเลือกตั้งและการบร�หารดิจิทัล
 ประกอบดวย ๙ กลยุทธ ดังนี้

กลยุทธที่ กลยุทธที่

เรงรัดเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/

ออกเสียงประชามติดวยเทคโนโลยี

ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอยางฉับพลัน

สามารถนำไปสูการแปลงรางใหเปน

digital OECT smart OECT

ยกระดับการเขาถึง

กระบวนการเลือกตั้ง/

การออกเสียงประชามติใหชาญฉลาด

ทั้งระบบ (ตนน้ำ-ปลายน้ำ)

การถอดบทเร�ยน

เพ�่อนำมาพัฒนาการ

กระบวนการเลือกตั้ง

เรงรัดสรางนวัตกรรมทางการบร�ิหาร

เพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

ยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อยางฉับพลัน

สามารถนำไปสูการแปลงราง

พัฒนามาตรฐานขั้นตอน ระเบียบ

และประกาศตางๆ ใหมีความรวดเร็ว

ทันเหตุการณและมีผลในทางปฏิบัติ

กระจายอำนาจใหสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ในการจัดสรรเง�นอุดหนุนกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเลือกตั้ง

ตามนโยบายของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

พัฒนากระบวนการในการบังคับใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ

และเปนมาตรฐาน

เรงรัดการพัฒนาเพ�่อยกระดับบุคลากร

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองรับการจัดการเลือกตั้ง

การออกเสียงประชามติ

สงเสร�มการสรางนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑	 ประกอบด้วย	จ�านวน	๑๔	 โครงการ	๒๔	กิจกรรม	สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	

จ�านวน	๙	 โครงการ	๑๓	กิจกรรม	 เบิกจ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการ	 จ�านวน	๑๗,๓๙๓,๗๐๗.๙๙	บาท	 

(สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๓.๘๓	 โดยมีผลงานที่

ส�าคัญ		ดังนี้

 ๑. โครงการพฒันาสมรรถนะและทักษะบคุลากรเพือ่การเปล่ียนผ่านสู่ digital OECT
  ๑.๑ กิจกรรม	พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น	(สสล.)

   วัตถุประสงค์  

	 	 	 ๑)	 เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มี

มาตรฐาน		โดยการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

	 	 	 ๒)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น		ให้ท�างานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	ยิ่งขึ้น

   เป้าหมาย  

   ♦	ระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น	จ�านวน	๑	ระบบ

	 	 	 ผลการด�าเนินการ

   ♦	 อยู่ระหว่างด�าเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	 (การด�าเนินการอาจมีความล่าช้า 

กว่าก�าหนดเล็กน้อย	 เนื่องจากติดภารกิจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการจัดประชุมได้	 อีกทั้งส�านักงานฯ	 ได้มีค�าสั่งให้พนักงาน

ปฏิบัติงาน	ณ	ที่พักอาศัยด้วย)

 ๒.  โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  กิจกรรม	 พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยส�านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	 

(ห้องสมุดกลาง)		

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑)	 เพื่อให้ห้องสมุดฯ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีทรัพยากรสารนิเทศที่มีความ 

หลากหลาย	 ทางด้านการเมืองการปกครองและการเลือกตั้งมีข้อมูลข่าวสารวิชาการเชิงคุณภาพทันสมัย	 น่าสนใจ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการทุกวิชาชีพ	ทุกเพศ

	 	 ๒)	 ห้องสมุดมีการบริหารจัดการและการบริการที่ทันต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	สามารถจูงใจให้พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เยาวชน	

นักเรียน	นักศึกษา	นักการเมือง	สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปสนใจที่จะเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น

	 	 ๓)	 ภาพลักษณ์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีส่งเสริมความรู้	 

ทางด้านการเมืองและการเลือกตั้ง

  เป้าหมาย  

  ♦	 ห้องสมุดฯ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีทรัพยากรสารนิเทศที่มีความหลากหลาย	 

ทางด้านการเมืองการปกครอง	 และการเลือกตั้ง	 มีข้อมูลข่าวสารวิชาการเชิงคุณภาพทันสมัย	 น่าสนใจตอบสนอง 

กลยุทธที่

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ เรงรัดการบูรณาการ การบร�หารการจัดการเลือกตั้งและการบร�หารดิจิทัล
 ประกอบดวย ๙ กลยุทธ ดังนี้

กลยุทธที่ กลยุทธที่

เรงรัดเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/

ออกเสียงประชามติดวยเทคโนโลยี

ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอยางฉับพลัน

สามารถนำไปสูการแปลงรางใหเปน

digital OECT smart OECT

ยกระดับการเขาถึง

กระบวนการเลือกตั้ง/

การออกเสียงประชามติใหชาญฉลาด

ทั้งระบบ (ตนน้ำ-ปลายน้ำ)

การถอดบทเร�ยน

เพ�่อนำมาพัฒนาการ

กระบวนการเลือกตั้ง

เรงรัดสรางนวัตกรรมทางการบร�ิหาร

เพ�่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

ยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

อยางฉับพลัน

สามารถนำไปสูการแปลงราง

พัฒนามาตรฐานขั้นตอน ระเบียบ

และประกาศตางๆ ใหมีความรวดเร็ว

ทันเหตุการณและมีผลในทางปฏิบัติ

กระจายอำนาจใหสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

ในการจัดสรรเง�นอุดหนุนกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเลือกตั้ง

ตามนโยบายของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

พัฒนากระบวนการในการบังคับใช

กฎหมายใหมีประสิทธิภาพ

และเปนมาตรฐาน

เรงรัดการพัฒนาเพ�่อยกระดับบุคลากร

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

รองรับการจัดการเลือกตั้ง

การออกเสียงประชามติ

สงเสร�มการสรางนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่
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ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการทุกวิชาชีพ	ทุกเพศ	ทุกวัยได้เพียงพอ	โดยจัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศฯ	ไม่น้อยกว่า	

๕๐	รายการ	และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินงานห้องสมุด	ไม่น้อยกว่า	๕๐	รายการ

  ผลการด�าเนินงาน

  ♦	 จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศ	จ�านวน	๓๔๙	รายการ	และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

ในการด�าเนินงานห้องสมุด	จ�านวน	๗๑	รายการ

 ๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ท
  กิจกรรม	 พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

	 	 กิจกรรมย่อยที่	๑	พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น	

  วตัถปุระสงค์		เพือ่พฒันาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลอืกตัง้ท้องถิน่ส�าหรบับนัทกึข้อมูลการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภททั่วประเทศ	

  เป้าหมาย	โปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น	๑	โปรแกรม

  ผลการด�าเนินงาน	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรม

ฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นครบถ้วน	

	 	 กิจกรรมย่อยที่	๒	การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม

  วัตถุประสงค์	เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู ้มีหน้าที่ดูแลและ 

รับผิดชอบโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นของส่วนงานต่าง	 ๆ	 ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานและ

ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลฯ		ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

  เป้าหมาย  

	 	 ๑)	 ผู้ดูแลระบบของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(ส่วนกลาง)	จ�านวน	๑๖	คน

	 	 ๒)	 ผูใ้ช้งานทัว่ไป	(User)	ของส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวดั	จ�านวน	๗๗	คน

  ผลการด�าเนินงาน	ด�าเนินงานอบรมการใช้งานโปรแกรม	จากเดิมรูปแบบประชุมสัมมนา	เปลี่ยน

เป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน	์โดยแบ่งการอบรมออนไลน์เป็น	๒	ส่วน		ดังนี้

	 	 ๑)	 การอบรมผู้ดูแลระบบของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ส่วนกลาง	 เมื่อวันที่	 ๒๕		

สิงหาคม	๒๕๖๔	โดยมีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวน	๑๖	คน

	 	 ๒)	 การอบรมผู้ใช้งานท่ัวไป	 (User)	 ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เมื่อวันท่ี	 ๑	 -	 ๒	

กันยายน	๒๕๖๔	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจังหวัดละ	๑	คน	รวมผู้เข้ารับการอบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวนประมาณ	

๑๑๐	คน

 ๔.  โครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง
  กิจกรรม	ถอดบทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่น

  วัตถุประสงค์   

	 	 ๑)	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกต้ังท้องถิ่น	 รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลบริการ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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	 	 ๒)	 เพือ่ศกึษาปัจจยัความส�าเรจ็และปัจจยัทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรคในการจัดการเลอืกต้ังสมาชกิสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 /	 สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	 และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล			

	 	 ๓)	 เพื่อน�าผลจากการศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง 

และการควบคุมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต	

  เป้าหมาย

	 	 ๑)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาใช้ฐานข้อมูลจากการถอดบทเรียน	เพื่อลดปัญหาและแก้ไข

ปัญหาในการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป	

	 	 ๒)	 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม	 Focus	 Group	 ถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้าน 

การเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐	ของจ�านวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด

	 	 ๓)	 จัดท�ารายงานสรุปผลการถอดบทเรียนและการจัดการความรู ้ด้านการเลือกตั้ง	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	2	เล่ม

  ผลการด�าเนินงาน

	 	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 โดยส�านักวิจัยและวิชาการ	 ได้ด�าเนินการถอดบทเรียน 

การเลือกตั้งท้องถิ่น	 โดยการส�ารวจสภาพปัญหา	 อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะ	 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค ์

การบริหารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	ทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๖๓	และการเลอืกตัง้ 

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๖๔	จากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องในระดับ

พื้นที่	ประกอบด้วย	คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 และพนักงานของ

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 และผู้เกี่ยวข้องของ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

ส่วนกลาง		ข้อมลูท่ีได้จากการถอดบทเรียนการเลอืกต้ังท้องถิน่	ทัง้	๒	ประเภทนี	้ได้ประมวลผลสภาพปัญหา	อปุสรรค	

ข้อเสนอแนะ	 ขนาดของปัญหา	 และความจ�าเป็นเร่งด่วนของปัญหา	 ปัญหา	 และได้ประสานส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ด�าเนนิการแก้ไขประเดน็ท่ีมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนและสามารถด�าเนนิการได้ทันที	รวมทัง้ได้มกีารตดิตามความก้าวหน้า

ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเด็นอื่นๆ	พร้อมทั้งได้น�าเสนอรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว	 ในการประชุม	 ครั้งที่	 ๙๓/๒๕๖๔	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 กันยายน	๒๕๖๔	 และครั้งที่	

๑๐๐/๒๕๖๔	เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๖๔	โดยมีผลการแก้ไขปัญหาที่ได้จากถอดบทเรียนฯ	โดยสังเขปได้	ดังนี้	

  มิติการบริหารและการจัดการ 

	 	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในมิตินี้	 มีประเด็นที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง

แก้ไขให้แล้วเสรจ็ก่อนการจดัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

ซึ่งกลุ่มภารกิจ/ส่วนงาน	ที่รับผิดชอบได้ด�าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว	โดยมีประเด็นส�าคัญประกอบด้วย		

	 	 ๑.	 การประชาสัมพันธ์	 ส�านักประชาสัมพันธ์ได้ด�าเนินการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง	และจัดท�าสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	

เพิ่มเติม	เช่น	สปอตวิทย	ุสปอตโทรทัศน์	ป้ายตั้งโต๊ะ	และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	เช่น	สปอตวิทยุ	สปอตโทรทัศน์	

มอบให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดน�าไปใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่

ได้อย่างทั่วถึง				 	 	
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 	 ๒.	 การชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้เรือ่งคณุสมบัตขิองผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้	กลุม่ภารกิจ

จัดการเลือกต้ังได้ปรับปรุงคู่มือการรับสมัครรับเลือกต้ัง	 และได้รวบรวมแนวทางการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 

กรณีการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	 ๆ	 จัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดัน�าไปเผยแพร่ให้ผูอ้�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใช้เป็นข้อมลู

ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	 และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังได้ทราบ 

และเข้าใจโดยทั่วกัน	 รวมท้ังส�านักประชาสัมพันธ์ได้ประชาสัมพันธ์เร่ืองคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกต้ังผ่านสื่อ

ประเภทต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	

	 	 ๓.	 การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 สถาบันพัฒนาการเมือง 

และการเลือกต้ัง	 โดยส�านักพัฒนาบุคลากร	 ได้ด�าเนินการรวบรวมข้อสังเกต	 ข้อเน้นย�้าการปฏิบัติหน้าที่ของ	 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 (กปน.)	 และจัดท�าเป็นเอกสารจัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดใช้ประกอบการอบรมทบทวนวิทยากรอ�าเภอ	และอบรม	กปน.	และได้ปรับปรุงหลักสูตร

อบรมวิทยากรอ�าเภอ/กปน.	คู่มือการปฏิบัติงานส�าหรับ	กปน.	ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย	พร้อมทั้งจัดท�าสื่อวิดีทัศน์

การปฏิบัติหน้าที่ของ	กปน.	ที่ครอบคลุมกระบวนการส�าคัญในการเลือกตั้งอย่างครบถ้วน

	 	 ๔.	 การแจ้งรายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืกต้ังไปยงัเจ้าบ้าน	กลุม่ภารกจิจัดการเลือกต้ังได้ประสานส�านักบริหาร

การทะเบียน	กระทรวงมหาดไทย	ก�าชับหน่วยงานที่จัดส่งเอกสาร	ให้เร่งรัดจัดส่งให้ทันภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

	 	 ๕.	 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 ส�านักผู้ตรวจการได้จัดการอบรม

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที	่เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ 

ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 

พ.ศ.	๒๕๖๑	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๖๑	

  มิติกฎหมาย ระเบียบ และประกาศ

	 	 การด�าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในมิตินี้	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้

	 	 ๑.	 กรณีระเบียบ	 ประกาศ	 ที่มีความส�าคัญและจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการ

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ซ่ึงกลุ่มภารกิจ/ส่วนงาน

ที่รับผิดชอบได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	มีประเด็นส�าคัญดังนี้

	 	 	 ๑.๑)	 การออกประกาศส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เร่ือง	 วิธีการยื่นบัญชีรายรับ 

และรายจ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส	์ 

พ.ศ.	๒๕๖๔	ประกาศเมื่อวันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๖๔	

	 	 	 ๑.๒)	 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา 

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	(ฉบับที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๖๔	ประกาศราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๖๔	

	 	 ๒.	 กรณกีารแก้ไขกฎหมาย	ระเบยีบ	ทีจ่ะน�าเสนอภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา	 มีประเด็นส�าคัญ	

ประกอบด้วย	

	 	 	 ๒.๑)	 การประกาศก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง	และที่เลือกตั้ง

	 	 	 ๒.๒)	 ระยะเวลาในการออกเสียงลงคะแนน		
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	 	 	 ๒.๓)	 ที่มา	 คุณสมบัติ	 และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง

	 	 	 ๒.๔)	 การก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง	

	 	 	 อนึ่ง	 การถอดบทเรียนการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริการท้องถิ่นประเภทอื่นจะ 

ด�าเนินการภายหลังจากการจัดการเลือกตั้งประเภทนั้นเสร็จสิ้นแล้ว

 ๕. โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบบริหาร
  กิจกรรม	จัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์		

  เป้าหมาย	 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จ�านวน	๑	แผน

  วัตถุประสงค์	เพื่อสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและด�าเนินการอื่นเพื่อการพัฒนา

พนักงาน	บุคลากรการเลือกตั้ง	บุคลากรทางการเมือง	บุคลากรภาครัฐ	ภาคเอกชน

  ผลการด�าเนินการ 

	 	 ๑)	 ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

	 	 ๒)	 วางแผนด�าเนินการร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๓)	 ด�าเนินการศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยการสัมภาษณ์

เชิงลึก	กกต./ผู้บริหารระดับสูงของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๔)	 ด�าเนินการศึกษาความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับต้นด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน	 

App	Zoom

	 	 ๕)	 ยกร่างแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๖)	 ประเมินความพึงพอใจของพนักงานทุกระดับการออกแบบสอบถาม

	 	 ๗)	 ถ่ายทอดแผนการด�าเนินการและการใช้เครื่องมือ
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ภาพประกอบที่ ๑๒ กิจกรรมการจัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)

 ๖. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ
  ๖.๑  กิจกรรม พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น		

    วัตถุประสงค์  

	 	 	 	 ๑)	เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น 

ที่มีมาตรฐาน		โดยการน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

	 	 	 	 ๒)	เพื่ออ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

ท้องถิ่น	ให้ท�างานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	ยิ่งขึ้น

    เป้าหมาย  

    ♦	ระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น	จ�านวน	๑	ระบบ

    ผลการด�าเนินการ

    ♦	อยูร่ะหว่างด�าเนนิการในกระบวนการจัดซือ้จดัจ้าง		(การด�าเนนิการอาจมคีวามล่าช้ากว่า

ก�าหนดเล็กน้อย	เนื่องจากติดภารกิจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

  ๖.๒  กิจกรรม	อบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนเบื้องต้น	(หลักสูตรเร่งรัด)		

	 	 	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานสืบสวนสอบสวนของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาทรัพยากร

บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ	 กิจกรรมอบรมสืบสวนและไต่สวนระดับต้น	 (หลักสูตรเร่งรัด)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน	 และนิติกร	 และพนักงานในสายงานอื่นที่มีวุฒิการศึกษา 
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ทางกฎหมายให้มีความรู้ความเข้าใจ	 และมีความเชี่ยวชาญ	 ในการด�าเนินงาน	 เกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวน	 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นมืออาชีพ	 และต้องอาศัยทักษะ	 ประสบการณ์โดยเฉพาะโดยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๔๒	 และระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน	 การไต่สวน	 และการวินิจฉัยชี้ขาด	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ข้อ	 ๖	 ก�าหนดให้คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีอ�านาจแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานมีอ�านาจในการสืบสวน	 สอบสวนไต่สวน	 หรือด�าเนินคดี	 โดยพนักงานที่จะได้รับการ 

แต่งตั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายการสืบสวน	 การไต่สวน	 หรือการด�าเนินคดีในศาลและต้อง 

ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก�าหนด

    วัตถุประสงค์  

	 	 	 	 ๑)		 เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานสืบสวน	 สอบสวน	 ไต่สวนและด�าเนินคดีในศาล	 มีความรู้และ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสืบสวนและไต่สวน		

	 	 	 	 ๒)		 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	

	 	 	 	 ๓)		 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ที่มีคุณค่าของผู ้ปฏิบัติ	 งานสืบสวนและ 

ไต่สวน	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 	 	 ๔)		 เพือ่ให้ผูผ่้านการฝึกอบรมในหลักสูตรนีเ้ป็นบุคคลทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถ

แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน	มีอ�านาจในการสืบสวน		สอบสวน	หรือไต่สวน	หรือด�าเนินคดีได้

    เป้าหมาย  

    ♦	พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ	นิติกรช�านาญการ	และพนักงานในสายงานอื่นที่

มีวุฒิการศึกษาทางกฎหมาย	จ�านวน	๗๑	คน

    ผลการด�าเนินการ

	 	 	 	 ๑)		 จดัอบรมหลักสตูรสบืสวนและไต่สวนเบือ้งต้น	(หลักสตูรเร่งรดั)	ระหว่างวนัที	่๒๖	ตุลาคม	

๒๕๖๓	ถึงวันที	่ ๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๔	ณ	สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธาน	ี 

ผู้เข้ารับการอบรม	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	๗๑	คน		

	 	 	 	 ๒)		 ผู้ปฏิบัติงานสืบสวนและไต่สวน	 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดท�าค�าร้องคัดค้าน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่นก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง	 การสืบสวนหรือไต่สวนกรณ ี

ความปรากฏหรือปรากฏหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีทักษะที่ถึงพร้อม

ในการปฏิบัติหน้าที	่ โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารและการท�างานเป็นทีม	 (Teamwork	 and	 Communication	

Skills)		ตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรม	(Governance	and	Ethics)	ที่พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้พงึม	ีสามารถสังเคราะห์ปัญหาได้อย่างรอบคอบ	รวมถงึจะได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กบัวทิยากร	

และระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมด้วยกันเอง	 เพื่อสามารถสร้างเครือข่ายที่ช่วยผลักดันความส�าเร็จให้เกิดขึ้น 

ต่องานที่เป็นภารกิจส�าคัญตามกฎหมาย	เพื่อประโยชน์องค์กรและประเทศชาติต่อไป
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ภาพประกอบที่ ๑๓ กจิกรรมการอบรมหลักสูตรสบืสวนและไต่สวนเบือ้งต้น (หลกัสตูรเร่งรดั) ระหว่างวนัท่ี ๒๖  

   ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
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พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

 ๗. โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

  กิจกรรม	การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	ระเบียบ	และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน	การ

บัญชี	และการงบประมาณ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร		

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑)	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	ทราบเกี่ยวกับระเบียบ	ข้อก�าหนด	ประกาศและค�าสังคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 ๒)	 เพื่อจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	คู่มือปฏิบัติงานการงบประมาณ

และหนังสือรวบรวมระเบียบฯ

	 	 ๓)	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ	และเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้อง	เกี่ยวกับกฎหมาย	ระเบียบ	

และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงบประมาณ	การเงิน	บัญชีและพัสดุ	ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

  เป้าหมาย  

	 	 ๑)	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๕๕๓	คน

	 	 ๒)	 คู่มือปฏิบัติงานและหนังสือรวบรวมระเบียบฯ	จ�านวนอย่างละ	๖๐๐	เล่ม

  ผลการด�าเนินงาน

	 	 ๑)	 ประชุมเพื่อจัดท�าคู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี		

	 	 ๒)	 คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	จ�านวน	๖๐๐	เล่ม

	 	 ๓)	 หนังสือรวบรวมระเบียบฯ	จ�านวน	๖๐๐	เล่ม
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	 	 ทัง้นี	้ในส่วนของคูม่อืปฏบิตังิานการงบประมาณและการจดัประชมุเชงิปฏบิติัการ	เพ่ือชีแ้จงผู้บรหิาร	

และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงบประมาณ	การเงิน	บัญชีและพัสดุของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

เนื่องจากสถานการณ์โควิด	 จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 จึงต้องด�าเนินการ 

ต่อไปในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

 ๘. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
  กิจกรรม	 พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

(ห้องสมุดกลาง)

  วัตถุประสงค์

	 	 ๑)	 เพือ่ให้ห้องสมดุฯ	มทีรพัยากรสารนเิทศท่ีมคีวามหลากหลาย	เน้นทางด้านการเมืองการปกครอง

และการเลอืกตัง้	มข้ีอมลูข่าวสารวชิาการเชงิคุณภาพ	ทนัสมยั	น่าสนใจ	ตอบสนองความต้องการของกลุม่ผู้ใช้บรกิาร

ทุกอาชีพ	ทุกเพศ	ทุกวัยได้เพียงพอ

	 	 ๒)	 เพื่อให้ห้องสมุดมีการบริหารจัดการและการบริการที่ทันต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	สามารถจูงใจให้พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เยาวชน	

นักเรียน	นักศึกษา	นักการเมือง	สื่อมวลชน	และประชาชนทั่วไปสนใจที่จะเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น

	 	 ๓)	 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ในฐานะที่เป็นองค์กร 

ที่มีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ทางด้าน	ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนทั่วไป

  เป้าหมาย

	 	 ๑)	 ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 มีทรัพยากร

สารนิเทศที่น่าสนใจ	และทันสมัยอย่างเพียงพอ	ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

	 	 ๒)	 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุดฯ	และมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

  ผลการด�าเนินงาน

	 	 ๑)	 ห้องสมุดฯ	มีทรัพยากรสารนิเทศเพิ่มขึ้น	จ�านวน	๓๔๙	รายการ

	 	 ๒)	 ห้องสมดุฯ	มวีสัดอุปุกรณ์ส�าหรบัการด�าเนนิกจิกรรมของห้องสมดุเพิม่ขึน้	จ�านวน	๗๑	รายการ

	 	 ๓)	 ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรัพยากรสารนิเทศ	 อยู ่ในระดับ	 พึงพอใจมาก	 (ระดับ	 ๔)	 

คิดเป็นร้อยละ	๘๐

 ๙. โครงการ ศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่องทางการสื่อสารที่จ�าเป็นส�าหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  กิจกรรม	ผลิตและเผยแพร่เอกสารและผลงานวิชาการ

  วัตถุประสงค์

	 	 ๑)		เพือ่เผยแพร่องค์ความรู	้แนวคิด	ทฤษฎ	ีและบทความทีเ่ก่ียวกบัการเมอืงการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ	ตลอดจนกระบวนการในการเลือกต้ังให้แก่บคุลากร	ในหน่วยงาน

ที่ปฏิบัติงานด้านการเมือง	การเลือกตั้ง	สถาบันวิชาการ	ประชาชน	และสื่อมวลชน	ให้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม

ขึ้นและเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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	 	 ๒)	 เพือ่กระตุน้ให้มกีารศกึษา	วเิคราะห์	หรอืวจัิย	เพือ่ก�าหนดวธิกีารหรอืมาตรการให้การเลอืกตัง้	

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

  เป้าหมาย

	 	 ๑)	 ผลิตและเผยแพร่วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๑	 ฉบับ		

เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเมือง	การเลือกตั้ง	สถาบันวิชาการ	และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเผยแพร่	 น�าองค์ความรู้	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และบทความที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ตลอดจนกระบวนการในการเลือกต้ังไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน

ด้านการเมือง	การเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	อันจะน�าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

	 	 ๒)	 เผยแพร่วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไปยังหน่วยงานเป้าหมายได้ครบถ้วน 

ตามก�าหนด

  ผลการด�าเนินงาน

	 	 ๑)	 ผลิตและเผยแพร่วารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จ�านวน	๒	ฉบับ

	 	 ๒)	 ส่วนราชการและส่วนงานต่าง	 ๆ	 ได้รับวารสารส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 คิดเป็น

ร้อยละ	๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เรงรัดการบูรณาการ การบร�หารการจัดการเลือกตั้งและการบร�หารดิจิทัล
 ประกอบดวย ๘ กลยุทธ ดังนี้

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

สงเสร�มเคร�อขายพัฒนา

กระบวนการเลือกตั้ง

ทั้งในและตางประเทศ

เสร�มสรางเคร�อขายทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข

พัฒนาระบบการสื่อสารสองทาง

ระหวางสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งและเคร�อขายในระบบ

พัฒนากระบวนการเคร�อขายเลือกตั้ง

ไปสูเคร�อขายการเลือกตั้ง

แบบชาญฉลาด

(Smart Election Network)

สรางสมรรถนะของบุคลากร

ในการสงเสร�มการมีสวนรวม

ทางการเมือง และมุงเนนการปฏิบัติงาน

ที่มีความเปนมืออาชีพและเปนกลาง

ทางการเมือง

สรางนวัฒนธรรมองคการที่พ�งประสงค

ของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง โดยมุงเนนการสราง

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

บุคลากรใหสอดคลอง

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

สงเสร�มใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองว�ถีประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัติรยทรงเปนประมุข

กลยุทธที่

สรางนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัย

สามารถเชื่อมโยงเคร�อขายสนับสนุน

การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ

กลยุทธที่
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประกอบด้วย	จ�านวน	๑๐	 โครงการ	๑๕	กิจกรรม	สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	 

จ�านวน	 ๗	 โครงการ	 ๙	 กิจกรรม	 ๓๓,๒๕๙,๘๖๙.๖๖	 บาท	 (สามสิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย 

หกสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๙๑	โดยมีผลงานที่ส�าคัญ	ดังนี้

 ๑. โครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายด�าเนนิการตามค่านยิมวฒันธรรมการเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  กิจกรรม	การขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑)	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่กรรมการ	 ศส.ปชต.	 เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

	 	 ๒)	 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การด�าเนินการในรูปแบบศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและเป็น 

แกนน�าในการให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญ	การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

	 	 ๓)	 เพือ่ปลกุจติส�านกึให้ประชาชนได้เห็นความส�าคญัและคุณค่าของการเป็นพลเมอืงดีในระบอบ

ประชาธิปไตย

	 	 ๔)	 เพื่อกระตุ้นให้ทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธิขายเสียง	ท�าให้เกิดการเลือกต้ังท่ีมีคุณภาพ	

สุจริต	โปร่งใสและเที่ยงธรรม

  กิจกรรมย่อยที่ ๑	 จัดประชุมกรรมการ	ศส.ปชต.	ในหมู่บ้านไม่ขายเสียง

  เป้าหมาย   

  ♦	 จัดประชุม	จ�านวน	๗๗	จังหวัด

  ผลการด�าเนินงาน 

  ♦	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดจัดประชุมกรรมการ	 ศส.ปชต.	 ในหมู่บ้าน 

ไม่ขายเสียง	โดยก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อน	ศส.ปชต.	จ�านวน	๔๓	จังหวัด	ศส.ปชต.	จ�านวน	๒,๐๔๖	แห่ง

  กิจกรรมย่อยที่ ๒	 จัดอบรม	 ศส.ปชต.	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและสังเกตการณ์ 

การเลือกตั้งท้องถิ่น

  เป้าหมาย   

  ♦	ศส.ปชต.	จ�านวน	๗,๕๑๗	คน

  ผลการด�าเนินงาน 

  ♦	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดจัดอบรมกรรมการ	 ศส.ปชต.	 เพื่อให้ 

ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือและสังเกตารณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น		จ�านวน	๗๐	จังหวัด		ทั้งนี	้	กรรมการ	ศส.ปชต.	

ที่ผ่านการอบรมไปปฏิบัติงานรณรงค์และสังเกตการณ์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล		 

จ�านวน	๖,๘๑๘	แห่ง

  กิจกรรมย่อยที่ ๓	 ขยายเครือข่ายคนไม่ขายเสียงโดย	ศส.ปชต.

  เป้าหมาย   

  ♦	 เครือข่ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง		จ�านวน	๑๐,๒๐๘	แห่ง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เรงรัดการบูรณาการ การบร�หารการจัดการเลือกตั้งและการบร�หารดิจิทัล
 ประกอบดวย ๘ กลยุทธ ดังนี้

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

สงเสร�มเคร�อขายพัฒนา

กระบวนการเลือกตั้ง

ทั้งในและตางประเทศ

เสร�มสรางเคร�อขายทางการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข

พัฒนาระบบการสื่อสารสองทาง

ระหวางสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งและเคร�อขายในระบบ

พัฒนากระบวนการเคร�อขายเลือกตั้ง

ไปสูเคร�อขายการเลือกตั้ง

แบบชาญฉลาด

(Smart Election Network)

สรางสมรรถนะของบุคลากร

ในการสงเสร�มการมีสวนรวม

ทางการเมือง และมุงเนนการปฏิบัติงาน

ที่มีความเปนมืออาชีพและเปนกลาง

ทางการเมือง

สรางนวัฒนธรรมองคการที่พ�งประสงค

ของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง โดยมุงเนนการสราง

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

บุคลากรใหสอดคลอง

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

สงเสร�มใหประชาชนมีสวนรวม

ทางการเมืองว�ถีประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัติรยทรงเปนประมุข

กลยุทธที่

สรางนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัย

สามารถเชื่อมโยงเคร�อขายสนับสนุน

การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ

กลยุทธที่
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  ผลการด�าเนินงาน 

  ♦	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจงัหวดัจดักจิกรรมรณรงค์ขยายเครอืข่ายคนไม่ขาย

เสียง		จ�านวน	๕๗	จังหวัด	ในพื้นที่	ศส.ปชต.	จ�านวน	๗,๒๕๒	แห่ง	และมีการขยายเครือข่ายคนไม่ขายเสียงเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	๗๑

  กิจกรรมย่อยที่ ๔	 จดัท�าข้อมลู	ศส.ปชต.	และหมูบ้่านไม่ขายเสียงระดับประเทศ	จ�านวน	๑	ระบบ

  เป้าหมาย   

  ♦	 ระบบจัดเก็บข้อมูล	ศส.ปชต.	และหมู่บ้านไม่ขายเสียง	จ�านวน	๑	ระบบ

  ผลการด�าเนินงาน 

  ♦	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล	 ศส.ปชต.	 และหมู่บ้าน 

ไม่ขายเสียง	 ประกอบด้วย	 ๑)	 ข้อมูล	 ศส.ปชต.	 ๒)	 ข้อมูลกรรมการ	 ศส.ปชต.	 ๓)	 ข้อมูลหมู่บ้านไม่ขายเสียง	 

๕)	ข้อมูลวิทยากรประชาธิปไตย

 ๒. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต�าบล (ศส.ปชต.) 
  กิจกรรม	 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	

  กิจกรรมย่อย	พัฒนา	ศส.ปชต.	ต้นแบบระดับอ�าเภอ		

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑)		 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในทางการเมืองและการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การด�าเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตย	 และมีส่วนร่วม

ทางการเมือง

	 	 ๒)		 เพื่อส่งเสริมให้	ศส.ปชต.	มีความเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย

  เป้าหมาย

  ♦	ศส.ปชต.	ต้นแบบ	ระดับอ�าเภอ	๙๒๘	แห่ง

  ผลการด�าเนินงาน

  ♦	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้พฒันาศกัยภาพ	ศส.ปชต.	ให้เป็น	ศส.ปชต.	ต้นแบบ	ระดับ

อ�าเภอ	จ�านวน	๘๓๒	แห่ง	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนหรือหมู่บ้าน	

 ๓. โครงการความร่วมมอืในการสร้างและพฒันาเครอืข่ายประชาธปิไตยระหว่างองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  กิจกรรม	 การสร้างเครือข่ายองค์กรจัดการเลือกตั้งอาเซียน	 (ASEAN	Electoral	Management	

Bodies	Network)		

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑.		 เพื่อสร้างเครือข่ายท่ีจะเชื่อมโยงองค์กรจัดการเลือกต้ังกับประชาชนอาเซียน	 ซึ่งเป็น 

ผู้มีส่วนได้เสียให้รวมตัวขึ้นเป็นประชาคม

	 	 ๒.		 เพื่อสร้างเครือข่ายท่ีจะเป็นจุดประสานที่ส�าคัญให้สมาชิกได้มีปฏิสัมพันธ์กันและแลกเปลี่ยน

ระหว่างกันในบรรดาองค์กรการจัดการเลือกตั้งประเทศสมาชิกอาเซียน
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	 	 ๓.		 เพือ่สร้างเครอืข่ายท่ีจะเป็นเจ้าภาพในการจดัการแลกเปลีย่นประสบการณ์	ปัญหาและอปุสรรค

ที่องค์กรจัดการเลือกตั้งของแต่ละประเทศสมาชิกก�าลังเผชิญอยู่

	 	 ๔.		 เพ่ือสร้างเครือข่ายที่จะอ�านวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่าง

องค์กรจัดการเลือกตั้งที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพขององค์กรร่วมกัน

  ผลการด�าเนินการ  

	 	 ๑.		 ร่างถ้อยแถลงเกี่ยวกับการด�าเนินความร่วมมือเป็นภาษาอังกฤษ	 เพื่อใช้หารือกับผู้แทน 

สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจ�าประเทศไทยในเบื้องต้นก่อน	 แต่เนื่องจากมีสถานการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	ท�าให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน

ประจ�าประเทศไทย	 และเจ้าหน้าท่ีองค์กรจัดการเลือกต้ังในภูมิภาคอาเซียนต้องปฏิบัติงานนอกส�านักงานฯ	 ท�าให้

การติดต่อไม่สะดวกและล่าช้า

	 	 ๒.		 ได้จัดจ้างเพื่อด�าเนินการแปลเอกสาร	(ไทย-อังกฤษ)	ได้แก่	 เอกสารพระราชบัญญัติประกอบ

รฐัธรรมนญู	จ�านวน	๒	ฉบับ	และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง	จ�านวน	๑	ฉบบั	เพือ่ใช้ในการแลกเปล่ียนข้อมูล

ระหว่างองค์กร

 ๔. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
  ๔.๑  กิจกรรม	การประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสพิเศษ		

     วตัถปุระสงค์	เพือ่ประชาสมัพนัธ์	ส่งเสริมภาพลกัษณ์อนัด	ีสร้างความน่าเชือ่ถอืและไว้วางใจ

ในหน้าที่	อ�านาจ	และบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

     เป้าหมาย  

	 	 	 	 	 ๑)		 หน่วยงานของรัฐ	สื่อมวลชน	และประชาชนทั่วไป	

	 	 	 	 	 ๒)		 หนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๑,๐๐๐	เล่ม

	 	 	 	 	 ผลการด�าเนินงาน		

	 	 	 	 	 -	 จัดท�าหนังสือสรุปผลงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านักงานคณะกรรมการ								 

การเลอืกตัง้	ครบ	๒๒	ปี	จ�านวน	๑,๒๐๐	เล่ม	พร้อมจดัส่งให้กบัหน่วยงานตามบญัชจีดัสรรทีส่�านกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งก�าหนด

  ๔.๒ กิจกรรม	กกต.ภาคสนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารของสนง.กกต.		

   วัตถุประสงค์	เพื่อให้สื่อมวลชนติดตามข่าวสาร	เกาะติดสถานการณ	์น�าเสนอข่าวที่ถูกต้อง

ตามข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เป้าหมาย

	 	 	 ๑)	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ประชาชน	

	 	 	 ๒)	 ติดตามภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จ�านวนไม่น้อยกว่า	๑๐	ครั้ง

   ผลการด�าเนินงาน	 ผู้บริหารและพนักงานของส�านักประชาสัมพันธ์	 ประชาสัมพันธ์ภารกิจ

ของคณะกรรมการ	 การเลือกตั้งและผู้บริหารของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจัดท�าข่าวเผยแพร่	 ผ่าน

สื่อช่องทางต่าง	ๆ	จ�านวน	๗	ครั้ง
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  ๔.๓ กิจกรรม	การประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์		

   วัตถุประสงค์	เพื่อให้ประชาชนติดตามข่าวสารที่ถูกต้องได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ

   เป้าหมาย

	 	 	 ๑)	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ประชาชน	

	 	 	 ๒)	 จ�านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์

   ผลการด�าเนินงาน  

	 	 	 ๑)	 จัดท�าบทความพิเศษ	 พร้อมเผยแพร่ทางส่ือหนังสือพิมพ์และสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์	

จ�านวน	๑	ครั้ง

	 	 	 ๒)	 จัดท�าคลิปวิดีโอหรือภาพกราฟิกพร้อมเผยแพร	่จ�านวน	๑๐	ชิ้น

	 	 	 ๓)	 จัดกิจกรรมโรดโชว์	 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จ�านวน	๑	ครั้ง

  ๔.๔ กิจกรรม	เสริมสร้างความร่วมมือและภาคีสื่อมวลชน		

   วัตถุประสงค์	 เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างไปสู่ประชาชน

   เป้าหมาย

	 	 	 ๑)	 สื่อมวลชน	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และประชาชนทั่วไป

	 	 	 ๒)	 จ�านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์

   ผลการด�าเนินงาน	จัดแถลงข่าวตามสถานการณ์	จ�านวน	๑	ครั้ง

  ๔.๕ กจิกรรม	สือ่มวลชนเกาะตดิการเลอืกตัง้ท้องถิน่และการตดิตามประชาสมัพนัธ์ภารกจิ	กกต.		

   วัตถุประสงค์	เพื่อให้สื่อมวลชนติดตามข่าวสาร	เกาะติดสถานการณ์	น�าเสนอข่าวที่ถูกต้อง

ตามข้อเท็จจริงออกสู่สาธารณชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   เป้าหมาย

	 	 	 ๑)	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	และประชาชนทั่วไป

	 	 	 ๒)	 จ�านวนครั้งที่ติดตามภารกิจการเลือกตั้งท้องถิ่น

   ผลการด�าเนินงาน	น�าติดตามประชาสัมพันธ์ภารกิจ	กกต.	จ�านวน	๕	ครั้ง
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประกอบด้วย	 จ�านวน	 ๗	 โครงการ	 ๑๐	 กิจกรรม	 สามารถด�าเนินการได้เสร็จสิ้น	 

จ�านวน	 ๕	 โครงการ	 ๘	 กิจกรรม	 เบิกจ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการ	 จ�านวน	 ๔,๖๕๖,๔๗๕.๘๓	 บาท	 

(สีล้่านหกแสนห้าหมืน่หกพนัสีร้่อยเจด็สบิห้าบาทแปดสบิสามสตางค์)	คดิเป็นร้อยละ	๕.๕๙	โดยมผีลงานทีส่�าคญั	ดงันี้

 ๑. โครงการ สร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

  กิจกรรมที่ ๑	สัมมนาขับเคลื่อนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมือง

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑)	 เพ่ือให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ

	 	 ๒)	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายหน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษา	 เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน	 เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	และขยายเครือข่ายไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกต�าบล

  เป้าหมาย  

  ♦	ผู้บริหารและพนักงานของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่	 ๑	 -	 ๘	 

จ�านวน	๕๐	คน	๑	รุ่น

  ผลการด�าเนินการ

  ♦	ด�าเนินการจัดสัมมนา	จ�านวน	๑	รุ่น	ระหว่างวันที่	๑–๔	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	ชลพฤกษ์รีสอร์ท		

จ�านวน	๔๗	คน		ทั้งนี	้	ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร	ร้อยละ	๙๐	และสามารถมีทักษะการเป็น

วิทยากรถ่ายทอดหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ	 เพื่อสนับสนุนภารกิจของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�า

จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สรางเสร�มความรู พลังศรัทธา และพลังรวมิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข ประกอบดวย ๗ กลยุทธ ดังนี้

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

เสร�มสรางศรัทธาในว�ถีการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข

ใหความรูความเขาใจและคานิยม

ทางการเมืองที่สงเสร�มระบบ

การเลือกตั้งที่ดี และสามารถ

นำคนดีมีคุณภาพเขาสู

ระบบการเมือง

เรงดำเนินการพลเมืองศึกษา

(Civiceducation) ใหความรูทางการเมือง

เชิงสมานฉันท รวมท้ังการแกไขปญหา

ความขัดแยงท่ีเกิดจากความเห็นตางท่ี

เก่ียวเน่ืองกับกระบวนการเลือกต้ัง

ผลักดันกระบวนการถายทอดความรู

ความเขาใจ และคานิยมการเลือกตั้ง

เพ�่อใหมีความตอเนื่องในการขับเคลื่อน

ว�ถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร�ย

ทรงเปนประมุข และการพัฒนา

กระบวนการเลือกตั้งที่ดี

เรงรัดการพัฒนาบุคลากรของ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ใหมีสมรรถนะในการจัดการความรู

ดานการเลือกตั้ง และการมีสวนรวม

ทางการเมือง

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และชองทางการสื่อสารที่สามารถ

เขาถึงกลุมเปาหมายในการสื่อสารของ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว

กลยุทธที่ กลยุทธที่ กลยุทธที่

สงเสร�มสนับสนุนการเผยแพรความรู

ในการขับเคลื่อนว�ถีประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตร�ยทรงเปนประมุข

และการพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง

ใหระบบการเลือกตั้งที่ดี

กลยุทธที่
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  กิจกรรมที่ ๒	เผยแพร่ความรู้แก่ลูกเสืออาสา	 กกต.	 เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

  วตัถปุระสงค์		เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ก่ลกูเสอือาสา	กกต.	เพ่ือสร้างพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  เป้าหมาย  

  ♦	ผู้บริหารและพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		

และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก		

  ผลการด�าเนินการ

  ♦	ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา	 กกต.	 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	 จ�านวน	๑	 ครั้ง	 ระยะเวลา	๓	 วัน	 ๒	 คืน	 ระหว่างวันที่	 ๒๓	 -	 ๒๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	 

ณ	โรงแรมโรแมนติค	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบที่ ๑๕ ภาพกิจกรรมการสัมมนาขับเคลื่อนงานการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมือง

  กิจกรรมที่ ๓	กิจกรรมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

  วัตถุประสงค์	เพื่อผลิตสื่อหรือจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ให้ความรู้

แก่เครือข่ายของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	และประชาชนทั่วไป

  เป้าหมาย  

	 	 ๑)		 เครือข่ายของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

	 	 ๒)		 ประชาชนทั่วไป

  ผลการด�าเนินการ

  ♦	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้จัดสรรงบประมาณให้ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวัดและกรงุเทพมหานคร	เพ่ือผลิตสือ่หรือจดักจิกรรมเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ความรูค้วามเข้าใจ

ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุให้ความรู้แก่เครือข่ายของ
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ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	และประชาชนท่ัวไป	โดยใช้เกณฑ์การจัดสรร	จังหวดัละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	และ

จัดสรรเพิ่มตามจ�านวนเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัด	รวม	๓๕๐	เขต	ๆ	ละ	๑๐,๐๐๐	บาท	

โดยรูปแบบการจดักจิกรรมให้เป็นดลุยพนิจิของผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจงัหวดัและ

กรุงเทพมหานคร	เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในแต่ละพื้นที่	ภายใต้แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(COVID-๑๙)	

ภาพประกอบท่ี ๑๖  ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  กิจกรรมที่ ๔	ผลติสือ่เผยแพร่ความรูเ้พือ่สร้างพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข	

  วัตถุประสงค์	เพื่อเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

  เป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป

  ผลการด�าเนินการ	 ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู ้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	จ�านวน	45,000	เล่ม	

  กิจกรรมที่ ๕	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และหรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑)		 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา

	 	 ๒)		 เพื่อให้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยมีส่ือประชาสัมพันธ์และส่ือการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้

ภายในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยที่ทันสมัย		สามารถศึกษาเรียนรู้	และเข้าใจได้ง่าย

  เป้าหมาย   

	 	 ๑)		 มีคู่มือประกอบการเรียนรู้พร้อมบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง	จ�านวน	๗,๕๐๐	เล่ม

	 	 ๒)		 มีแฟลชไดรฟ์	จ�านวน	๑๕๐	ชิ้น

	 	 ๓)		 มีสื่อการเรียนรู้	Interactive	Wall	จ�านวน	๑	ชุด

	 	 ๔)		 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	ร้อยละ	๘๐
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  ผลการด�าเนินงาน     

	 	 ๑)		 มีคู่มือประกอบการเรียนรู้พร้อมบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง	จ�านวน	๗,๕๐๐	เล่ม

	 	 ๒)		 มีแฟลชไดรฟ์	จ�านวน	๑๕๐	ชิ้น

	 	 ๓)		 มีสื่อการเรียนรู้	Interactive	Wall	จ�านวน	๑	ชุด

	 	 ๔)		 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา	 ร้อยละ	 ๘๒.๘๑	 ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดร้อยละ	 ๘๐	 

ของผู้เข้าศึกษาดูงานมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา

ภาพประกอบที่ ๑๗  ภาพกิจกรรมโครงการสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

                          

Interactive	Wall

คู่มือประกอบการเรียนรู้ แฟลชไดรฟ์
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 ๒. โครงการรณรงค์สร้างจิตส�านึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยและการเลือกตั้งท้องถิ่น 

  กิจกรรมที่ ๑	ผลติสือ่เผยแพร่ความรูเ้พือ่สร้างพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมุข

  วัตถุประสงค์	 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส�านึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยและ 

การเลือกตั้งท้องถิ่น	ในกิจการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

  เป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป

  ผลการด�าเนินการ	 ด�าเนินการผลิตคู ่มือประชาชนให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น	 

ชุด	 “108	 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน”	 จ�านวน	 ๑๔,๔๘๐	 เล่ม	 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

สร้างจติส�านกึวถิชีวีติประชาธปิไตยและการเลอืกตัง้ท้องถิน่	ในกจิการของคณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	

ภาพประกอบที่ ๑๘  ภาพคู่มือประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
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 ๓. โครงการพลเมืองศึกษา  (Civic Education) 
  กิจกรรม	พัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

  กิจกรรมย่อยที่ ๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

  วัตถุประสงค์  

	 	 ๑)		 เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเก่ียวกับ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ

	 	 ๒)		 เพือ่ถอดบทเรยีนในการน�าหลกัสตูรพลเมอืงคณุภาพไปใช้ในกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการถ่ายทอดหลักสูตรให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

	 	 ๓)		 เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาและพัฒนารูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรให้เกิด

ประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย  

  ♦	ผูท้รงคณุวุฒ	ิผูบ้รหิาร	ผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั	๕	หน่วยงาน		และพนกังานผูร้บัผดิชอบโครงการ		

จ�านวน		๗๕		คน

  ผลการด�าเนินการ

	 	 ๑)		 ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 มีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังหมด	 รวมท้ังส้ิน	 จ�านวน	 ๖๕	 คน		

จ�านวน	๓	ครั้ง	ดังนี้

	 	 	 	 ครั้งที่	 ๑	 ระหว่างวันที่	 ๑๘	 -	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๖๔	ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 บาย	 เซ็นทารา	 

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการ		จ�านวน	๒๕	คน

	 	 	 	 ครั้งที่	 ๒	 ระหว่างวันที่	 ๓	 -	 ๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	ณ	 โรงแรมเซ็นทรา	 บาย	 เซ็นทารา	 

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์	แจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการ	จ�านวน	๑๕	คน

	 	 	 	 ครั้งที่	 ๓	 ระหว่างวันที่	 ๑๕	 -	๑๗	กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๔	ณ	 	 โรงแรมเซ็นทรา	บาย	 เซ็นทารา	 

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร	์แจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	 เขตหลักสี	่ กรุงเทพมหานคร	ผู้เข้าร่วมประชุม

เชิงปฏิบัติการ		จ�านวน	๒๕	คน

	 	 ๒)		 หลักสูตรมีความสมบูรณ์และทันสมัยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น	 ร้อยละ	 ๙๐	 

ทั้งนี้	ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่ก�าหนด
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ภาพประกอบที่ ๑๙  กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ

 ๔. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อน 
วิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  กิจกรรม	จัดท�าแอปพลิเคชัน	“Civic	Education”	บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน
  วัตถุประสงค์  
	 	 ๑)		 เพื่อสนับสนุนสื่อต่าง	 ๆ	 ในการสร้างความรู ้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบวิถี
ประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และหน่วยงาน 
ภาคี	วิทยากรเครือข่าย	กกต.	ได้สะดวกในการใช้สื่อรูปแบบต่าง	ๆ	ผ่านแอปพลิเคชัน
	 	 ๒)	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  เป้าหมาย
	 	 ๑)		 แอปพลิเคชัน	๑	แอป
	 	 ๒)		 อบรม	๑	ครั้ง	ไม่น้อยกว่า	๑๐	คน
	 	 ๓)		 จัดแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน	๑	ครั้ง	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	๑๐๐	คน
  ผลการด�าเนินการ
	 	 ๑)		 จัดฝึกอบรมระบบการท�างานของแอปพลิเคชัน	Civic	Education	 ให้กับพนักงานส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม	รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	๑๐	คน	เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	 
ณ	ห้องประชุม	๒๐๒	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 	 ๒)		 จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน	Civic	Education		เมื่อวันศุกร์ที่	๕	มีนาคม	๒๕๖๔		
เวลา	๑๐.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	ณ	ลานชั้น	๒	(หน้าห้อง	๒๐๑)	ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่	เป็นการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนา
เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๑๓๘	คน	ถ่ายทอดสดผ่านทาง	
FB	live	Steaming
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ภาพประกอบที่ ๒๐  ภาพกิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน CIVIC Education

นายปกรณ์ มหรรณพ และ นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย พันตำารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวแอปพลิเคชัน CIVIC Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ 

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรม  
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ภาพประกอบที่ ๒๑ ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมระบบการท�างานของแอปพลิเคชัน CIVIC Education

 ๕. โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่องทางการส่ือสารที่จ�าเป็นส�าหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข(การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)) 

  กิจกรรมที่ ๑ การนำาค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างความสำาเร็จ (Core Value Go to  

Success of Organization)

  วัตถุประสงค์

  ๑) สำารวจและทบทวนความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ 

(พิจารณาปัจจัย สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ)

  ๒) สร้างความเชื่อ ค่านิยม ให้ถือปฏิบัติร่วมกันรวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง 

จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งไปสู่ความสำาเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ

  ๓) เพื่อให้บุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เปิดมุมมอง

ใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลง

  ๔) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างทัศนคติเชิงบวก มีพลังในการทำางานเป็นทีม และมุ่งม่ันสร้าง 

ความสำาเร็จให้ตนเองและองค์กร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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  เป้าหมาย บุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ประเภทบริหารประเภทอำานวยการ ประเภทวิชาการและปฏิบัติงาน จำานวน ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖๑๐ คน

  ผลการด�าเนินการ ดำาเนินการจัดอบรม จำานวน ๕ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ ๑ - ๒ ในวันที่  ๕ - ๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ และรุ่นที่ ๓ - ๕ ในวันที่ ๑๒ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร  

มีผู้เข้าอบรม รวมจำานวน ๒๘๘ คน โดยมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คิดเป็น

ร้อยละ ๘๐ 

ภาพประกอบที่ ๒๒ ภาพกิจกรรมการอบรม
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  กิจกรรมที่ ๒ ผลิตและเผยแพร่เอกสารและผลงานวิชาการ

  วัตถุประสงค์

  ๑) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และบทความที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกระบวนการในการเลือกต้ังให้แก่บุคลากร 

ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเมือง การเลือกตั้ง สถาบันวิชาการ ประชาชน และสื่อมวลชน ให้มีแหล่งค้นคว้า

หาความรู้เพิ่มขึ้นและเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  ๒) เพือ่กระตุน้ให้มกีารศกึษา วเิคราะห์ หรือวจิยั เพือ่กำาหนดวธิกีารหรอืมาตรการให้การเลอืกตัง้ 

เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

  เป้าหมาย   

  ๑) ผลิตและเผยแพร่วารสารสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำานวนไม่น้อยกว่า ๑ ฉบับ  

เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเมือง การเลือกตั้ง สถาบันวิชาการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ท่ีเผยแพร่ นำาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และบทความที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกระบวนการในการเลือกต้ังไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน 

ด้านการเมือง การเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำาไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

  ๒) เผยแพร่วารสารสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไปยังหน่วยงานเป้าหมายได้ครบถ้วน 

ตามกำาหนด

  ผลการด�าเนินการ  

  ๑) ผลิตและเผยแพร่วารสารสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำานวน ๒ ฉบับ

  ๒) ส่วนราชการและส่วนงานต่าง ๆ ได้รับวารสารสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐

 ๖. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ
  กิจกรรม สัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ตระหนักถึงความสำาคัญและให้คุณค่ากับบุคลากร 

ในทกุระดบัตำาแหน่ง  โดยถอืว่าบคุลากรเป็นทรพัยากรท่ีมคีณุค่าอนัเป็นรากฐานสำาคญัต่อการสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับองค์กร และเมื่อมีบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบอายุ 60 ปี และต้องออกจากงานด้วยเหตุเกษียณอายุ  

ซ่ึงทุกท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ในการนี้ เพื่อเป็นการยกย่องในคุณงามความดีแก่บุคลากรดังกล่าวท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  

จนเกษียณอายุ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุ ที่ได้ทำาคุณประโยชน์แก่

สำานักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เกดิทศันคตทิีด่แีละก่อให้เกดิความผูกพันกบัสำานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้

  ๒. เพื่อให้ผู้เกษียณอายุทราบถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับในฐานะเป็น

บุคลากรของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจนทราบถึงขั้นตอนในการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของ 

ผู้เกษียณอายุ
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  ๓. เพื่อให้ผู้เกษียณอายุได้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติในด้านต่าง ๆ ของผู้เกษียณ แนวทาง 

การบริหารการเงินหลังเกษียณ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติตนในเรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต อาหารและ 

การออกกำาลังกาย อันจะนำามาซึ่งความสุขตามสมควร

  ๔. เพื่อให้ผู้เกษียณอายุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต

และเสริมสร้างความสัมพันธ์หลังเกษียณ

  เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ซึ่งส่งผลให้การจัดงานสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปรับรูปแบบและวิธีการ 

ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยของผู้เกษียณอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นสำาคัญ ในการนี้ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้ดำาเนินการกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Online (Application Zoom) ในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

  ๑. กิจกรรม “พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔” โดยประธานกรรมการ            

การเลือกตั้งและกรรมการเลือกตั้ง กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ 

  ๒. กิจกรรม “จากพี่ถึงน้อง ฝากไว้ก่อนเกษียณ” โดยมีตัวแทนผู้เกษียณจากส่วนกลาง และส่วน

ภูมิภาค กล่าวถึงความรู้สึก ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อคิดในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานรุ่นหลัง

  ๓. กิจกรรม “รับฟังสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ”

  เป้าหมาย 

  ♦ ผู้เกษียณอายุของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำานวน ๓๒ คน

  ผลการด�าเนินการ

  ♦ ดำาเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ผ่านระบบ Online (Application Zoom) ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เกษียณอายุ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ จำานวน ๓๒ คน ตลอดจนมีผู้บริหารและพนักงาน

ของสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมในกิจกรรม “พิธีเชิดชูเกียรติ 

ผู้เกษียณอายุ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔” จำานวน ๑๑๖ คน
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ภาพประกอบที่ ๒๓ ภาพกิจกรรมการสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ผ่านระบบ Onlin (Application Zoom)

พันต�ารวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา 

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงานต่อประธาน

“พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

นายอิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง

กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ศาสตราจารย์ สันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์

กรรมการการเลือกตั้ง

กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ

กรรมการการเลือกต้ัง

กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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นายกฤช  เอื้อวงศ์  

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

(ตัวแทนผู้เกษียณอายุส่วนกลาง)

นางสาวสุรณี ผลทวี
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุและแขกผู้มีเกียรติ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายฐิติพล  ทศรฐ

ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจำาจังหวัดลำาปาง

ตัวแทนผู้เกษียณอายุส่วนภูมิภาค

กิจกรรม “จากพี่ถึงน้อง ฝากไว้ก่อนเกษียณ”
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ผู้เกษียณอายุและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
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การบรรยาย 

“ความรู้ทางภาษีเกี่ยวกับเงินบ�าเหน็จ”

โดย นางสาวกาญจนา  วิสุทธิวัฒน์ 

ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน สำานักการคลัง

การบรรยาย 

“สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้เกษียณอายุ”

โดย นางสาววรัญรดา  นพศิระ 

ผู้อำานวยการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สำานักบริหารทรัพยากรบุคคล

การบรรยาย 

“กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ”

โดย นางสาวเมธินี โลหะกิจเสถียร

ผู้ช่วยผู้บริหารงานการตลาด 

ฝ่ายกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ บลจ. กสิกรไทย จำากัด

กิจกรรมรับฟังการบรรยาย “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้เกษียณอายุ”

การบรรยาย 

“การวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณสุข”

โดย  นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์

รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ชลบุรี

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำากัด

และ จ.ส.ต.หญิง กนกวรรณ ขวัญอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ สำานักพัฒนาบุคลากร

กรรมการดำาเนินการและเหรัญญิก

➲

➲

➲

➲
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๓. ผลการใช้จ่ ายงบประมาณเพื่อขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ส� านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ๓.๑ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
เป็นจำานวนเงนิ ๓,๖๓๑,๕๖๔,๖๓๐ บาท (สามพันหกร้อยสามสบิเอด็ล้านห้าแสนหกหมืน่สีพ่นัหกร้อยสามสบิบาทถ้วน) 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำานวนเงิน 
๓๓๑,๖๓๘,๒๖๐ บาท(สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) ได้อนุมัติให ้
ดำาเนนิการ เป็นจำานวนเงนิ ๓๒๔,๒๐๐,๙๔๐ บาท (สามร้อยยีส่บิสีล้่านสองแสนเก้าร้อยสีส่บิบาทถ้วน) ซ่ึงมกีารเบกิจ่าย 
รวมเป็นจำานวนเงนิทัง้สิน้ ๕๕,๓๑๐,๐๕๓.๔๘ บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนหนึง่หมืน่ห้าสิบสามบาทส่ีสิบแปดสตางค์)  
โดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ตารางที ่๑๘  สรุปการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
     ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์

แผนฯ

ตั้งไว้

(โครงการ/

กิจกรรม)

ผล

(โครงการ/

กิจกรรม)

งบประมาณ

แผน (ตั้งไว้) อนุมัติ เบิกจ่าย

คิดเป็นร้อยละ

(ของวงเงิน

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

หมายเหต ุ สาเหตุที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพียงร้อยละ ๑๗.๐๖ ของวงเงินอนุมัติ  เนื่องมาจาก 
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จงึไม่สามารถด�าเนินกจิกรรม/โครงการ

 ๓.๒ สรุปงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ยกเลิกและ ไม่ได้ด�าเนินการ
  เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดการอบรม สัมมนา หรือดำาเนินโครงการ/กิจกรรม ได้ตามแผนที่วางไว้ จึงมีความจำาเป็นต้องชะลอหรือยกเลิก 
การดำาเนินการโดยแยกตามรายยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้

ตารางที่ ๑๙  สรุปงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ที่ยกเลิกและไม่ได้ด�าเนินการ 

ยุทธศาสตร์

แผนฯ

ตั้งไว้

(โครงการ/

กิจกรรม)

อนุมัติ

(โครงการ/

กิจกรรม)

ยกเลิก

/ชะลอ

(โครงการ/

กิจกรรม)

งบประมาณ

อนุมัติ ยกเลิก

คิดเป็นร้อยละ

(ของวงเงิน

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
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 ๓.๓ เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำ นักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำานวนเงิน ๓,๒๗๑,๔๘๔,๘๔๐ บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสน 

แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำานวนเงิน ๔๓๑,๐๐๔,๒๐๐ บาท (สี่ร ้อยสามสิบเอ็ดล้านสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 

เพื่อดำาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) อนุมัติ 

ให้ดำาเนินการ เป็นจำานวนเงิน ๓๑๒,๖๓๖,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๔ ซึ่งมีการเบิกจ่าย รวมเป็นจำานวนเงิน

ทั้งสิ้น ๑๒๐,๕๙๑,๒๔๗.๑๑ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)    

คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๗ ของวงเงินอนุมัติ 

  สำาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำานวนเงิน ๓,๖๓๑,๕๖๔,๖๓๐ บาท (สามพันหกร้อยสามสิบเอด็ล้านห้าแสน 

หกหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำาปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำานวนเงิน ๓๓๑,๖๓๘,๒๖๐ บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อย 

หกสิบบาทถ้วน) เพื่อดำาเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๘๐) อนมุตัใิห้ดำาเนนิการ เป็นจำานวนเงนิ ๓๒๔,๒๐๐,๙๔๐ บาท (สามร้อยยีสิ่บส่ีล้านสองแสนเก้าร้อยส่ีสบิบาท

ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๖ ซึ่งมีการเบิกจ่าย รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น ๕๕,๓๑๐,๐๕๓.๔๘ บาท (ห้าสิบห้าล้าน 

สามแสนหนึ่งหม่ืนห้าสิบสามบาทสี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๖ ของวงเงินอนุมัติ ตามตาราง 

การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ ๑๙  การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

การเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

ยุทธ

ศาสตร์

ที่

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท)

แผน

(ตั้งไว้)
อนุมัติ เบิกจ่าย ร้อยละ

แผน

(ตั้งไว้)
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

๒ ๑๒๐,๔๑๓,๘๐๐ ๑๐๐,๑๑๒,๑๐๐ ๔๕,๘๓๑,๔๒๔.๙๑ ๔๕.๗๘ ๘๖,๘๒๔,๖๕๐ ๑๑๕,๐๔๗,๑๑๐ ๓๓,๒๕๙,๘๖๙.๖๖ ๒๘.๙๑

๓ ๑๔๑,๘๐๙,๑๐๐ ๑๐๒,๕๕๙,๒๐๐ 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

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๔ ๓๘.๕๗ ๙๗.๗๖ ๑๗.๐๖
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แผนภูมิที่ ๗ เปรียบเทยีบการใช้จ่ายงบประมาณของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  ประจ�าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. ๒๕๖๓ และประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

    

 

                                                  รายงานผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการการเลอืกตัง้  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

๕๖ 

 
 

แผนภูมิท่ี ๗  เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง          
             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431,004,200.00

312,636,800.00 

120,591,247.11 

331,638,260.00

324,200,940.00

55,310,053.48

แผนตั้งไวฯ

อนุมัติ

เบิกจาย

งบ
ปร

ะม
าณ

 (บ
าท

)

ประจําปงบประมาณ พ.ศ 256๔
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓



สวนที่ ๓

ปญหาอุปสรรคที่สำคัญ
ในการปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ ๓
ปัญหาอุปสรรคทีส่�คัญในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาเก่ียวกับการจัดการเลือกตั้ง การสืบสวนสอบสวน

 ๑.๑ ปัญหาการจัดการเลือกตั้ง
	 	 ๑.๑.๑	 การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 	 	 ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เมือ่วนัที	่๒๐	ธนัวาคม	๒๕๖๓	และการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ีเม่ือวนัท่ี	๒๘	มนีาคม	๒๕๖๔ 

เป็นการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกนับแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๖๒	ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๑๗	 เมษายน	๒๕๖๒	

รวมท้ังยังต้องด�าเนินการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 

โดยในการด�าเนินการจัดการเลือกตั้งพบปัญหาอุปสรรคหลายประการ	ได้แก่		

	 	 	 ๑)	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๖๒	 

ได้ก�าหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เพิ่มมากขึ้นจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	๒๕๔๕	ส่งผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางรายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอันเป็นเหตุ 

ให้ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่รับสมัครหรือถูกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้สมัคร

ในภายหลัง	 เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย	 	 นอกจากนี้	 	 ในการตรวจ

สอบลักษณะต้องห้ามดังกล่าวผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องประสานขอรับ

การสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานเพ่ือน�ามาตรวจสอบประกอบการพิจารณารับสมัคร 

และต้องประกาศรายชือ่ผูส้มัครภายใน	๗	วนันบัปิดการรบัสมคัร	ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วนภายใต้กรอบ

ระยะเวลาที่ค่อนข้างจ�ากัด

	 	 	 ๒)	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 นับแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ยัง

คงด�ารงต่อเนื่องมาจนถึงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัด	และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	โดยที่การจัดการเลือกตั้งดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 

ทั่วประเทศ		มีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง	 ได้แก่	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	ผู้ช่วยหาเสียง	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	

และเจ้าหน้าท่ีในทุกระดับ	 รวมถึงประชาชนทั่วไป	 ในบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง	 เช่น	 การรับสมัคร	 

การหาเสยีง	การออกเสยีงลงคะแนน	เป็นต้น	จะมีการรวมตวัของบคุคลเป็นจ�านวนมาก	จงึได้มกีารก�าหนดมาตรการ

ต่าง	ๆ	เพื่อป้องกันมิให้การจัดกิจกรรมนั้นๆ	เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งมาตรการต่างๆ	นั้น

จึงเป็นข้อจ�ากัดและข้อขัดข้องบางประการ	รวมทั้งยังต้องใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้นในการจัดการเลือกตั้ง
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   ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

	 	 	 ๑)	 ลักษณะต้องห้ามของผู ้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น	 

ตามมาตรา	 ๕๐	 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 

ที่ได้ก�าหนดไว้นั้น	 ควรที่จะมีการพิจารณาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น	 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุการเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนโดยการสมคัรรับเลือกต้ัง	รวมทัง้ 

ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกต้ังแล้วเสร็จ 

ภายในกรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด	 แต่อย่างไรก็ตาม	 การปรับปรุงแก้ไขยังต้องค�านึงถึงเจตนารมณ์ 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย

	 	 	 ๒)	 การจดัการเลอืกตัง้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่	ๆ 	ทีจ่ะมใีนโอกาสต่อไป	หรอืเมือ่มี 

กรณทีีจ่ะต้องมีการจดัการเลอืกตัง้	ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	นัน้	หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบในทุกระดับควรที่จะมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน	ซึ่งมาตรการหรือกิจกรรมต่าง	ๆ 	 

ที่ก�าหนดขึ้น	ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย	 ระเบียบต่างๆ	 รวมทั้ง	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง 

ทุกคนควรให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่าง	ๆ 	ที่ก�าหนดไว้	อันจะส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย	สุจริต	เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

 ๑.๒ ปัญหาในการด�เนินภารกิจควบคุม สอดส่อง สืบสวน ไต่สวน ด�เนินคดีในศาล 
และคุ้มครองพยาน 

  ๑.๒.๑	 การซื้อสิทธิขายเสียง

   ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 	 พบปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ		และผู้สมัครยังมีพฤติกรรมการทุจริต 

ซือ้สทิธขิายเสยีงในการเลอืกตัง้ทุกระดบั	หรอืมกีารเสนอสิง่ตอบแทนในรปูผลประโยชน์ต่าง	ๆ 	แก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	เพือ่

ให้ลงคะแนนหรอืงดเว้นการลงคะแนนแก่ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้	ซึง่จะเหน็ว่าการซือ้สิทธขิายเสียง	เป็นเหตใุห้การเลอืกตัง้

มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	ไม่สามารถคัดสรรคนดีให้มาปกครองบ้านเมืองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	

และนักการเมืองไม่ได้เข้ามาเพื่อบริหารประเทศ		เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

   ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

	 	 	 ๑)	 ผู้สมัครและนักการเมือง	 ต้องตระหนักและสร้างจิตส�านึกให้กับตนเอง	 ว่าการเข้ามา 

เป็นนักการเมือง	 หรือผู้บริหารประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมาย	 ไม่กระท�าผิดซ้ือสิทธิ	 และร่วมกันสอดส่องดูแล 

ให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม

	 	 	 ๒)	 สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	เพื่อให้ทุกภาคส่วนให้เป็นพันธมิตรเครือ

ข่ายต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง	 ให้เห็นว่าการกระท�าดังกล่าวเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมและเปิดโอกาส 

ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง

	 	 	 ๓)	 ให้ความรูแ้ก่ประชาชนให้ตระหนกัรูถ้งึความผดิเกีย่วกบัการรบัเงนิซ้ือเสยีงเลอืกต้ังว่าเป็น

ความผิดตามกฎหมาย	ซึ่งก�าหนดห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้ใด	เรียก	รับ	หรือยอมรับทรัพย์สิน	หรือประโยชน์

อื่นใดส�าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน	 เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด	 เว้นแต่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือก

ตั้งก่อนถูกจับกุมก็ไม่ต้องรับโทษ
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	 	 	 ๔)	 ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้และลงโทษแก่ผู้กระท�าผิดอย่างจริงจัง	 และมีการ

เผยแพร่ค�าวินิจฉัยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

  ๑.๒.๒	 การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสทุจริต

   ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 	 ประชาชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ

กฎหมายเลือกตั้ง	และประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

กฎหมายเลือกตั้ง	 และยังไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 เมื่อเข้ามาเป็นพยาน 

ในส�านวนการสืบสวนหรือไต่สวน

   ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

	 	 	 ๑)	 สร้างช่องทางการแจ้งเหตหุรอืเบาะแสทจุรติการกระท�าความผดิเกีย่วกบักฎหมายเลอืกตัง้	 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย	มีการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ	มีมาตรการรักษาความลับ	

	 	 	 ๒)	 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับค่าตอบแทนเพ่ือสนับสนุนแก ่

ผูใ้ห้ข้อมลูข่าวสารและการให้รางวลัแก่ผูช้ี้เบาะแส	กรณมีกีารแจ้งเหตุหรอืเบาะแสทจุรติการกระท�าความผดิเกีย่วกบั 

กฎหมายเลือกตั้ง

	 	 	 ๓)	 ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการคุ้มครองพยานเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน 

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อเข้ามาเป็นพยานในคดี

 ๑.๓ ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนการด�เนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
	 	 ๑.๓.๑	 การยื่นเอกสารค�าขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมาย

ก�าหนด

   ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 	 ๑)	 ผู ้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง	 มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรืออาจยังไม่เข้าใจท�าให ้

การยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและต้องท�าการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการเสนอเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

	 	 	 ๒)	 ในการตรวจสอบเอกสาร	 รวมถึงตรวจคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจากหน่วยงาน 

ทั้งภายในและภายนอก	 รวม	 ๑๓	 หน่วยงาน	 ของผู้ร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมือง	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๕๐๐	 คน	 

ซึ่งมีเข้ามาจ�านวนหลายพรรคการเมือง	 	 จึงท�าให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบรวมถึงการเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 	 ๓)	 เมื่อได้รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองแล้ว	 พรรคการเมืองนั้นต้องด�าเนินการจัดตั้ง

สาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละ	๑	สาขา	ภายใน	๑	ปี	นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้จัดตั้งสาขา 

พรรคการเมืองท่ีมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังจังหวัด	 แต่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

ของสาขาพรรคการเมืองนั้น	

   ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

	 	 	 ๑)	 ให้ความรู้	 ให้ค�าปรึกษา	 และตรวจสอบเบ้ืองต้นแก่บุคคลภายนอก	 หรือผู้มายื่นขอแจ้ง

การเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง	 ผู้ร่วมกันจัดต้ังพรรคการเมือง	 เพื่อลดปัญหาเอกสารที่อาจเกิดความผิดพลาด

ก่อนการมายื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง
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	 	 	 ๒)	 ตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร	รายละเอยีดต่าง	ๆ 	ของผูร่้วมกนัจดัต้ังพรรคการเมอืง 

ก่อนท�าการส่งหน่วยงานเพื่อตรวจสอบ

	 	 	 ๓)	 ชี้แจงท�าความเข้าใจแก่พรรคการเมืองที่ได้รับจดทะเบียนจัดต้ังพรรคการเมืองแล้ว	 

ว่าการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหากประสงค์จะส่งผู ้สมัครรับเลือกต้ังพรรคการเมืองต้องจัดต้ังสาขาพรรค 

ในเขตเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมือง	 หากพรรคการเมืองจัดต้ังสาขาพรรคที่มี 

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบท้ังจังหวัดจะไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกต้ังได้

	 	 	 ๔)	 พรรคการเมอืงส่วนใหญ่มกัมปัีญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน		ประกอบกับยงัศกึษากฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	 ส่วนใหญ่เกิดจากพรรคการเมืองที่จดจัดต้ังพรรคใหม่หรือยังไม่เข้าใจในการตีความ 

ตามข้อกฎหมาย	ซึ่งท�าให้พรรคการเมืองปฏิบัติไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนดและได้รับโทษตามบทก�าหนดโทษ

	 	 ๑.๓.๒	 การจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด	แต่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร 

รับเลือกต้ังในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของสาขาพรรคการเมืองนั้น

    ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 	 ๑)	 เมื่อพรรคการเมืองด�าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วไม่แจ้งนายทะเบียน

พรรคการเมืองทราบภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	(ภายใน	๗	วันนับแต่วันที่เปิดบัญชีดังกล่าว	:	มาตรา	๗๑) 

	 	 	 ๒)	 เมื่อพรรคการเมืองมีการรับบริจาคเงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใด	 แล้วแจ้ง 

นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด	(ภายใน	๑๕	วันนับแต่วันท่ีประกาศ	:	ระเบียบฯ	

ข้อ	๔๘)

	 	 	 ๓)	 พรรคการเมืองจัดท�าบัญชีไม่ครบตามที่ก�าหนดในมาตรา	 ๕๙	 แห่งพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	๒๕๖๐

	 	 	 ๔)	 เมื่อพรรคการเมืองด�าเนินการจัดท�างบการเงินประจ�าปี	 (ต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ตรวจสอบและรับรองด้วย)	 และน�างบการเงินดังกล่าวน�าเข้าท่ีประชุมใหญ่เพ่ือรับรองแล้ว	 พรรคฯ	 จัดส่ง 

งบการเงินให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 (ภายใน	 ๓๐	 วันนับแต่วันที่ 

ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ	:	มาตรา	๖๑	วรรค	๒)

	 	 	 ๕)	 พรรคการเมืองท่ีจดจัดต้ังใหม่ส่วนใหญ่ไม่น�าทุนประเดิมมาบันทึกเป็นรายได้	แต่จะน�า

มาบันทึกในส่วนของทุน	ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชีผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (พรรคการเมืองส่วนใหญ่สับสนในชื่อบัญชี	 ทุนประเดิม	 โดยคิดว่าทุนประเดิม	 เป็นส่วนของทุน 

ไม่ใช่รายได้)

	 	 	 ๖)	 พรรคการเมืองบางพรรคติดต่อประสานงานมาโดยให้ข้อมูลไม่ชัดเจน	 บางครั้งให้ไม่

ครบแต่ต้องการได้รับการยืนยันจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซ่ึงเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ให้ค�าแนะน�าไป	 

พรรคการเมืองน�าค�าแนะน�านั้นไปเป็นข้ออ้างอิง	 หากเป็นการกระท�าที่ขัดต่อกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ก็จะได้รับ 

ความเสียหายไปด้วย

   ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

	 	 	 ๑)	 ให้ค�าแนะน�าและสอบถามปัญหาที่พรรคการเมืองประสบมาโดยตรง	 จึงท�าให้พรรคการเมือง

สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด
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	 	 	 ๒)	 จัดให้มีกลุ่มไลน์เฉพาะส่วนงาน	โดยพรรคการเมืองสามารถขอค�าแนะน�าและสอบถามปัญหา

เบื้องต้นได้		ซึ่งจะมีผู้ดูแลคอยตอบข้อซักถามเบื้องต้น

	 	 	 ๓)	 จัดให้มีคู่มือการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง	 โดยพรรคการเมืองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

เว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 หรือดาวน์โหลดคู่มือผ่าน	 QR	 Code	 ได้ที่ส�านักกิจการ 

พรรคการเมือง

๒.	 ปัญหาการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร	์
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

					 ๒.๑ โครงการพฒันาบคุลากรของพรรคการเมอืง หลกัสตูรการพัฒนาการเมอืงและการเลอืกตัง้  
ระดับสูง รุ่นที่ ๑๒ (พตส. ๑๒)
	 	 การจดัการศกึษาอบรมตามหลกัสตูรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกต้ังระดับสงู	เป็นการศึกษาอบรม

ที่รวมผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วน	 ท่ีมีส่วนส�าคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนการเมือง	 และพรรคการเมือง	

ให้มีความเข้มแข็ง	 ไม่ว่าจะเป็นผู ้เล่น	 หรือผู ้คุมกฎ	 ก็ตาม	 ดังนั้นรูปแบบของการศึกษาอบรม	 นอกจากจะ

เป็นการศึกษาอบรมแบบต้องมีการรับฟังการบรรยาย	 การอภิปรายแล้ว	 ผู้ศึกษาอบรมต้องวิเคราะห์	 สังเคราะห์	

วิพากษ์	 แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์	 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา	 รวมถึงการศึกษาดูงาน 

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองและการเลือกต้ังเป็นหลัก	 เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาอบรมได้เรียนรู้จากการสัมผัส	 

และมีประสบการณ์ตรงจากการลงพื้นที่

  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ทวีความรุนแรงขึ้น	 และมีการแพร่กระจาย 

อย่างรวดเร็วไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 รัฐบาลจึงออกข้อก�าหนด	 รวมถึงมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกัน 

การแพร่เชื้อดังกล่าว	 โดยขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ	 หน่วยงานภาครัฐ	 และทุกภาคส่วน	 งดเว้น 

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของคนจ�านวนมาก	 เน่ืองจากอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเช้ือ	 ตลอดจนขอความ 

ร่วมมืองดการเดินทางข้ามจังหวัด	 จึงท�าให้กิจกรรมบางส่วนของการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมือง 

และการเลอืกตัง้ระดบัสงู	รุ่นที	่๑๒	(พตส.	๑๒)	ต้องงด	เช่น	กิจกรรมปฐมนเิทศผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม	และมีการชะลอ 

หรือถูกเลื่อนออกไป	 ส�าหรับกิจกรรมที่ต้องด�าเนินการร่วมกัน	 เช่น	 การอบรมบุคลากรทางการเมืองลูกเสือระดับ 

ผู้น�าขั้นความรู้ชั้นสูงของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม	ซึ่งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงได้จัดกิจกรรมขึ้น

	 	 การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ังระดับสูง	 ไม่เป็นไปตามแผน 

การจัดการศึกษาอบรมทีก่�าหนด	เน่ืองจากเกดิปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19) 

ในห้วงเวลาท่ีก�าหนดให้มีการศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา 

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	๑๒	(พตส.	๑๒)	

	 	 การศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 รุ่นที่	 ๑๒	 (พตส.	 ๑๒)	 

มีรปูแบบของการศกึษาอบรมชัดเจนในเรือ่งของการมส่ีวนร่วมในการศกึษาอบรม	ท้ังระหว่างผูเ้ข้ารบัการศกึษาอบรม 

ด้วยกันเอง	 และระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมกับวิทยากร	 เนื่องจากผู้เข้าศึกษาอบรมเป็นผู้มีต�าแหน่งส�าคัญๆ 
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จากทุกภาคส่วน	 การวิพากษ์	 หรือถกแถลงในช้ันเรียน	 ถือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง	 

แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าศึกษาอบรม	 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 หลักสูตรจึงมีความจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการศึกษาอบรมผ่านส่ือระบบ

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อมิให้กระทบต่อตารางการศึกษาอบรมที่ก�าหนดไว้	 ซ่ึงรูปแบบการศึกษาอบรมเป็นอุปสรรคต่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เนื่องจากผู้เข้าศึกษาอบรมไม่สามารถถกแถลงกันอย่างเต็มท่ี	 เพราะรูปแบบวิธีการศึกษา

ท�าให้ความสนใจถกูลดระดบัลง	การปฏิสมัพนัธ์	รวมถึงการรวมกลุม่เพือ่ท�างานวชิาการลดน้อยลง	ตลอดจนอุปสรรค 

จากสัญญาณอินเตอร์เน็ต	และการใช้เครื่องมือของผู้เข้าศึกษาอบรม	เป็นต้น

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

	 	 เมื่อกิจกรรมรวมกลุ่มบางอย่างไม่สามารถด�าเนินการได้	 ดังนั้น	 จึงได้ปรับตารางการศึกษาอบรม

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	 รุ่นที่	 ๑๒	 (พตส.	 ๑๒)	 ใหม่	 โดยการน�าเอาวิชาที่สามารถ

รับฟังการบรรยาย	 หรือการอภิปราย	 ขึ้นมาไว้ในช่วงต้นของหลักสูตร	 และปรับวิธีการศึกษา	 เป็นการศึกษาอบรม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย	 จึงจัดให้มีการศึกษาดูงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที	่๑๒	(พตส.	๑๒)	ต่อไป

 ๒.๒ โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ กิจกรรม 
สัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ ประจ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการพัฒนา 
ระบบบริหาร กิจกรรม จัดท�แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ เชิงกลยุทธ ์ของส�นักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 ๑)	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง	

และทวีความรุนแรงมากข้ึนตามล�าดับในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 รัฐบาลได้ออกมาตรการ	 เพื่อเป็นการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	โดยให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	

เช่น	การห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจ�านวนมาก	ห้ามให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 

ออกนอกเคหะสถานในเวลาที่ก�าหนด	ตลอดจนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีเหตุจ�าเป็น 

ซึ่งท�าให้เกิดปัญหาในการเดินทางของกลุ่มเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม	 ซึ่งไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัด

เข้ามาอบรมเข้าร่วมสัมมนา	 หรือเข้ามาร่วมประชุมได้	 ส่งผลให้การจัดโครงการของส�านักพัฒนาบุคลากร 

ตามแผนปฏิบัติการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�าเนินกิจกรรม	On	 site	 

เป็น	ผ่านระบบ	on	line	(Application	Zoom)	เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมด�าเนินไปตามเป้าหมาย	และมุ่งเน้น

ถึงความปลอดภัยของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ	

	 	 ๒)	 ผู ้เข้ารับการอบรม/ผู ้เข้าร่วมสัมมนา/ผู้เข้าร่วมประชุม	 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย	 ไม่สามารถ 

เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมได้	เน่ืองจากมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

	 	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรง

ยิ่งขึ้น	 เนื่องจากกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า	ซึ่งในขณะนี้	การแพร่ระบาดก็ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น	 	ดังนั้น	 เพื่อ

เป็นการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเป็นพาหะในการน�าเชื้อไปกระจายจึงควรด�าเนินการ	ดังนี	้
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	 	 ๑)	 จัดอบรม/สัมมนา	ในรูปแบบการอบรมผ่านระบบ	online

	 	 ๒)	 การจัดอบรม/สัมมนา	 ในรูปแบบ	on	site	ควรลดจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่จ�าเป็น	ทั้งนี	้	

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ

 ๒.๓ โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่องทาง 
การส่ือสารที่จ�เป็นส�หรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
กจิกรรม การน�ค่านยิมสูว่ฒันธรรมองค์กรเพ่ือสร้างความส�เรจ็ (Core Value Go to Success 
of Organization) รุ่นที่ ๖ – ๑๐
  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและมีการ

แพร่กระจายไปยังหลายพื้นที่	ประกอบกับได้มีประกาศและข้อก�าหนดตามความในมาตรา	๙	แห่งพระราชก�าหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘		ซ่ึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศและข้อก�าหนดของ 

แต่ละพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด					

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังไม่สามารถด�าเนินการจัดอบรมฯ	จ�านวน	๕	รุ่น	(รุ่นที่	๖-๑๐)	 

ในห้วงระยะเวลาท่ีเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้		เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการรวมกลุ่มกันของบุคคล

เกินกว่าที่ก�าหนดและสถานท่ีจัดอบรมอยู่ในพื้นที่ควบคุม	 ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศและข้อก�าหนด 

ตามความในมาตรา	๙	แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

	 	 บริหารสัญญาจ้าง	โดยจัดท�าแผนการจัดอบรมกิจกรรม	การน�าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้าง

ความส�าเร็จ	 ท่ีเหลือจ�านวน	 ๕	 รุ่น	 (รุ่นท่ี	 ๖-๑๐)	 ให้เป็นไปตามประกาศและข้อก�าหนดตามความในมาตรา	 ๙	 

แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 	 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี	และมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง	ๆ	ตามท่ี 

ได้ก�าหนดไว้	 โดยเน้นย�้าให้ผู้รับจ้างด�าเนินการจัดอบรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคจากประกาศ 

และข้อก�าหนดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	อย่างเคร่งครัด

     ๒.๔ การถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง
	 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นท่ีผ่านมา	 ครั้งสุดท้าย	 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ได้มีการตราพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างบุคลากร	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการจัดการเลือกตั้ง 

และการควบคุมการเลือกตั้งท้องถ่ินแตกต่างจากเดิมบางประการ	 แต่ยังมิเคยมีการจัดการเลือกต้ังตามกฎหมาย 

ฉบับปัจจุบันมาก่อน

	 	 คณะกรรมการการเลอืกต้ังได้มีความเหน็ให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังพจิารณาถอดบทเรยีน 

การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 โดยให้ด�าเนินการถอดบทเรียนในทุกขั้นตอน	 ซึ่งได้มี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 ๒๐	

ธันวาคม	๒๕๖๓	จึงให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	เตรียมการในเรื่องการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิก 
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สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัไว้ให้พร้อม	ตลอดจนถอดบทเรียนเพ่ือจะได้เป็น 

ข้อมูลในการน�ามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ในโอกาสต่อไป

  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 ๑)	 บคุลากรของส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวดัมภีารกจิในการเตรียมความพร้อม

ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณงานมาก	

	 	 ๒)	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

	 	 ๓)	 ส�านักงานคณะกรรมกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัดมีภารกิจส�าคัญในการควบคุม	 ก�ากับ

ดูแล	 และด�าเนินการในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	 หลายประการ	 เช่น	 การรับ 

และแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งทุกเทศบาล	 การประชุมพนักงานของเทศบาล	 เพ่ือซักซ้อมเรื่องการปฏิบัติหน้าที ่

ของ	กปน.	การอบรมทบทวนวิทยากรอบรม	กปน.	การสั่งรับค�าร้อง	และการอบรมให้ความรู้	ศส.ปชต.	เพื่อน�าไป

ขยายผลและมอบภารกิจสังเกตการณ์การเลือกตั้งเทศบาล	เป็นต้น	

	 	 ๔)	 ผู ้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น	 ๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 

โดยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว	 และเป็นวงกว้าง	 และหลายจังหวัดได้มีค�าสั่งหรือประกาศให้มีการกักตัว 

ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร	 และนอกพื้นท่ีจังหวัด	 เป็นระยะเวลา	 ๑๔	 วัน	 ซึ่งหากผู้อ�านวยการส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด		หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม	และหัวหน้ากลุ่มงาน

สืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง	เข้าประชุมระดมความคิดเห็นฯ	ตามก�าหนดการดังกล่าวข้างต้น	แล้วเดินทาง

กลับไปในพื้นที่จังหวัด	 จะต้องปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งในภาพรวม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานท่ีเกี่ยวกับการสืบสวนไต่สวน	 และการประกาศ 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

	 	 สถาบันพัฒนาการเมอืงและการเลอืกต้ัง		โดยส�านกัวจิยัและวิชาการ	ได้ปรบัเปลีย่นวธีิการถอดบทเรียน

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและการเลอืกตัง้สมาชกิสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรี	ดังนี้

	 	 ๑)	 ให้ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวดั	กลุ่มภารกจิและส่วนงานในส่วนกลาง	จดัท�า

ข้อมูลสภาพปัญหา	อุปสรรค	พร้อมระบุขนาดของปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี		

และความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา	

	 	 ๒)	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 กลุ่มภารกิจและส่วนงานในส่วนกลาง	 

สรุปประเด็นปัญหา	 อุปสรรค	 และวิธีการแก้ไขปัญหา	 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี		๕	ล�าดับแรก	

	 	 ๓)	 ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด	 กลุ่มภารกิจและส่วนงานในส่วนกลาง	 

สรุปประเด็นผลส�าเร็จและปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด		และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	๕	ล�าดับแรก	

	 	 ๔)	 สรปุและประมวลผลขนาดปัญหา	อปุสรรค	ข้อเสนอแนะในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
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	 	 ๕)	 สรุปและประมวลผลประมวลผลปัญหาอุปสรรคในการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ี 

ที่เกิดขึ้นมากที่สุดจากทุกจังหวัดและส่วนกลาง

	 	 ๖)	 สรปุและประมวลผล	ผลส�าเร็จและปัจจัยทีน่�าไปสู่ความส�าเร็จ	ในการเลอืกต้ังสมาชกิสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด		และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	

จากทุกจังหวัดและส่วนกลาง

	 	 ๗)	 แจ้งให้กลุม่ภารกจิและส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง	พจิารณาแก้ไขปัญหา	อปุสรรค	ทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการ

จัดการเลือกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	และการเลอืกตัง้สมาชิก

สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

	 	 ๘)	 รายงานผลการแก้ไขปัญหาจากถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	และการเลือกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ีเสนอคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

     ๒.๕ การประชุม การอบรม และการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา

	 	 ไม่สามารถด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

	 	 การประชุม	 การอบรม	 รวมทั้งการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เครือข่ายพลเมือง	 มีความรู้ 

ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และ

สามารถถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้แก่เครือข่ายและประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ	ในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง	 

ร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง	 อีกทั้งส่งเสริมให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง	 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 จึงส่งผลให้การด�าเนินงานในรูปแบบการประชุม	 การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	 ๆ	 

ต้องปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบอ่ืน	 ๆ	 รวมถึงส่งผลให้ในบางกิจกรรมไม่สามารถด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

	 	 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง

วิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่	 (New	 Normal)	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 มาตรการและแนวทางปฏิบัต ิ

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(ศบค.)	ดังนี้

	 	 ๑)	 ปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานโดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช ้ในการปฏิบัติงานและ 

การด�าเนนิกจิกรรมรณรงค์	เผยแพร่	ประชาสมัพันธ์	ด้วยการพัฒนาช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ผ่านสื่อสารสนเทศ	 เพื่อให้นักเรียน	 นักศึกษา	 ครูอาจารย์ในสถานศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 ส่วนราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 สถาบันการศึกษา	

องค์กรเอกชน	 องค์กรเครือข่าย	 และประชาชนทั่วไป	 ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 สาระความรู้อย่างถูกต้อง	 ต่อเนื่อง 

และทันเหตุการณ์	และสามารถน�าไปถ่ายทอดความรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย	ผ่านทางแอปพลิเคชัน 

Civic	 Education	 บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสมาร์ทโฟน	 นอกจากนี้	 ยังได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู ้
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และความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ในรูปแบบของ	Facebook	Line	Youtube	และ	Twitter	เป็นต้น

	 	 ๒)	 โครงการ/กิจกรรม	 ที่ด�าเนินการโดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร	 ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจกรรมในระดับจังหวัด	 โดยให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ด�าเนินกิจกรรม	ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง	ๆ	อาทิเช่น	สื่อออนไลน์	/	CD	เสียง	/	คลิปเสียง	 

หรือคลิปวีดิโอ	 เป็นต้น	 โดยผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในระดับหมู่บ้าน	 ต�าบลเพื่อให้ครอบคลุม	 

ทั้งนี้	 ส�าหรับการจัดประชุม	 การอบรม	 การฝึกอบรมต้องเว้นระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 และต้อง

พิจารณาสถานที่	 ประกอบกับจ�านวนของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความเหมาะสม	 รวมทั้งให้มีอุปกรณ์	 การป้องกัน	

การตรวจสอบอุณหภูมิ	เป็นต้น 

๓.	 ปัญหาการปฏิบัติงานด้านอื่น	ๆ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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