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1. ความน า 

การจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        
อาศัยแนวทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการจากแผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี      
(พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งเป็นแผนแม่บทฉบับที่ 1 ที่น ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/
โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้  

 
2. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป็นความมุ่งหวังในความส าเร็จระยะยาว โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับในห้วง
เวลาต่าง ๆ การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) แบ่งออกเป็น 4 มิติ 
(perspectives) ได้แก่  (1) การพัฒนาองค์การ  (2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน  (3) คุณภาพบริการ               
(4) ประสิทธิผลตามพันธกิจ ในมิติที่ (1) และ (2) เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นเหตุน าสู่ผล (leading) 
ของมิติที่ (3) และ (4) ที่เป็นผลจากเหตุ (lagging)  ดังนั้น มิติที่ (1) และ (2) จะต้องเกิดขึ้นก่อน และมิติที่  (3)    
และ (4) มักจะเกิดหลัง หรือพร้อมกันก็ได้ ซึ่งจะได้แสดงโดยสรุปดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
เร่งรัดการบูรณาการ

 การบริหาร 
การจัดการเลือกต้ัง 
และการบริการดิ

จิตัล 

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์
ท่ี 1.1 และ 1.2)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   กระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ
มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและเที่ยงธรรม

คุณภาพบริการ   การจัดการเลือกตั้ง ลงประชามติมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล กระบวนงานมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 

การพัฒนาองค์การ   บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน

เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือยกระดับบุคลากรของ
ส านักงาน กกต  รองรับการจดัการเลือกตัง้ 
การลงประชามติ

แผนงานท่ี  

                      
                               
    Digital OECT
โครงการพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้
เป็นมืออาชีพ

                        
                            
                               
                               
                   
                               
              

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงในการจัดการ
เลือกตั้ง 

การพัฒนาองค์การ   นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่

แผนงานท่ี 2

โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม

โครงการพัฒนาการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
และบริการ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 

มีห้วงเวลาของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับในห้วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 
2.1.1. มิติการพัฒนาองค์การ 

      วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
เร่งรัดการบูรณาการ

 การบริหาร 
การจัดการเลือกต้ัง 
และการบริการดิ

จิตัล 

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 1.3)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   กระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียง
ประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและ
เที่ยงธรรม

คุณภาพบริการ   การจัดการเลือกตั้ง ลงประชามติมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล กระบวนงานมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 

การพัฒนาองค์การ   บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน

เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียุค Disruptive 
Technology สามารถน าไปสูก่าร  การแปลง
ร่าง   Transform) ให้เป็น Digital 
OECT/Smart OECT ได้

แผนงานท่ี 3

โครงการสร้างนวัตกรรมการในการใช้เทคโนโลยีในการ
ท างาน 

โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ใน
การพัฒนาระบบบริหาร

                          
 Office Automation)

โครงการพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงในการจัดการ
เลือกตั้ง 

การพัฒนาองค์การ   นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ

พัฒนามาตรฐานขั้นตอน ระเบียบและประกาศ
ต่าง ๆ  ให้มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ ์และมี
ผลในทางปฏิบัติ

แผนงานท่ี  

โครงการศึกษา
ระบบการกระจาย
อ านาจให้ส านักงาน 
กกต  จังหวัดให้มี
ความคล่องตัว

โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรเงิน
อุดหนุนกิจกรรมกระบวนการเลือกตัง้
ตามนโยบาย กกต 
สมัยใหม่

โครงการพัฒนาก หมาย ก  และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาเครือข่ายทางการเมือง

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการพัฒนามาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน

โครงการแก้ไขและยกเลิกก หมาย 
ระเบียบ ก เกณ ์ ข้อบังคับ ท่ี
ล้าสมัยและ หรือก่อให้เกิดป ญหา
ในทางปฏิบัติ

กระจายอ านาจให ้ส านักงาน กกต  จังหวัดมี
ความคล่องตัว ในการจัดสรรเงินอุดหนนุ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งตาม
นโยบายของ กกต 

แผนงานท่ี  

โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและ
วินิจฉัยของส านักงาน กกต 

พัฒนากระบวนการในการบงัคับใช้ก หมาย

แผนงานท่ี  

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

2.1.2 มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 

 



  หน้า 7 

2.1.3 มิติคุณภาพบริการ 
                 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
เร่งรัดการบูรณาการ

 การบริหาร 
การจัดการเลือกต้ัง 
และการบริการดิ

จิตัล 

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 1.5)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   กระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียง
ประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความสุจริตและ
เที่ยงธรรม

คุณภาพบริการ   การจัดการเลือกตั้ง ลงประชามติมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล กระบวนงานมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 

การพัฒนาองค์การ   บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน

เร่งรัดการเปลีย่นแปลง
กระบวนการเลอืกตั้ง การลง
ประชามติด้วยเทคโนโลยใีนยคุ 
Disruptive Technology 
สามารถน าไปสู ่ การแปลง
ร่าง   Transform) ให้เป็น 
Digital OECT/Smart OECT

แผนงานท่ี  

 โครงการกระบวนการเลือกตั้ง การ
ลงประชามติโปร่งใสอัจริยะ

พัฒนาระบบทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ผ่านระบบ Online (เฟส   

การพัฒนาองค์การ   นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการพัฒนาระบบ
การแจ้งเหตุใน
กระบวนการเลือกตั้ง 
การลงประชามติ

โครงการ  แปลงร่าง   Transform) 
การจัดการเลือกตั้ง การลงประชามติ 
อัจริยะ ระยะท่ี      

                          
                         

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการ  
เฟส 1

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

2.1.4 มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 
     วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
เสริมความเข้มแข็ง

ของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง 
(Democratic 
Networking)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 2.1)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณภาพบริการ   เครือข่ายมีความพึงใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จากส านักงาน กกต 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   การสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาองค์การ   ส านักงาน กกต  มีสมรรถนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง

สร้างสมรรถนะของบคุลากรในการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง และความเป็นมือ
อาชีพและเป็นกลางทางการเมือง

แผนงานท่ี   

                                        
       

ทบทวนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การและจริยธรรมของ
บุคลากรส านักงาน กกต 

สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารทนัสมัยสามารถเชื่อมโยง
เครือข่ายสนับสนนุการปฏบิัติงานครอบคลุมทกุ
ภารกิจ

แผนงานท่ี  2

โครงการจัดท า
แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 
ส านักงาน กกต 

โครงการรณรงค์ใช้โซเชียลมีเดียในทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายประชาธิปไตย 

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

สร้างวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของ
ส านักงาน กกต 

แผนงานท่ี   
+ยกระดับสู่

อาเซียน
+ยกระดับสู่

เอเชีย
+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการสันทนาการพนักงาน กกต เพื่อความสัมพนัธ์ 
สร้างความสามัคคีและวัฒนธรรมองค์การ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

โครงการวางระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการด าเนินการ
จัดการความรู้ 

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนา 
พรรคการเมือง มีห้วงเวลาของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับในห้วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 

2.2.1 มิติการพัฒนาองค์การ 
  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
เสริมความเข้มแข็ง

ของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง 
(Democratic 
Networking)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 2.2)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณภาพบริการ   เครือข่ายมีความพึงใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จากส านักงาน กกต 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   การสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาองค์การ   ส านักงาน กกต  มีสมรรถนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง

พัฒนากระบวนการเครอืข่ายเลือกตัง้ไปสู่ 
SMART Election Network 

แผนงานท่ี   

โครงการแสวงหาความร่วมมือในการสรา้งและพัฒนา
เครือข่ายประชาธิปไตยระหว่างองค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการเครือข่ายป้องปรามและปราบปรามการ
ทุจริตในกระบวนการเลอืกตั้ง การลงประชามติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

2.2.2 มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
เสริมความเข้มแข็ง

ของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง 
(Democratic 
Networking)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 2.3)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คุณภาพบริการ   เครือข่ายมีความพึงใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จากส านักงาน กกต 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   การสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาองค์การ   ส านักงาน กกต  มีสมรรถนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง

พัฒนาระบบการสือ่สารสองทางระหว่าง
ส านักงาน กกต  และเครือข่ายในระบบ

แผนงานท่ี  4

โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง +ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มทางการเมืองวิถี
ประชาธิปไตย

แผนงานท่ี   
+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

                            
                          

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการส่งเสโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายประชาชน 
กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่ง
สมัครใจปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือ
เป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

2.2.3 มิติคุณภาพบริการ 
        วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
เสริมความเข้มแข็ง

ของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง 
(Democratic 
Networking)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 2.4)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

คุณภาพบริการ   เครือข่ายมีความพึงใจ จากการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
จากส านักงาน กกต 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   การสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ทั้งในและต่างประเทศ 

การพัฒนาองค์การ   ส านักงาน กกต  มีสมรรถนะในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง

ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนา
กระบวนการเลอืกตั้ง ทั้งใน
และต่างประเทศ

แผนงานท่ี   

โครงการสร้างและขยายเครือข่าย
ภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการเลือกตั้งอัจริยะ 

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

โครงการสร้างและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศอัจริยะ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

เสริมสร้างเครือขา่ยทาง
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

แผนงานท่ี   

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ด าเนินการตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรค
การเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรค
การเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับสู่
อาเซียน

ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาการ
บริหารกระบวนการเลอืกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย 

แผนงานท่ี  8

โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
ด าเนินการตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
อัจริยะ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรค
การเมืองให้เข้มแข็ง เป็นพรรค
การเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อัจริยะ

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับสู่
อาเซียน

                          
                   

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

โครงการ  
ประจ า

2.2.4 มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 
         วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
สร้างเสริมความรู้ 
พลังศรัทธา และ
พลังร่วมวิถีการ
ปกครองแบบ

ประชาธิปไตยฯ 
(Civic Education)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 3.1)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   ประชาชนมึความเชื่อม่ันศรัทธาในวิถีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพ้ืนฐานของสังคมอุดมป ญญา

คุณภาพบริการ   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   กระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้มีมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

การพัฒนาองค์การ   บุคลากรส านักงาน กกต  เป็นผู้น าการพลิกโฉมการเมืองไทยที่
ชาญฉลาด (Smart Political Transformer)

เร่งรัดการพัฒนาบคุลากรของส านักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้งให้มีสมรรถนะในการ
จัดการความรู้ด้านการเลือกตั้งและการมีส่วน
ร่วมทางการดมือง

แผนงานท่ี   

โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับบุคลากรของส านักงาน 
กกต  ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถการถ่ายทอด  ของ
บุคลากรส านักงาน กกต 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทาง
การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน
การสื่อสารของส านกังาน กกต  ได้อย่างทัว่ถึง
และรวดเร็ว

แผนงานท่ี   

โครงการสรรหาผู้สร้างนวัตกรรม

โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ือสารและให้บริการข่าวสาร

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

                         
                       
                              
                               
                              
              

โครงการพัฒนาส านักงาน กกต  ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีห้วงเวลาของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การรองรับในห้วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 

     2.3.1 มติิการพัฒนาองค์การ 
        วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2.3.2 มิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
 

 
  

2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
สร้างเสริมความรู้ 
พลังศรัทธา และ
พลังร่วมวิถีการ
ปกครองแบบ

ประชาธิปไตยฯ 
(Civic Education)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 3.2)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   ประชาชนมึความเชื่อม่ันศรัทธาในวิถีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพ้ืนฐานของสังคมอุดมป ญญา

คุณภาพบริการ   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   กระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้มีมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

การพัฒนาองค์การ   บุคลากรส านักงาน กกต  เป็นผู้น าการพลิกโฉมการเมืองไทยที่
ชาญฉลาด (Smart Political Transformer)

ผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้งเพ่ือให้มีความ
ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย 

แผนงานท่ี   

โครงการจัดท าและเสนอกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้ง

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้งให้มี
มาตรฐาน การด าเนินงาน ตามหลักสากล

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
สร้างเสริมความรู้ 
พลังศรัทธา และ
พลังร่วมวิถีการ
ปกครองแบบ

ประชาธิปไตยฯ 
(Civic Education)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 3.3)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   ประชาชนมึความเชื่อม่ันศรัทธาในวิถีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพ้ืนฐานของสังคมอุดมป ญญา

คุณภาพบริการ   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   กระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้มีมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

การพัฒนาองค์การ   บุคลากรส านักงาน กกต  เป็นผู้น าการพลิกโฉมการเมืองไทยที่
ชาญฉลาด (Smart Political Transformer)

เร่งด าเนินการพลเมืองศึกษา  Civic Education) 

แผนงานท่ี   

                     Civic Education)

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระท าผดิทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตย +ยกระดับสู่

อาเซียน
+ยกระดับสู่

เอเชีย
+ยกระดับสู่
นานาชาติ

ส่งเสริมสนับสนนุการเผยแพรค่วามรู ้ในการ
ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย 

แผนงานท่ี   

                                             

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

โครงการส่งเสริมความรูใ้ห้ภาค
ประชาชนเข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การจัดการเลอืกตั้งด้วยตนเองทกุ
ระดับ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

2.3.3 มิติคุณภาพบริการ 
         วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 
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2563 2564 2565 2566-70 2571-75 2576-80

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : 
สร้างเสริมความรู้ 
พลังศรัทธา และ
พลังร่วมวิถีการ
ปกครองแบบ

ประชาธิปไตยฯ 
(Civic Education)

(วัตถุประสงค์
เชิงยุทธ์ศาสตร์

ท่ี 3.4)

ประสิทธิผลตามพันธกิจ   ประชาชนมึความเชื่อม่ันศรัทธาในวิถีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บนพ้ืนฐานของสังคมอุดมป ญญา

คุณภาพบริการ   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   กระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้มีมาตรฐาน
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

การพัฒนาองค์การ   บุคลากรส านักงาน กกต  เป็นผู้น าการพลิกโฉมการเมืองไทยที่
ชาญฉลาด (Smart Political Transformer)

เสริมสร้างศรัทธาในวิถีการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย

แผนงานท่ี 23

โครงการรณรงค์เพ่ือขบัเคลื่อนไปสูว่ิถีประชาธิปไตย
  ผ่านตัวแบบ DARE

+ยกระดับสู่
อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

โครงการแผยแพร่อดุมการณ์และค่านยิม
ประชาธิปไตย ด้วยการแสดงกรณีตัวอย่างที่ดี 

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

ให้ความรู้ความเข้าใจและค่านิยมทางการ
เมืองที่ส่งเสริมระบบการเลือกตั้งที่ดีและ
สามารถน าคนดีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบ
การเมือง

แผนงานท่ี 24

โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลอืกตั้งไทยให้
เป็นระบบการเลอืกตั้งทีด่ี

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับสู่
เอเชีย

+ยกระดับสู่
นานาชาติ

+ยกระดับ
สู่อาเซียน

+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

โครงการให้ความรู้การจัดการ
เลือกตั้งของพรรคการเมือง +ยกระดับ

สู่อาเซียน
+ยกระดับ
สู่เอเชีย

+ยกระดับ
สู่นานาชาติ

โครงการ  
ประจ า

2.3.4 มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ 
  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแสดงได้ดังนี้ 

 

 
2.4  สรุป 

จากการน าเสนอห้วงเวลาของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จะเห็นได้ว่า ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการวางรากฐานทางการบริหารและปฏิบัติการ จึงมักเริ่มต้น
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต้องด าเนินการต่อเนื่องไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน 
ก็จะต้องด าเนินการตอบสนองผู้รับบริการและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย   
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3. การก าหนดแผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2565 
แผนปฏิบัติการจะต้องรองรับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามห้วงเวลาต่าง ๆ ซึ่งจะได้แสดงแผนปฏิบัติการไว้เป็นแนวทางส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ซึ่งแสดงโครงการส าคัญ (flagship project) ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยเทคนิคการเขียนแผนปฏิบัติการด้วยเหตุผลสัมพันธ์ หรือ Log frame (Logical Framework)     

เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 95/2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่  95/2564 เมื่อวันจันทร์ที่  4 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินโครงการภายใต้แผนยุทธศาสร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
จ านวน 30 โครงการ 52 กิจกรรมหลัก รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 290,736,950 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้าน 
เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล       
มีห้วงเวลาของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับในห้วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส วงเงิน 11,300,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative 
summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification:MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย 

(ultimate outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

กระบวนการเลือกตั้ง/
การออกเสียงประชามติ
มีความน่าเชื่อถือและ
ได้รับการยอมรับ 
ในความสุจริตและ 
เที่ยงธรรม 

ร้อยละของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง/
ออกเสียงประชามติ 
ได้ถูกต้อง 

75 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

เร่งรัดการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการเลือกตั้ง/
การออกเสียงประชามติ
ด้วยเทคโนโลยีในยุค
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลัน 
(disruptive 
technology) สามารถ
น าไปสู่ “การแปลง
ร่าง” ใหเ้ป็น digital 
OECT/smart OECT 

คน 1,000 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative 

summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification:MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

มีนวัตกรรมช่องทาง 
การเลือกตั้ง/ออกเสียง
ประชาติ 

จ านวนคนที่เข้ามาใช้
นวัตกรรม 

1,000   

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative 

summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification:MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
1. ระบบจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. แอปพลิเคชันการ
รายงานผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษ ร 
อย่างไม่เป็นทางการ 
3. โปรแกรมส าเร็จรูป 
ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล
ผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง 
4. มีระบบจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับทะเบียน
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผ่านระบบออนไลน์ 

    

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1  
พัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

ระบบ 1 

กิจกรรมหลักที่ 2  
พัฒนาระบบการรายงาน
ผลคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราษ ร ปี พ.ศ. 2565 
อย่างไม่เป็นทางการ 
 

โปรแกรม 1 



  หน้า 19 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative 

summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification:MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมหลักที่ 3 
ปรับปรุงแอปพลิเคชัน
ฉลาดเลือก  
(Smart Vote)  
ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษ ร 

โปรแกรม 1   

กิจกรรมหลักที่ 4  
การจัดท าระบบการ
รายงานผลคะแนน 
ออกเสียงประชามติ 
นอกราชอาณาจักร  
และการรายงาน 
ผลคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษ ร 
นอกราชอาณาจักร 

ระบบ 1 

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด        
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 11,300,000 

 
                                                                                 ณ  
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2. โครงการพัฒนาระบบทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ (เฟส 2) วงเงิน 150,000 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative 

summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง  
(means of  

verification:MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย 

(ultimate outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      

(ปี พ.ศ.2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

กระบวนการเลือกตั้ง/
การออกเสียงประชามติ
มีความน่าเชื่อถือและ
ได้รับการยอมรับ 
ในความสุจริตและ 
เที่ยงธรรม 

ร้อยละของการ
พัฒนาทะเบียน
รายชื่อผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งผ่านระบบ
ออนไลน์ 

75 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด      
(ปี พ.ศ.2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

เร่งรัดการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการเลือกตั้ง/
การออกเสียงประชามตดิ้วย
เทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน (disruptive 
technology) สามารถ
น าไปสู่ “การแปลงร่าง” 
ให้เป็น digital 
OECT/smart OECT 

คน 1,000,000 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด       
(ปี พ.ศ.2565) 

  

มีระบบจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับทะเบียนรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่าน
ระบบออนไลท์ 

คน 1,000,000 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(ปี พ.ศ.2565) 

  

กิจกรรมหลัก ทะเบียน
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผ่านระบบออนไลน์ 
 
 

ขั้นตอน 1 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative 

summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง  
(means of  

verification:MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

(ปี พ.ศ.2565) 
ผู้อ านวยการฝ่ายแผน

และงบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 150,000 

 
                                                                                 ณ  
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3. โครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้านการเลือกตั้ง วงเงิน 3,027,940 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

(ปี พ.ศ.2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

การจัดเลือกตั้ง/ลงประชามติ 
มีคุณภาพ 

ร้อยละของผู้สมัคร/
ว่าที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และ
ผู้รับบริการที่
สามารถเข้าถึง

ก หมาย ระเบียบ
และข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ

เลือกตั้ง 

 80 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีรายงานป ญหา 
อุปสรรคในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนา
ระบบกระบวนการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

เรื่อง 1 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

รายงานการถอดบทเรียนการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 2564 

เรื่อง 1 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก การถอดบทเรียน
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

  

กิจกรรมรองที่ 1 การจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น 
(Focus Group) ถอดบทเรียน
การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
และนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี 
กิจกรรมรองที่ 2 จัดประชุม
ระดมความคิดเห็น (Focus 
Group) ถอดบทเรียนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
โดย สนง.กกต.จว. 

    

กิจกรรมรองที่ 3 การจัด
ประชุมคณะท างานถอด
บทเรียนการเลือกตั้งท้องถิ่น 

  

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 3,027,940 

 
                                                                                 ณ   
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4. โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบบริหาร วงเงิน 3,000,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการเลือกตั้ง
อย่างมืออาชีพใน

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

ระบบบริหารจัดการที่มี 
ธรรมาภิบาลกระบวนงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาคและ 
เป็นธรรม 

ระดับ
ความส าเร็จของ

การพัฒนา
ระบบบริหาร 

4 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

 

เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการ
บริหารเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ในยุคเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
(disruptive technology) 
สามารถน าไปสู่ “การแปลง
ร่าง” ให้เป็น digital 
OECT/smart OECT ได ้

จ านวนบุคลากร
ของส านักงาน 

กกต.มี
สมรรถนะ 

ในการจัดการ
เลือกตั้ง/ออก
เสียงประชามติ 

1,800 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ส านักนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ 

 

 

ผลการทบทวนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยที่ผู้บริหารและบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเชิงแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โครงการ และกิจกรรม  
และเทคนิค วิธีสมัยใหม่ 
ในการขับเคลื่อนสู่
ผลสัมฤทธิ์ 

จ านวนผู้ผ่าน
การพัฒนาและ

ได้รับ
มอบหมาย

บทบาทหน้าที่
ในการ

ขับเคลื่อนงานที่
หน้าที่ของตนสู่
ผลสัมฤทธิ์ของ

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

2,000 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลัก การทบทวน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
แผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

รุ่น 5 

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 3,000,000 

 
                                                                                 ณ  
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5. โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน วงเงิน 2,484,030 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

กระบวนการเลือกตั้ง/ 
การออกเสียงประชามติ 
มีความน่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับ 
 

 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา

บุคลากร 
 

1.5 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ 

 

จ านวนบุคลากร 
ที่สร้างนวัตกรรม

ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

20 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร 

แนวทาง 10 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ส านักทรัพยากร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมหลักที่ 1 การศึกษา
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดอัตรา 
ก าลังและแผนอัตราก าลัง
ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

แผน 1 

กิจกรรมรอง จ้างสถาบันที่
ปรึกษาด าเนินการศึกษา
วิเคราะห์อัตราก าลังและ
แผนอัตราก าลังของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมหลักที่ 2 การศึกษา 
วิเคราะห์ การพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนส าหรับพนักงาน
และลูกจ้างประจ าของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และการพัฒนา
ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน
และลูกจ้างประจ าของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

แผน 1 ส านักทรัพยากร
บุคคล 

 
 

กิจกรรมรอง จ้างสถาบันที่
ปรึกษาด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ การพัฒนาระบบ
ค่าตอบแทนส าหรับพนักงาน
และลูกจ้างประจ าและการ
พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน
และลูกจ้างประจ าของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

    

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 2,484,030 

 
                                                                                 ณ  
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6. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้ง วงเงิน 980,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ระบบบริหารจัดการที่มี 
ธรรมาภิบาล กระบวนงานมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาคและ 
เป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบบริหาร 

1.5 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการ
บริหารเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ในยุคเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
(disruptive technology) 
สามารถน าไปสู่ “การแปลง
ร่าง” ให้เป็น digital 
OECT/smart OECT ได ้
 

จ านวนนวัตกรรม
ทางการบริหาร 
(กระบวนการ
บริหารที่มี

ลักษณะพลิกโฉม 
- transformation) 

20 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

กระบวนงานที่มีการจัดการ
ความเสี่ยง 

จ านวน
กระบวนงาน 
ที่มีการจัดการ

ความเสี่ยง 
(ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบบริหาร) 

 
 
 

100 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลัก การบริหาร
จัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในองค์กร 
(ด าเนินการเองและจ้างเหมา) 

  

กิจกรรมรองที่ 1  
จ้างด าเนินการจัดท าคู่มือ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายในองค์กร 

เล่ม 2 

กิจกรรมรองที่ 2 จัดจ้าง
ผลิตคู่มือการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและคู่มือการ
ควบคุมภายในองค์กร 

เล่ม 1,000 

กิจกรรมรองที่ 3 จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
การจัดท าแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในองค์กร 
ผ่านระบบออนไลน์  
(Zoom Meeting) 

รุ่น 4 

กิจกรรมรองที่ 4 ตรวจติดตาม
และประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ 
(Zoom Meeting) 

จังหวัด 12 

กิจกรรมรองที่ 5 จัดประชุม
สรุปผลการจัดกิจกรรมของ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงในการ
จัดการเลือกตั้ง ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Zoom Meeting) 

วคน 216 

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 980,000 

                                                                                 ณ  
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7. โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน วงเงิน 14,062,660 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ระบบการบริหารจัดการมี
ธรรมาภิบาล กระบวนงาน
มีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาคและ 
เป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
นวัตกรรมและ

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่

ทันสมัย 

1.5 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

มาตรฐานขั้นตอน ระเบียบ
และประกาศต่างๆ มีความ
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  
และมีผลในทางปฏิบัติ 

จ านวน
กระบวนงานที่มี
การวางมาตรฐาน
ตามเกณ ์ท่ีก าหนด 

40 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

การปฏิบัติงานได้รับ 
การพัฒนา 

จ านวนบุคลากร
ได้รับการพัฒนา
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

1,375 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

แห่ง 1 

กิจกรรมหลักที่ 2 การให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ก หมาย ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  
การบัญชี พัสดุ และ
การงบประมาณ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 2.1 การอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับก หมาย ระเบียบ 
และวิธีการปฏิบัติงาน 
ด้านการพัสดุ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

คน 384 

กิจกรรมรองที่ 2.2 จัดพิมพ์
คู่มือปฏิบัติงาน
การงบประมาณ คู่มือ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
และหนังสือรวบรวมระเบียบ 
ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง 
และมติคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และหนังสือสั่งการ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เล่ม 450 

กิจกรรมรองที่ 2.3 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง
ผู้บริหาร และพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน 
บัญชี และพัสดุของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รุ่น 5 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา 
การด าเนินการสืบสวน การ
ไต่สวนและการวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้มีมาตรฐาน 

    

กิจกรรมรองที่ 3.1 พัฒนา 
การด าเนินการสืบสวน การ
ไต่สวนและการวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้มีมาตรฐาน 
(ภาคกลาง 11 จังหวัด) 
 
 

ครั้ง 1 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 3.2 พัฒนา 
การด าเนินการสืบสวน  
การไต่สวน และการวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน 
(ภาคตะวันออก 15 จังหวัด) 

ครั้ง 1 

กิจกรรมรองที่ 3.3 พัฒนา 
การด าเนินการสืบสวน  
การไต่สวน และการวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน 
(ภาคใต้ 15 จังหวัด) 

ครั้ง 1 

กิจกรรมรองที่ 3.4 พัฒนา 
การด าเนินการสืบสวน  
การไต่สวน และการวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 จังหวัด) 

ครั้ง 1 

กิจกรรมรองที่ 3.5 ประชุม
ชี้แจงเพ่ิมทักษะการ
สืบสวนไต่สวนและ
กระบวนการเลือกตั้ง 

ครั้ง 1   

กิจกรรมรองที่ 3.6 พัฒนา 
การด าเนินการสืบสวน  
การไต่สวน และการวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน 
(ภาคเหนือ 16 จังหวัด) 

ครั้ง 1 

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผน
และงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 14,062,660 

                                                                                 ณ  
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8. โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ  วงเงิน 4,309,200 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative 
summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย 

(ultimate outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่าง 

มืออาชีพในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ระบบการบริหารจัดการ
ทีม่ีธรรมาภิบาล 
กระบวนงาน 
มีประสิทธิภาพ  
สะดวก รวดเร็ว  
เสมอภาคและเป็นธรรม 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบบริหาร 

2 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

 

พัฒนากระบวนการใน
การบังคับใช้ก หมาย
ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐาน 

 

จ านวนกระบวนงาน
ที่มีการบังคับใช้
ก หมายให้มี

ประสิทธิภาพและ
เป็นมาตรฐาน 

 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

บุคลากรมีสมรรถนะ
เพ่ิมข้ึน 

จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมทาง 

ด้านการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัย 

200 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก  ฝึกอบรม
ส่งเสริมสมรรถนะและ
วินัยของพนักงานใน
การใช้อาวุธปืน 

รุ่น 4   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

งบประมาณ บาท 4,309,200 

                                                                                 ณ  
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9. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT วงเงิน 700,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

 

บุคลากรมีจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา

บุคลากร 

2 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 
 

 

เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รองรับ 
การจัดการเลือกตั้ง/ 
การออกเสียงประชามติ 
 

ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน

การอบรม 

80 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีระบบดิจิทัลพร้อมใช้ใน
การบริหารงานในส านักงาน 
 

จ านวนบุคลากรที่
ผ่านการอบรม 

40 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่ม
ทักษะและการเรียนรู้ด้าน
การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 
 

ชั่วโมง 10   

กิจกรรมหลักที่ 2 เพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรอง เสริมทักษะ
การปฏิบัติงานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์องค์กรในยุค
ดิจิทัล 

    

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 700,000 

 
                                                                                 ณ  
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10. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ วงเงิน 37,417,160 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

บุคลากรมีจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา

บุคลากร 

2 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับบุคลากรของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รองรับ 
การจัดการเลือกตั้ง/ 
การออกเสียงประชามติ 

 

จ านวนบุคลากร
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมี

สมรรถนะในการ
จัดการเลือกตั้ง/

ออกเสียง
ประชามติ 

500 

 จ านวนบุคลากร
ของส านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมี

สมรรถนะในการ
สื่อสาร 

1,459 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 
 

 

บุคลากรได้รับการแต่งตั้ง จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการแต่งตั้ง
ตรงตามความรู้
ความสามารถ 

741 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ค่าคะแนนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA ของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง) 

ค่าคะแนน ITA 
เพ่ิมข้ึน 

2 

พนักงานได้รับการพัฒนา
คุณภาพในการท างานอย่าง
ต่อเนื่องและสามารถถึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวนบุคลากรที่
ผ่านการอบรม

ตามหลักสูตร  มี
ความรู้ความ

เข้าใจด้านการ
สื่อสารที่ดี 

1,459 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 สรรหา
บุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
บนหลักสมรรถนะ 

    

กิจกรรมรองที่ 1 การสอบ
คัดเลือก/คัดเลือก/ประเมิน 
เพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งให้
สูงขึ้น 

คน 266   

กิจกรรมรองที่ 2 การ
ประเมิน/คัดเลือกเข้าสู่
ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน 

คน 255   

กิจกรรมรองที่ 3 การสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

คน 215   

กิจกรรมรองที่ 4 การสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ า
ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ต าแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ 

คน 3   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 5 การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

งาน 1   

กิจกรรมหลักที่ 2 ปลูกส านึก 
คุณธรรม และจริยธรรมให้
บุคลากร 

    

กิจกรรมรอง จ้างที่ปรึกษา
เพ่ือประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA 

งาน 1   

กิจกรรมหลักที่ 3 อบรม
หลักสูตรการปฏิบัติงาน
ระดับช านาญการพิเศษ 

คน 255   

กิจกรรมรอง จัดอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติงาน
ระดับช านาญการพิเศษ 

    

กิจกรรมหลักที่ 4 สัมมนา
เตรียมตัวเกษียณอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

คน 60  ไม่สามารถด าเนินการ
ได้หากผู้เกษียณอายุ 
ไม่ตอบรับเข้าร่วม

กิจกรรม 
กิจกรรมหลักที่ 5 อบรม
หลักสูตรเพิ่มศักยภาพใน
การท างานและการสื่อสาร
ภายในองค์กร 

รุ่น 10   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 37,417,160 

                                                                                 ณ  
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11. โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม วงเงิน 652,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

มีนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกภารกิจ 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
นวัตกรรมและ

ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่  

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
นวัตกรรมและ

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ที่ทันสมัย 

 

 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

ส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม  กระบวนงาน  

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก ประกวด
แนวคิดการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาการให้บริการ
ดิจิทัลและอ านวยความ
สะดวกในกระบวนการ
เลือกตั้งให้กับประชาชน 

    

กิจกรรมรองที่ 1 การด าเนิน 
การของคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรม
และพิจารณาผลงาน 
 

ครั้ง 8   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 2 การจัดการ 
ประกวดแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรม 

ครั้ง 1   

กิจกรรมรองที่ 3 การจัดการ 
อบรบให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภารกิจและสถานะการ
ให้บริการของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สร้างนวัตกรรม 
(Orientation and Incubation) 

วัน 5   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 625,000 

 
                                                                                 ณ  
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12. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ วงเงิน 120,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

มีนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกภารกิจ 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
นวัตกรรมและ

ระบบเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 
 

 

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
นวัตกรรมและ

ระบบเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย 

  

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีทรัพยากรสารนิเทศ    

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก พัฒนา
ห้องสมุดและนิรรศการ
ประชาธิปไตยส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ห้องสมุดกลาง) 

    

กิจกรรมรองที่ 1 จัดซื้อ
ทรัพยากรสารนิเทศ 

    

กิจกรรมรองที่ 2 จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

    

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 120,000 

                                                                                 ณ  
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13. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ  วงเงิน 31,143,800 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

บุคลากรมีจิตส านึก 
คุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา

บุคลากร 

2 

มีนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย 
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

ระดับความส าเร็จ
ของพัฒนา

นวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่
ทันสมัย 

1.8 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ 

จ านวนบุคลากร
ที่สร้างนวัตกรรม 

ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

125 

 จ านวนบุคคลที่
ได้รับข่าวสาร
ของส านักงาน 

10,000 

 จ านวนทรัพยากร 
สารนิเทศ
เพ่ิมข้ึน 

1,000 

 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมการอบรม 

80 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีระบบบริหาร

ทรัพยากรองค์กร 

จ านวนบุคลากร
ที่ใช้ระบบ
บริหาร

ทรัพยากร
องค์การ 

575 

 จ านวนบัญชี
ผู้ใช้งาน 

 

3 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
มีทรัพยากรสารนิเทศ
เพ่ิมข้ึนในระบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายการทรัพยากร 
สารนิเทศเพ่ิมขึ้น 

1,000 

 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมการอบรม 

80 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 

โปรแกรม 1   

กิจกรรมหลักที่ 2 จัดหา
เครื่องมือ ค้นหา ติดตาม
และรวบรวมข่าวสาร 
ทางสื่อสังคมออนไลน์ 

บัญชี 3 

กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนา
ห้องสมุดส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ห้องสมุดกลาง) 

รายการ 1,000   

กิจกรรมหลักที่ 4 การอบรม
ให้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการ
บริหารงานและบริการ 

วัน 1   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 31,143,800 

 
                                                                                 ณ  
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยและส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง   
มีห้วงเวลาของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับในห้วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 

14. โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย วงเงิน 6,860,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป (narrative 

summary: NS) 
ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 

Indicator: OVI) 
แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ร้อยละของ
องค์กรเครือข่าย

มีการด าเนิน
กิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

70 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งทั้งใน 
และต่างประเทศ 

 

ร้อยละของการ
สร้างเครือข่าย
สื่อบุคคลในการ
ถ่ายทอดความรู้  

70 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีหลักสูตรคู่มือ สื่อส าหรับ
เผยแพร่ความรู้และวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้
ตามหลักสูตร 
 

หลักสูตร  
 

1  
 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก สร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนเพื่อการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 

    

กิจกรรมรองที่ 1 ประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ  
ชุดความรู้และสื่อเสริมสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน 

ครั้ง 3   
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สาระส าคัญโดยสรุป (narrative 
summary: NS) 

ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 
Indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 2 ประชุม 
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชน 
เพ่ือการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

รุ่น 8   

กิจกรรมรองที่ 3 สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการแกนน าเครือข่าย
พัฒนาประชาธิปไตย 

รุ่น 6   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 6,860,000 

 
                                                                                 ณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน้า 46 

15. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วงเงิน 10,856,000 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: NS) 
ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 

Indicator: OVI) 
แหล่งอ้างอิง (means 

of verification: MOV) 
เง่ือนไขความส าเร็จ 

(important 
assumption: IA) 

ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 
outcome) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

เลขาธิการ
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

เครือข่ายมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ร้อยละขององค์กร
เครือข่ายมีการ
ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

80 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

เสริมสร้างเครือข่ายทาง
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 

ระดับของการ
พัฒนาการ

ปฏิบัติงานของ
กรรมการ 

ศูนย์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

ในรูปแบบ 
ศูนย์ส่งเสริม

พัฒนา
ประชาธิปไตย

ต าบล 

 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

ขยายเครือข่าย ศส.ปชต.
และเครือข่ายพันธมิตร 

ระดับของการ
ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ

สร้างค่าความนิยม
วัฒนธรรม 

 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก เครือข่าย
รณรงค์ความเป็นพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตยในการ
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 
Indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง (means 
of verification: MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรมรองที่ 1 เสวนา
วิชาการรวมพลคน ศส.ปชต. 
และเครือข่ายพันธมิตร 

ครั้ง 5   

กิจกรรมรองที่ 2 เสวนา
เครือข่ายดีเจประชาธิปไตย
ชุมชน 

ครั้ง 1   

กิจกรรมรองที่ 3 พัฒนา
ช่องทางการสื่อสาร
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพ่ือสร้างพลเมืองคุณภาพ 

ครั้ง 1   

กิจกรรมรองที่ 4 การ
ประเมินผลการขับเคลื่อน
กิจกรรมหมู่บ้านไม่ขาย
เสียง ในพื้นที่ ศสร.ที่ 1-8  
(ศส.ปชต. และเครือข่าย
พันธมิตร) 

แห่ง 7,517   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผน
และงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 10,856,000 

 
                                                                                 ณ  
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16. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ วงเงิน 4,144,800 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: NS) 
ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 

Indicator: OVI) 
แหล่งอ้างอิง (means 

of verification: MOV) 
เง่ือนไขความส าเร็จ 

(important 
assumption: IA) 

ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 
outcome) 

หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

เลขาธิการ
คณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

เครือข่ายมีความพึงพอใจ
จากการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมทางการ

เมืองเพ่ิมขึ้น 

5 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

พัฒนาระบบการสื่อสาร
สองทางระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
และเครือข่ายในระบบ 

จ านวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ 

4 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

ผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ 

จ านวนผู้ม ี
ส่วนร่วมทางการ

เมืองอย่าง
สร้างสรรค ์

300,200 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก การสื่อสาร
กับเครือข่ายเอกชน 
ประชาชน และพรรค
การเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

    

กิจกรรมรองที่ 1 
ประชาสัมพันธ์เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 24 ปี  
วันสถาปนาส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เล่ม 1,000   

กิจกรรมรองที่ 2  
การประชาสัมพันธ์ 
ตามสถานการณ์  

ช่องทาง 4   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 
Indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง (means 
of verification: MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 3  
กกต. ภาคสนามของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ครั้ง 10   

กิจกรรมรองที่ 4 เสริมสร้าง
ความร่วมมือและภาคี
สื่อมวลชน 

ครั้ง 1   

กิจกรรมรองที่ 5  
สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย 
สร้างนวัตกรรมใหม่  
พร้อมใจไปเลือกตั้ง 

แห่ง 77   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผน
และงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 4,144,800 

 
                                                                                 ณ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  หน้า 50 

17. โครงการศนูย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) วงเงิน 43,380,300 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: NS) 
ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 

Indicator: OVI) 
แหล่งอ้างอิง (means 

of verification: 
MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
องค์กรเครือข่ายมี

การด าเนิน
กิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 

80 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมทางการเมือง 
วิถีประชาธิปไตย  

จ านวน ศส.ปชต. 
มีกิจกรรม

ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมี
ความเข้มแข็ง 

 

7,517 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

แกนน าเครือข่าย ศส.ปชต.
7,517 คน มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน
พัฒนาประชาธิปไตย 
ในพ้ืนที่ต าบล 
 

คน 7,517 

ศส.ปชต. 7,517 แห่ง 
จัดการประชุมรายไตรมาส
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อแห่ง 
 

ครั้ง 22,551 

ศส.ปชต.ต้นแบบ 928 แห่ง 
ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนา ประชาธิปไตย 
ในต าบล 
 

กิจกรรม 928 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 
Indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง (means 
of verification: 

MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)  

    

กิจกรรมรองที่ 1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)   

ครั้ง 9   

กิจกรรมรองที่ 2 พัฒนา
ศักยภาพแกนน าเครือข่าย 
ศส.ปชต.  

แห่ง 7,517   

กิจกรรมรองที่ 3 ส่งเสริม
และพัฒนา ศส.ปชต. 
ต้นแบบ   

จังหวัด 77   

กิจกรรมรองที่ 4 ศส.ปชต. 
เสริมสร้างหมู่บ้านพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย   

จังหวัด 77   

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวชี้วัด (Objectively  Verifiable 
Indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง (means 
of verification: 

MOV) 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2564) 
ผู้อ านวยการฝ่ายแผน

และงบประมาณ 
 

งบประมาณรวม บาท 43,380,300 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                 ณ  
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18. โครงการความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยระหว่างองค์กรทั้งในประเทศ 
     และต่างประเทศ วงเงิน 8,448,000 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

กระบวนการสร้างความ
ร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ระดับความส าเร็จ
การสร้าง

นวัตกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการ

เมือง 

1.8 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

พัฒนากระบวนการ
เครือข่ายเลือกตั้งไปสู่ 

เครือข่ายการเลือกตั้งที่ดี
และชาญฉลาด (Smart 
Election Network) 

จ านวนผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา

กระบวนการ
เครือข่ายเลือกตั้ง

ไปสู่ (Smart 
Election 
Network)  

1,000,000 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

เครือข่ายมีส่วนร่วม จ านวนผู้ที่อยู่ใน
เครือข่ายมุ่งไปสู่
เครือข่ายการ

เลือกตั้งที่ดีและ
ชาญฉลาด 

20,000,000 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
สื่อสังคมออนไลน์ในการ
เลือกตั้ง การจัดการด้าน
การข่าวในการเลือกตั้ง 

ครั้ง 2   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมหลักที่ 2 การสร้าง
เครือข่ายองค์กรจัดการ
เลือกตั้งอาเซียน (ASEAN 
Electoral Management 
Bodies Network)  
 

ครั้ง 2   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 8,448,000 

 
                                                                                 ณ  
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19. โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วงเงิน 738,900 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีสมรรถนะใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ระดับความ
พร้อมของ

เทคโนโลยีใน
การส่งเสริมการ

มีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

สร้างนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกภารกิจ 

ระดับความ
พร้อมของ
เทคโนโลยี 

 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง 

แผน  

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก จัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563-2565) 

แผน    

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 738,900 

                                                                                 ณ  
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20. โครงการส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) วงเงิน 28,463,550 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีสมรรถนะใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ระดับความพร้อม
ของเทคโนโลยี 
ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

4 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

สร้างนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกภารกิจ 

จ านวนนวัตกรรม
และระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร

ทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่าย

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 ร้อยละของผู้เข้า
อบรมมีทักษะและ 
ขีดความสามารถ

เชิงดิจิทัล  
โดยสามารถน า
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 

80 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
 
 

 

ระบบ Office Automation จ านวนระบบที่
เป็นส านักงาน

อัตโนมัติ Office 
Automation 

 

 

ผู้เข้าอบรมระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนผู้เข้าอบรม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนกลาง) 

1,216 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนา
ระบบ E-Election 

ระบบ 1   

กิจกรรมหลักที่ 2 อบรม
การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

คน 1,216   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 28,463,550 

 
                                                                                 ณ  
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21. โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง วงเงิน 1,796,000 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีสมรรถนะใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ระดับความพร้อม
ของเทคโนโลยี 
ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

1.8 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

สร้างนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกภารกิจ 

จ านวนนวัตกรรม 
 

 

20 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีความรู้ความเข้าใจและ 
มีทักษะทางด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิม
มากขึ้น 

จ านวนบุคลากรที่
มีความรู้ความ

เข้าใจและมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี 

170 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก พัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

คน 170   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 1,796,000 

 

                                                                                 ณ  
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22. โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ของส านักงาน กกต.ให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้งภาษาไทย 
        และภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่สากล วงเงิน 5,000,000 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีสมรรถนะใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ระดับความ
พร้อมของ
เทคโนโลยี 

ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

สร้างนวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทันสมัยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกภารกิจ 

ระบบเว็บไซต์
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 

 

 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

ระบบเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กระบวนการ  

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก ปรับปรุง 
เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ระบบ 1   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 5,000,000 

 
                                                                                 ณ  
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีห้วงเวลาของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการรองรับ
ในห้วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ 

 

23. โครงการแผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างท่ีดี (archetype)  
วงเงิน 6,742,200 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา
และพลังร่วมวิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้ด้านพลเมือง

ศึกษา 

80 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งให้เป็น
ระบบการเลือกตั้งที่ดี 

ร้อยละของ
กล ุ ่มเป้าหมาย

สามารถสนับสนุน
เผยแพร่ความรู้ด้าน

พลเมืองศึกษา 

80 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

เครือข่ายพลเมืองใน
สถานศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับวิถี
ประชาธิปไตยวัฒนธรรม
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการเป็น
พลเมืองคุณภาพ 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิถี

ประชาธิปไตย
วัฒนธรรมการเมือง

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขและ
การเป็นพลเมือง

คุณภาพ 

80 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองและการมีส่วนร่วม
พัฒนาประชาธิปไตยแก่
สภานักเรียน 

    

กิจกรรมรองที่ 1 การประชุม
บูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานและ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับความเป็น
พลเมืองและการมีส่วนร่วม
พัฒนาประชาธิปไตยแก่
สมาชิกสภานักเรียน 

ครั้ง 3   

กิจกรรมรองที่ 2 การประชุม
ชี้แจงการด าเนินกิจกรรมแก่
ผู้บริหารและบุคลากรของ
สถานศึกษาน าร่อง 
(ออนไลน์) และผู้บริหาร
และพนักงานส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร (ออนไลน์) 

ครั้ง 1   

กิจกรรมรองที่ 3 ด าเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองและการมีส่วน
ร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

จังหวัด 77   

กิจกรรมรองที่ 4 จัดประกวด
คลิปประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองและการมีส่วนร่วม
พัฒนาประชาธิปไตย 
 

แห่ง 154   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
ผู้อ านวยการฝ่าย

แผนและงบประมาณ 
 

งบประมาณ บาท 6,742,200 

 
                                                                                 ณ  
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24. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) วงเงิน 9,534,800 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: 
NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ด้านพลเมืองศึกษา 

ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา 

80 
 
 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

เร่งด าเนินการพลเมือง
ศึกษา (civic education) 
ให้ความรู้ทางการเมืองเชิง
สมานฉันท์ รวมทั้งการแก้ไข
ป ญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จากความเห็นต่างที่เกี่ยวเนื่อง
กับกระบวนการเลือกตั้ง 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
และมีจิตส านึก

ความเป็นพลเมือง 

80 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีวิทยากรพลเมืองคุณภาพ
ประจ าจังหวัดจากหน่วยงาน
ของรัฐและ สนง.กกต.ที่มี
ความรู้และทักษะการถ่ายทอด 
ในรูปแบบกระบวนการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

วิทยากรหลักสูตร
พลเมืองคุณภาพ 

456 

 จ านวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม 

385 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 ขับเคลื่อน
การสร้างความเป็นพลเมือง 
(civic education) 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 

ครั้ง 4   

กิจกรรมรองที่ 2 สัมมนา
เชิงปฏิบัติการวิทยากร
หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 

รุ่น 6   

กิจกรรมหลักที่ 2 เสริมสร้าง
ความรู้ประชาธิปไตยแก่
บุคลากรทางการเมือง 
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไปในภูมิภาค 
และท้องถิ่น 

ครั้ง 3   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 9,534,800 

 
                                                                                 ณ  
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25. โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย วงเงิน 42,175,700 บาท 
สาระส าคัญโดยสรุป 

(narrative summary: NS) 
ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 

indicator: OVI) 
แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา 
และพลังร่วมวิถีการปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา 

80 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่
ความรู้ในการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งให้ 
เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดี 
 

ร้อยละของประชาชน
มีส่วนร่วมทางการ
เมืองและมีจิตส านึก
ความเป็นพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย 

80 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีสื่อประกอบการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
ที่มีความทันสมัย เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ทุกระดับ 
และมีวิทยากรระดับพ้ืนที่ 
ที่มีความรู้ความสามารถ
และมีทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่
ระดับต าบล ชุมชน หมู่บ้าน 
 

สื่อออนไลน์/ 
สื่อสิ่งพิมพ์/วิทยากร
ประชาธิปไตยต าบล 

3 ชิ้น/  
2 ชิ้น /  

7,517 คน 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

    

กิจกรรมรองที่ 1 ผลิตสื่อ
ออนไลน์ประกอบการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ชิ้นงาน 3   

กิจกรรมรองที่ 2 ผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ประกอบการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ชิ้นงาน 2   

กิจกรรมรองที่ 3 อบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขแก่เครือข่ายระดับ
ต าบล 

คน 7,517   

กิจกรรมรองที่ 4 ประเมินผล
การใช้สื่อออนไลน์ในการ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ 
การปกครองในระบอบ

วัน 30   



  หน้า 66 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

กิจกรรมหลักที่ 2 เผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ
สร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

    

กิจกรรมรองที่ 2.1 เผยแพร่
ความรู้แก่ลูกเสืออาสา กกต. 
เพ่ือสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 

ครั้ง 4   

กิจกรรมรองที่ 2.2 
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองและการ 
มีส่วนร่วมพัฒนา
ประชาธิปไตยแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

แห่ง 38   

กิจกรรมรองที่ 2.3 เผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชนเพื่อ
สร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 

จ านวนเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. 

350   

กิจกรรมรองที่ 2.4  
ให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับการสร้างพลเมือง 
ดีวิถีประชาธิปไตยแก่
นักศึกษาวิชาทหาร 
 

ประชุมออนไลน์(ครั้ง) 2   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรองที่ 2.5  
ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ 
เพ่ือสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 

ผลิตสื่อ 
โมชั่น - อินโฟกราฟิก 

   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 42,175,700 

 
                                                                                 ณ  
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26. โครงการส่งเสริมความรู้ให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดการเลือกตั้งด้วยตนเองทุกระดับ       
     วงเงิน 800,000 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้น าการพลิกโฉมการ
เมืองไทยที่สง่างาม (Smart 
Political Transformer) 

มีนวัตกรรมระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสารที่

เหมาะสมในการ
ขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตย 

2 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและช่องทางการ
สื่อสารที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร
ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
มีวารสาร   
เพ่ือเผยแพร่ 

องค์ความรู้ด้าน
การเมืองและการ

เลือกตั้ง 
 

2 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีโปรแกรมส่งเสริมการ
เรียนรู้บนสมาร์ทโฟน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 
มีวารสาร   
เพ่ือเผยแพร่ 

องค์ความรู้ด้าน
การเมืองและการ

เลือกตั้ง 
 
 

2 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลัก ถ่ายทอด 
องค์ความรู้ด้านวิถี
ประชาธิปไตยไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

    

กิจกรรมรองที่ 1 ผลิตและ
เผยแพร่วารสารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปี 2565 ฉบับที่ 1  

ฉบับ 1   

กิจกรรมรองที่ 2 ผลิตและ
เผยแพร่วารสารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าปี 2565 ฉบับที่ 2  

ฉบับ 1   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 800,000 

 

                                                                                 ณ  
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27. โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถีใหม่ 
(Civic Education) วงเงิน 2,751,200 บาท 

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา
และพลังร่วมวิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา 

80 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งให้เป็น
ระบบการเลือกตั้งที่ดี 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย

สามารถสนับสนุน
เผยแพร่ความรู้
ด้านพลเมือง

ศึกษา 

80 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

เครือข่ายพลเมืองใน
สถานศึกษา มีความรุ้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับวิถี
ประชาธิปไตย วัฒนธรรม
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการเป็น
พลเมืองคุณภาพ 
 
 
 

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับวิถี
ประชาธิปไตย 

80 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตร Civic Education 
ส าหรับ 4 ช่วงวัย 
 

จัดประชุม
คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร   
และ

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

(ครั้ง) 

6   

กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดท า
คู่มือส าหรับวิทยากร 
 

ครั้ง 2   

กิจกรรมหลักที่ 3  สร้างทีม
วิทยากรกลางและจัด
ฝึกอบรมครูผู้สอน 
Facilitator 
 

จัดประชุม 
คณะวิทยากร  
และฝึกอบรม

ครูผู้สอน (ครั้ง) 

4   

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 2,751,200 

 

                                                                                 ณ  
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28. โครงการพัฒนาส านักงาน กกต. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข กระบวนการเลือกตั้งที่ดี และการสร้างเครือข่ายและพลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วงเงิน 250,000 บาท  
  

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification : MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมือ
อาชีพในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้น าการพลิกโฉมการ
เมืองไทยที่สง่างาม (Smart 
Political Transformer) 

ระดับ
ความสามารถ 
ในการเป็นผู้น า
การพลิกโฉมการ

เมืองไทยที่ 
สง่างาม 

1.8 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

เร่งรัดการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้มีสมรรถนะ
ในการจัดการความรู้ด้าน
การเลือกตั้งและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

จ านวนบุคลากรที่
มีสมรรถนะในการ
จัดการความรู้ด้าน
การเลือกตั้งและ
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

400 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

บุคลากรมีองค์ความรู้และ
สามารถน าไปพัฒนา 
ระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพได้ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา 

400 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลัก ถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข กระบวนการ
เลือกตั้งที่ดี และการสร้าง
เครือข่ายและพลังร่วมใน
การขับเคลื่อนไปสู่วิถีการ

คน 400   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification : MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขไปสู่การปฏิบัติ 
ทั่วทั้งภายในและภายนอก
องค์การ 

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่ายแผน
และงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 250,000 

 

                                                                                 ณ  
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29. โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร  
     ที่จ าเป็นส าหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
     วงเงิน 8,948,710 บาท  
  

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้น าการพลิกโฉมการ

เมืองไทยที่สง่างาม (Smart 
Political Transformer) 

มีนวัตกรรม
ระบบ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารที่
เหมาะสม 

2 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีวารสารของ
ส านักงาน  เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านการเมือง
และการเลือกตั้ง 

ฉบับ 2 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

วารสารส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ฉบับ 2 

กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

  

กิจกรรมหลักที่ 1 การน า
ค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร
เพ่ือสร้างความส าเร็จ 
(Core Value Go to 
Success of Organization) 

รุ่น 5   

กิจกรรมหลักที่ 2 ผลิตและ
เผยแพร่เอกสารและผลงาน
วิชาการ 

ฉบับ 2   
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรมรอง จัดท าวารสาร
ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่ผลิตและ
เผยแพร่ ปี 2564-2565 

    

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 8,948,710 

 

                                                                                 ณ  
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30. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วงเงิน 500,000 บาท  
  

สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
ผลลัพธ์บั้นปลาย (ultimate 

outcome) 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
เลขาธิการ

คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งเป็นที่
ยอมรับระดับสากล 

ในกระบวนการ
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ

ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

สร้างเสริมความรู้ พลัง
ศรัทธา และพลังร่วมวิถีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา 

75 

ผลลัพธ์ (outcome) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ความรู้ในการ
ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งให้เป็น
ระบบการเลือกตั้งที่ดี 

 

ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา 

75 

ผลผลิต (output) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

 
 

 

มีนวัตกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทีเ่หมาะสมในการขับเคลื่อน
วิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการบริหาร
จัดการกระบวนการ 
เลือกตั้งที่ดี 
 
 

จ านวนสื่อ 
การเรียนรู้ 

ในห้องเรียนรู้ 
ในรูปแบบต่างๆ 

ภายในศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 

1 
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สาระส าคัญโดยสรุป 
(narrative summary: 

NS) 

ตัวช้ีวัด (objectively verifiable 
indicator: OVI) 

แหล่งอ้างอิง 
(means of 

verification: MOV) 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
(important 

assumption: IA) 
กิจกรรม (activities) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

(ปี พ.ศ. 2565) 
  

กิจกรรมหลัก การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 
 

จ านวน 1   

กิจกรรมรอง การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย (มัลติมีเดีย : 
Interactive wall / Photo 
booth จ านวน 1 ชุด) 

    

ทรัพยากร (inputs) หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
(ปี พ.ศ. 2565) 

ผู้อ านวยการฝ่าย
แผนและงบประมาณ 

 

งบประมาณ บาท 500,000 

 

                                                                                 ณ  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


