
ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน 
ทางการเงนิ 

ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา่ 2019 (Covid-19) อยา่ง
ตอ่เน่ือง 
2. ปริมาณงานมากแตบ่คุลากรมีจ านวน
จ ากดั บคุลากรถกูขอไปช่วยราชการ/พืน้ท่ี
ความรับผิดชอบของส านกัสืบสวนฯ 4  
มีมาก ประกอบกบัส านวน/ค าร้องในเขต
ความรับผิดชอบพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือมีปริมาณมากกว่าทกุส านกัในกลุม่
ภารกิจสืบสวนฯ 

1. ส านวนร้องคดัค้านการเลือกตัง้อาจ
ด าเนินการไมเ่ป็นไปตามระเบียบ  
และกฎหมายที่ก าหนดและความลา่ช้า 

สสว.1 
สสว.2 
สสว.3 
สสว.4 
สสว.5 

การประชุมคณะท างานควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง คร้ังท่ี 1/2565 เมื่อวนัศุกร์ท่ี 4 มีนาคม 2565 สรุปภาพรวมการด าเนินการควบคุมภายใน  

และการบริหารจัดการความเส่ียงของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน 
ทางการเงนิ 

ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

3. พสัดสุิน้เปลืองบางอยา่ง  
ไมส่ามารถเบิกใช้ได้ทนัแม้มีการ
เตรียมการรับมือลว่งหน้าแล้ว  
และเบิกส ารองลว่งหน้าไว้ก่อน
ลว่งหน้า 2 - 3 เดือนก่อนขาดแคลน 
จึงท าให้การปฏิบตัิงานลา่ช้า 
ไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดแม้มีการแก้ไข
เฉพาะหน้าแตก็่ไมเ่พียงพอตอ่การ
ปฏิบตัิภารกิจเร่งดว่น ลา่ช้า 
ไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดแม้มีการแก้ไข
เฉพาะหน้าแตก็่ไมเ่พียงพอ 
ตอ่การปฏิบตัิภารกิจเร่งดว่น 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน 
ทางการเงนิ 

ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. ปริมาณของงานไมส่อดคล้องกบั
ระยะเวลาก าหนด 
2. การปฏิบตัิงานซึง่มีปริมาณมากและมี
ระยะเวลาที่จ ากดัในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา่ 2019  
(Covid-19)  

สวค. 

1. การปฏิบตัิงานในปัจจบุนัมีการใช้งาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการ
ปฏิบตัิงานในบางครัง้ต้องรอเอกสารท่ี 
ทางต้นทางไมส่ง่มาในระบบท าให้ลา่ช้า
หากมีก าหนดระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน
จะท าให้เกิดความเสียหายได้ 

1. กฎหมาย/ระเบียบ/ค าวินิจฉยั กกต./ 
ค าวินิจฉยัของศาลของศาล/ค าพิพากษา
ของศาลมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา
ท าให้เป็นการยากในการตรวจสอบ 
2. การให้บริการประชาชนในด้าน
กฎหมายทางโทรศพัท์แตล่ะวนั Call 

Center โอนสายมายงันิติกรเป็นจ านวน
ทัง้ปัญหาทางด้านกฎหมายโดยตรง  
และปัญหาที่เก่ียวข้องกบัสว่นงานอ่ืน 

สกม. 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน 
ทางการเงนิ 

ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

5. การแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่ภายในหนว่ยงาน
เพ่ือเป็นกรรมการฯ หารายช่ือได้ยาก
เน่ืองจากมีภารกิจงานประจ า จึงเกิด
ความลา่ช้าในการแตง่ตัง้กรรมการฯ 
6. การก าหนดหลกัเกณฑ์ความ
รับผิดชอบคา่เสียหายในการจดัการ
เลือกตัง้ยงัไมช่ดัเจน จึงไมส่ามารถ
อธิบายหรือตอบข้อสงสยัให้ผู้ เก่ียวข้องได้ 
7. นิติกรหรือพนกังานท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านกฎหมาย/ระเบียบ/ค าวินิจฉยัและค า
พิพากษามีจ านวนน้อยท าให้เม่ือมีภารกิจ
งานจ านวนมากจะท าให้การวิเคราะห์เพ่ือ
ตอบข้อหารือต้องมีการเร่งรีบ ซึง่อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อน 

5. ระเบียบ ประกาศ และค าสัง่ท่ีมีการยกร่าง
นัน้อาจเป็นแนวทางใหมท่ี่ไมม่ีหนว่ยงานอ่ืน
ของรัฐเคยมีหลกัเกณฑ์มาก่อน 
6. คดีขาดอายคุวาม 
7. ไมม่ีระเบียบและขัน้ตอนปฏิบตัิการ
เก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน กรณีสมาชิกภาพของ 
ส.ส. และ ส.ว. สิน้สดุลงเฉพาะตวัตาม
รัฐธรรมนญู 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน 
ทางการเงนิ 

ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

2. พสัด ุครุภณัฑ์ท่ีจะเบิกจากสว่นกลางมี
ปริมาณน้อยไมเ่พียงพอและไมส่ามารถ
เบิกได้ตามปริมาณและความจ าเป็นใน
การใช้งาน 
3. ก าหนดการนดัประชมุกรรมการฯ ไมม่ี
ความแนน่อนเน่ืองจากบางทา่นติด
ภารกิจกรณีชีแ้จงที่มาให้ข้อมลูตอ่ท่ี
ประชมุกรรมการฯ ไมม่ีการมอบหมาย
บคุคลให้ชดัเจนและการจดัเตรียมข้อมลูที่
ต้องมีความรวดเร็วในกรณีท่ี
คณะกรรมการต้องการเอกสารเพ่ิมเติมใน
ระหว่างประชมุ 
4. คา่อาหารว่างไมเ่หมาะสม 

3. กรณีการตอบข้อหารือข้อกฎหมายในบาง
เร่ืองมีการร้องคดัค้านและเป็นส านวนคดีอยู่
ระหว่างการสืบสวนสอบสวน หากมีการตอบ
ข้อหารือท่ีขดัแย้งหรือความเห็นในข้อ
กฎหมายท่ีมีความเห็นไมต่รงในส านวนอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
4. การตอบข้อหารือซึง่เป็นไปตามระเบียบ
การตอบข้อสอบถามของคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ พ.ศ. 2560 มีระยะเวลาให้ตอบ
ข้อหารือภายใน 30 วนั 

สกม. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

8. คดีท่ีได้รับจ านวนมาก นิติกรท่ีรับผิดชอบมีไม่
เพียงพออาจท าให้แตล่ะคดีด าเนินการเกินกว่ารอบ
ระยะเวลา 
9. สนง. กกต. บางจงัหวดัไมใ่ห้ความส าคญัในการ
รายงานผลคดีท าให้การรายงานผลคดีเป็นไปด้วย
ความลา่ช้าอาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 

1. พบการซือ้สิทธิขายเสียงในการเลือกตัง้ทกุระดบั 
2. ประชาชนยงัไมใ่ห้ความร่วมมือในการแจ้งเหตุ
หรือเบาะแสทจุริตซือ้สิทธิขายเสียง 
3. ระบบ DXC เป็นระบบท่ีพฒันาโดยหนว่ยงาน
ภายนอก และมีการใช้งานร่วมกนัหลายหนว่ยงาน
บางครัง้อาจเกิดปัญหาเร่ืองการแสดงหน้าจอผล
รายงานจึงต้องมีการพฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง
เพ่ือตอบสนองการใช้งาน 

1. จดัท าแผนงบประมาณยงั 
ไมส่อดคล้องกบัคา่ใช้จ่ายท่ีจะ
เกิดขึน้จริงเพราะคา่ใช้จ่ายตา่งๆ 
เป็นการคาดเดาเหตกุารณ์ใน
อนาคตซึง่ไมส่ามารถก าหนดได้
อยา่งชดัเจนว่าต้องใช้เทา่ใด เช่น 
คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัท า
ส านวนการไตส่วน 

สสส. 
 
 
 
 
 
 
 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

4. ข้อมลูท่ีให้บริการ บางชดุข้อมลูเป็นข้อมลูสว่น
บคุคลและบคุคลและเป็นความลบั ซึง่ผู้ ใช้งานอาจมี
การละเมิดข้อมลูได้ จึงต้องใช้งานด้วยความ
ระมดัระวงั 

2. คา่ใช้จ่ายบางรายการเป็น
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ใหมต่าม
กฎหมายไมม่ีสถิติเดิมให้อ้างอิง 
จึงท าให้ค านวณคา่ใช้จ่ายมาก 

สสส. 

5. เจ้าหน้าที่ผู้ ใช้งานไมเ่ข้าใจการใช้ประโยชน์ข้อมลู 

6. ข้อมลูท่ีได้รับจากการรวบรวมมีปริมาณมากและไม่
จดัเก็บในรูปแบบท่ีน าไปใช้งานหรือประมวลผลตอ่ไป 

7. อตัราก าลงัไมเ่พียงพอตอ่การปฏิบตัิงาน 

8. ผู้ปฏิบตัิงานขาดทกัษะในการใช้งานเคร่ืองมือช่วย
ในการปฏิบตัิงาน 

9. การออกเลขวาระ/เลขล าดบัท่ีส านวนไมถ่กูต้อง 

10. การพิจารณาจ่ายค าร้องหรือส านวนให้สว่นงานท่ี
รับผิดชอบไมถ่กูต้อง 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

 - การพฒันาสารสนเทศในแตล่ะสว่นงานยงัไมม่ี
การบรูณาการให้สอดคล้องกนั 

1. อปุกรณ์เครือขา่ย และอปุกรณ์
ภายในห้องควบคมุเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่า่ยเสื่อมสภาพ 
เน่ืองจากการใช้งานมานานท าให้ไม่
สามารถรองรับการบริหารจดัการได้
อยา่งเต็มประสิทธิภาพ เช่น อปุกรณ์
กระจายสญัญาณ อปุกรณ์ป้องกนั
เครือขา่ยแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้าของห้องควบคมุเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แมข่า่ย สารดบัเพลิงของ
ระบบดบัเพลิงในห้องควบคมุเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

1. การพฒันาระบบสารสนเทศ
ต้องจดัจ้างผู้ รับจ้างมาด าเนินการ 
เน่ืองจาก สนง.กกต. ยงัมีข้อจ ากดั
ในเร่ืองบคุลากรท่ีมีความช านาญ
ในการเขียนโปรแกรมโดยการจดั
จ้างจะต้องเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 ซึง่เป็นกฎหมายใหมบ่างครัง้
อาจตีความกฎหมายแตกตา่งจาก
ท่ีต้องปฏิบตัิ 

สทส. 

 - บคุลากรยงัไมย่อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตวั
ให้เข้ากบัการพฒันาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบตัิงานท าให้การขบัเคลื่อนทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความลา่ช้า 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

1. การก าหนดแบบประเมินท่ียงัไมไ่ด้มาตรฐานซึง่ปัจจบุนั
มีการอนมุตัิใช้เกณฑ์ประเมินเป็นรายครัง้ท่ีมีการเลือกตัง้ 

2. ไมม่ีเกณฑ์การประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน 

3. ขาดอตัราก าลงัท่ีเพียงพอในการปฏิบตัิงาน เน่ืองจาก
พนกังานได้รับการแตง่ตัง้ในต าแหนง่ช านาญการพิเศษ 
เกษียณอาย ุลาออก และโยกย้าย 

4. แผนการตรวจการท่ีวางไว้ไมเ่ป็นไปตามก าหนด 
เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ท าให้
การตรวจการไมเ่ป็นไปตามรอบระยะเวลาการตรวจได้ 

5. ข้อเสนอในการตรวจไมไ่ด้รับการแก้ไขท าให้ สนง.
กกต.จว. (หนว่ยรับตรวจ) ไมส่ามารถปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์ของ สนง.กกต.ได้ 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

1. ความตอ่เน่ืองยัง่ยืนของแกนน าและเครือขา่ย สตก. 

2. การด าเนินงาน โครงการไมเ่ป็นไปตามแนวนโยบาย
หรือแนวทางด าเนินโครงการเนื่องจากข้อจ ากดัของ
บริบทแตล่ะพืน้ท่ี และการให้ความส าคญักบัภารกิจ
ตามกฎหมายเป็นหลกั 

1. ความถกูต้อง และเช่ือถือได้ของ
ข้อมลูและตวัเลขตา่งๆทางด้าน
การเงิน การบญัชี และด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องไมถ่กูต้องครบถ้วน 

1. มีการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
ก าหนดตลอดจนระเบียบ 
หลกัเกณฑ์ แนวทางและหนงัสือ
สัง่การของ สนง.กกต. 

สตส. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

2. ผู้ ใช้บริการมีจ านวนน้อย เน่ืองจาก ศปต.  
ปิดให้บริการหรือจ ากดัจ านวนคนเข้าชมตามมาตรการ
ของรัฐในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019รูปแบบการจดัประชมุ/สมัมนา/ 
3. รูปแบบการจดัประชมุ/สมัมนา/อบรมไมเ่ป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ 

2. พืน้ท่ีการให้บริการน้อย  
ท าให้ไมส่ามารถตอบสนองผู้ เข้า
ศกึษาดงูานกลุม่ใหญ่ได้ 
3. สื่อเรียนรู้ภายใน ศปต. สว่นใหญ่
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาส
เสื่อมสภาพและล้าสมยัเร็ว 

สตส. 

4. การจดัท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบตัิงาน การ
จดัท าค าของบประมาณรายจ่ายเกิดความลา่ช้า 

1. การร่ัวไหลของข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการประชมุ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ 

สปช. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

1. การรายงานการบญัชีของ สนง.กกต. เข้าระบบ 
GFMIS ไมถ่กูต้องตามมาตรฐานการบญัชีภาครัฐ 
2. การรับและสง่หนงัสือมีความลา่ช้าไมท่นัตอ่การใช้
งาน   
3. ผู้ปฏิบตัิงานมิไปปฏิบตัิตามคูม่อืการปฏิบตัิงานท่ี
ก าหนดและไมม่ีผู้ตรวจสอบควบคมุ อาจท าให้เกิด
ความเสียหายตอ่ส านกังานได้ 
4. การจดัท ารายงานบญัชีของ สนง.กกต. เข้าระบบ 
GFMIS ลา่ช้า 
5. การด าเนินการจดัซือ้จดัจ้าง ยงัพบปัญหาในการ
ด าเนินการหลายด้าน เช่น การเข้าระบบคอมพิวเตอร์
ตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดยงัพบปัญหาในการ
ด าเนินการ 

- การจดัหาวสัดสุ านกังานและความ
ต้องการในการใช้วสัดไุมเ่พียงพอตอ่
การปฏิบตัิงานและไมส่อดคล้องกบั
งบประมาณท่ีได้รับ 
 

1. ขาดการเรียนรู้ระเบียบและ
ศกึษาวิธีการใหมท่าง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการปฏิบตัิงาน
บรรลผุลส าเร็จและขาดการ
ประสานงานระหว่างหนว่ยงาน
ระหว่างหนว่ยงานภายในท่ี
เก่ียวข้อง 

สกค. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

6. ขาดคูม่ือในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจ้าง
ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ 
 

2. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
และประกาศ กฎหมาย 
หนงัสือเวียนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็น
เร่ืองใหมท่ี่ประกาศใช้ และ จนท. 
ผู้ด าเนินการยงัปฏิบตัิงานไม่
ถกูต้องครบถ้วนไมม่ีมีความเข้าใจ
ในขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

สกค. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

3. ระบบท่ีใช้ในการด าเนินการมีความซบัซ้อนขัน้ตอน
ในการด าเนินการมีมาก ท าให้ จนท. ผู้ด าเนินการ คือ 
กรมบญัชีกลาง ต้องปรับปรุงระบบท่ีมีปัญหาเก่ียวกบั
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และปฏิบตัิตาม
เง่ือนเวลาตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ 
หนงัสือเวียนตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้และเป็นแนวทางปฏิบตัิเดียวกนั 
4. เกิดข้อร้องเรียนในกระบวนการจดัซือ้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ประกาศ
หนงัสือสัง่การตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจท าให้เกิดการ
ฟ้องร้อง การท างานเกิดความลา่ช้ามีความเสี่ยงใน
การกระท าความผิดและมีผลกระทบตอ่ภาพลกัษณ์
องค์กร 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงานทาง

การเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

1. แผนการฝึกอบรมบคุลากรไมส่ามารถด าเนินการได้ตาม 
Time Line ของปีงบประมาณ 

สพบ. 

2. การสอบคดัเลือกบคุลากรของ สนง.กกต. เพ่ือเลื่อนระดบั
เข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสงูขึน้ ได้แก่ ต าแหนง่ประเภทบริหาร 
ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ ต าแหนง่ประเภทวิชาการระดบั
ช านาญการ และการสอบบรรจพุนกังานใหม่/ลกูจ้างประจ า
ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายในการฝึกอบรมของส านกัพฒันา
บคุลากร (HRD) โดยสว่นใหญ่ สนง.กกต. (HRM) ไม่
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบตัิงาน และบาง
กิจกรรมไมส่ามารถด าเนินได้ทนัภายในปีงบประมาณ ซึง่
สง่ผลกระทบตอ่กระบวนการบริหาร และการจดัการวาง
แผนการจดัซือ้จดัจ้างวสัด ุจึงท าให้ส านกัพฒันาบคุลากรใน
ฐานะสว่นงานท่ีต้องจดัอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมบคุลากร
เข้าสูต่ าแหนง่ใหมไ่มส่ามารถด าเนินการจดัอบรมได้ตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปีของ สนง.กกต. 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงานทาง

การเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/

ระเบยีบ 
ส านัก 

3. สนง.กกต.ไมส่ามารถคดัเลือกกลุม่เป้าหมายในการ
ฝึกอบรมได้ภายในปีงบประมาณหรือขาดการจดัท าแผนการ
บรรจแุตง่ตัง้ที่ชดัเจน 

4. การด าเนินงานตามแผนงานกิจกรรมตา่งๆ ไมเ่ป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิการท่ีคณะกรรมการก ากบัดแูลหลกัสตูรการ
พฒันาการเมืองและการเลือกตัง้ระดบัสงูเห็นชอบแล้ว 
เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 มีการแพร่ระบาดได้ง่ายท าให้มีโอกาสติดเชือ้เพ่ิม 
มากขึน้  

5. จ านวนบคุลากรไมเ่พียงพอตอ่ปริมาณงานท่ีได้รับ
มอบหมายในการด าเนินการ 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงาน
ทางการเงนิ 

ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ไมส่ามารถจดัท าโครงการ
พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัการเลือกตัง้
ท่ีสนองตอบตอ่แผนปฏิบตัิการดิจิทลัของ สนง.กกต.ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. การจดัพิมพ์บตัรเลือกตัง้ไมเ่ป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ทะเบียนผู้ถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ไมเ่ป็น
ปัจจบุนัท าให้การตรวจสอบเกิดความ
ผิดพลาดที่ก าหนด 

สสล. 

1. ไมม่ีระบบจดัเก็บและสืบค้นข้อมลูในการยื่นเร่ืองร้องเรียน 
2. การปฏิบตัิงานของบคุคลที่มาปฏิบตัิงานประจ าประธาน
กรรมการการเลือกตัง้และกรรมการการเลือกตัง้ ขาดความ
ตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิงาน 
3. การอ านวยการความสะดวกแก่ประธานกรรมการการ
เลือกตัง้ และกรรมการการเลือกตัง้ ในงานรัฐพิธีการตา่งๆ ไม่
สมเกียรติ 
 

1. ความลา่ช้าในการบริการจดัการข้อมลู
ให้กบับคุคลและคณะบคุคลที่มายื่นหนงัสือ
ร้องเรียน ร้องทกุข์ผ่านระบบศนูย์รับเร่ืองราว
ร้องทกุข์ของ สนง.กกต. และร้องผ่านระบบ
ศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์ส านกังานปลดัส านกั
นายกรัฐมนตรี 

สกกต. 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงานทาง

การเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. ขาดอตัราก าลงัท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตัิงานของ สนง.
กกต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการ
ปฏิบตัิงานอ่ืนๆ เพ่ือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

1. ระดบัความรู้ความสามารถเฉพาะทางใน
การท างานของผู้ปฏิบตัิงานเพ่ือด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจของฝ่ายงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าด้วย
การจดัแบ่งสว่นงานของ สนง.กกต. พ.ศ. 
2560 

สสพ. 

1. การด าเนินงานตามโครงการตา่งๆ ไมเ่ป็นไปตาม
แผนปฏิบตัิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ให้ความ
เห็นชอบ 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ
ไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ เน่ืองจาก
สถานการณ์โควิด 19 

สปส. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. พรรคการเมืองไมแ่จ้งแผนปฏิบตัิการ
และแผนการด าเนินงานของพรรคการเมือง
ให้แก่ สนง.กกต. 

1. การจดัสรรงบประมาณและ
งบประมาณรายจ่ายของกองทนุเพ่ือ
การพฒันาพรรคการเมืองลา่ช้า  
และได้รับงบประมาณไมเ่พียงพอตาม
ภารกิจของกองทนุฯ 
2. พรรคการเมืองใช้จ่ายงบประมาณ 
ไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
3. การเบิกจ่ายเงินและการบนัทกึบญัชี
ผิดพลาด 

1. พรรคการเมืองไมส่ามารถด าเนินการ
ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้ 
2. พรรคการเมืองใช้จ่ายเงินไมเ่ป็นไปตาม
มาตรา 84 หรือไมเ่ป็นประโยชน์หรือ
รายงานเท็จหรือสง่รายงานภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
3. พรรคการเมืองจดัท าเนือ้หาวสัดเุผยแพร่
ในการออกอากาศไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด และไมไ่ด้ตามมาตรฐานของสถานีฯ  
4. พรรคการเมืองไมแ่จ้งแผนหรือโครงการท่ี
จะด าเนินกิจกรรมตามมาตรา 23 แหง่ 
พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 

สสน. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. บคุลากรท่ีเข้าร่วมงานรัฐพิธีติดภารกิจและไม่
สะดวกในการเข้าร่วม2. เอกสารบางเร่ืองไมผ่่าน
สว่นงานส านกัเลขาธิการท าให้เกิดปัญหาในการ
ติดตาม (ผ่าน รอง ลธ.กกต. ท่ีได้รับมอบหมายให้
ก ากบัภารกิจสว่นงานลงนามปฏิบตัิหน้าที่แทน 
ลธ.กกต. แทนท าให้ส านกั ลธ.กกต. 
ไมส่ามารถรายงานให้ ลธ.กกต. ทราบได้ถึงการ
ด าเนินการความคืบหน้าในการด าเนินการและ
ติดตามในเร่ืองตา่งๆ ตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตัง้มีมติสัง่การหรือตัง้ข้อสงัเกต)  
3. ข้อผิดพลาดในเอกสารท่ีไมไ่ด้มีการตรวจทาน
การจดัท าอยา่งละเอียดและรอบคอบ 
4. ขาดบคุลากรท่ีมีความช านาญในสว่นงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น นิติกร เจ้าหน้าที่การเงิน พสัด ุ

1.การเปิดเผยข้อมลูส าคญัของเร่ืองที่
น าเสนอเพ่ือพิจารณาในเร่ืองส าคญัตา่งๆ 
ตลอดจนถึงล าดบัความลบัหรือเร่ืองที่มี
ผลกระทบผกูพนัตอ่บคุคลภายในและ
ภายนอก สนง.กกต. 

สบท. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. การก าหนดกฎหมายท่ีมีช่องว่างในการตีความ
รวมถึงการให้ความเห็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวโยงกบั
กฎหมายเฉพาะของหนว่ยงานอ่ืน  
2. การให้ความเห็นทางกฎหมายซึง่บางกรณีอาจ
ยงัไมม่ีแนวทางปฏิบตัิจากค าพิพากษาของศาล 
หรือแนวทางปฏิบตัิจากหนว่ยงานอ่ืน   
3. การตีความบทกฎหมายเก่ียวกบัคณุสมบตัิและ
ลกัษณะต้องห้ามของผู้สมคัรรับเลือกตัง้   
4. การประกาศผลการเลือกตัง้ซึง่ต้องมีการ
ตรวจสอบความถกูต้องของช่ือ - สกลุ ผู้ ได้รับ
เลือกตัง้ เขตเลือกตัง้รวมทัง้การตรวจสอบของ 
ส.ถ. 5/8 และ ผ.ถ. 5/8เก่ียวกบัล าดบัท่ีของผู้ ได้รับ
เลือกตัง้ ผลคะแนนของผู้ รับเลือกตัง้ จ านวนผู้มา
ใช้สิทธิเลือกตัง้ บตัรดี 

สลป.1 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. การวินิจฉยัต้องเป็นไปตามกฎหมายและแนววินิจฉยั 
กกต. 

สลป.2 

2. การก าหนดแนวทางปฏิบตัิ และตอบข้อหารือบางกรณียงั
ไมม่ีแนวทางปฏิบตัิจากค าพิพากษาของศาลหรือแนวทาง
ปฏิบตัิของหนว่ยงานอ่ืน   

1. ความลา่ช้าที่เกิดจากปัจจยัภายในและภายนอก เช่น 
การแก้ไขกฎหมาย การบงัคบัใช้กฎหมายหรือการสื่อสาร
ผิดพลาด 
2. การบนัทกึข้อมลูในระบบฐานข้อมลูพรรคการเมืองพรรค
การเมืองยงัมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เน่ืองจากพรรค
การเมืองมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยครัง้มีการจดัตัง้
พรรคการเมืองใหมค่วามพร้อมของพรรคการเมืองเก่ียวกบั
บคุลากร และอปุกรณ์การใช้งาน มีผลท าให้การบนัทกึ
ข้อมลูในระบบฐานข้อมลูพรรคการเมืองคลาดเคลื่อน   

สกพ. 
 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

3. การบงัคบัใช้กฎหมายไมส่ามารถด าเนินการได้
อยา่งเคร่งครัด เน่ืองจากขาดบคุลากร โดยเฉพาะ
มาตรการบงัคบัทางปกครองแก่พรรคการเมืองท่ี
กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย   
4. พรรคการเมืองขนาดเล็กยงัขาดความเข้าใจใน
บทบาทอ านาจหน้าที่และวิธีการจดัท างบการเงิน
ตามท่ีกฎหมายบญัญตัิไว้ 
5. พรรคการเมืองบางพรรค ยงัขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกบัการ
รับบริจาค   
6. การด าเนินคดีแก่พรรคการเมืองบางพรรคท่ีการ
กระท าที่เข้าขา่ยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด 

สกพ. 



ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงนิ ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. ไมส่ามารถรายงานผลผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ 
(eMENSCR) ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
2. ข้อมลูท่ีได้รับรายงานจากสว่นงาน
ตา่งๆ ไมค่รบถ้วนสง่ผลให้การจดัท า 
รายงานลา่ช้า   
3. รูปแบบรายงานไมส่อดคล้องตอ่การ
จดัท ารายงานตามตวัชีว้ดัโครงการของ
โครงการ   
4. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิเข้าใจหลกัเกณฑ์
การประเมิน/ข้อค าถาม/ตวัชีว้ดัตา่งๆไม่
ตรงกนั 

สนย. 



ด้านการด าเนินงาน 
ด้านการรายงานทาง

การเงนิ 
ด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย/ระเบยีบ ส านัก 

1. การด าเนินการพิจารณาเสนอขอเก่ียวกบัการ
เลื่อนเงินเดือน คา่จ้าง และคา่ตอบแทนพิเศษฯ ไม่
เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายที่ก าหนด  

สบค. 

2. ก าหนดให้มีการโยกย้ายปีละ 2 ครัง้ คือ ใน
เมษายน และเดือนตลุาคมของทกุปีแตแ่ผนการ
สอบคดัเลือกเพ่ือบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานของ 
สนง.กกต. จะขึน้บญัชีผู้สอบคดัเลือกได้ประมาณ
คดัเลือกได้ประมาณเดือน พ.ค. 2565 ดงันัน้ หากมี
การโยกย้ายพนกังานก่อนการสอบคดัเลือกเสร็จสิน้
จะท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอตัราก าลงัในบาง
ต าแหนง่/สว่นงานได้ 


