




มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
324 ปี กกต.

แผนยุทธศาสตร์
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2580)

พันธกิจ
	 สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง	
เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง	(To	strengthen	
Thailand’s	 election	 process	 by	which	merit	
individuals	are	elected	to	hold	public	office.)

	 แผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	20	ปี	 (พ.ศ.	2561	 -	2580)	มีความสอดคล้อง 
กับแผนของประเทศทั้งยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	 และ 
แผนการปฏริปูประเทศด้านการเมอืง	ได้แก่	ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ด้านความมัน่คง	แผนการปฏริปูด้านการเมอืง	
(พ.ศ.	2561	-	2565)	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	ในยุทธศาสตร์ที่	5	การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
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ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	1	:	 เร่งรัดการบูรณาการ	การบริหารการจัดการเลือกต้ัง	และการบริการดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี	2	:	 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย	และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	:	 สร้างเสริมความรู้	พลังศรัทธา	และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ค่านิยมหลัก “OECT”

วิสัยทัศน์
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นท่ียอมรับระดับสากล	ในกระบวนการ 
เลือกตั้งอย่างมืออาชีพ	ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
(OECT	 is	 internationally	 recognized	 professional	 organization	 in	 
election	process	for	democracy	under	the	King’s	Head	of	State.)



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
4 24 ปี กกต.

นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
524 ปี กกต.

สารจากประธานกรรมการการเลือกตั้ง

	 ในโอกาสที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ครบรอบ	24	ปี	วันคล้ายวันสถาปนา	ในวันที่	9	มิถุนายน	2565	
ผมขอแสดงความช่ืนชมยินดีและส่งความปรารถนาดีมายัง 
คณะผูบ้ริหาร	พนกังาน	และลกูจ้างของส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่าน	 ที่ได ้ร ่วมกัน 
ขับเคลื่อนภารกิจตามที่กฎหมายก�าหนดไว ้ในการสร ้าง 
ความเข้มแขง็ของกระบวนการเลอืกตัง้ทกุประเภท	เพือ่ให้ได้คนด ี
มาปกครองบ้านเมือง	 และมุ่งสู่เป้าหมายของการเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในกระบวนการเลือกตั้ง 
อย่างมืออาชีพในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข	 ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)
	 ในรอบปีที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ด�าเนินภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
มาโดยตลอด	หลงัจากทีไ่ม่ได้มกีารเลอืกตัง้ท้องถิน่มาตัง้แต่ประมาณ 
ปี	 2556	 เริ่มตั้งแต่การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เม่ือเดือนธันวาคม	 2563	 การเลือกตั้งเทศบาลทุกประเภทเมื่อ
เดือนมีนาคม	2564	และการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล
เมือ่เดอืนพฤศจกิายน	2564	รวมไปถงึการเตรยีมการทีเ่กีย่วข้อง
ส�าหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภา 
กรุงเทพมหานคร	 นายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีกด้วย	 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งท้องถ่ินจะอยู่กับเราไปโดยตลอด 

เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แทนต�าแหน่งทีว่่างเกดิขึน้อยูเ่สมอ	ภารกจิทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ 
คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการให้ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ได้มีการผลักดันและ 
ด�าเนินงานให ้ เ กิดผลส�าเร็จเป ็นรูปธรรม	 ส ่งผลให ้ เมื่อ 
เดือนกมุภาพนัธ์	2565	ได้มกีารลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
ระดับนโยบายในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ระหว่าง
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 กับ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 
การเสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงคณุภาพและความรูค้วามเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ในส่วนของงานที่เกี่ยวกับ
พรรคการเมืองก็ได้ให้ความส�าคัญมาโดยตลอดในเรื่องของ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองเพ่ือใช้ในการด�าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองและพัฒนาพรรคการเมืองและสมาชิก
พรรคการเมืองให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามเพื่อส่งเสริม 
ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง	 และจะ
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายกับ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรพลเมืองด ี

นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
6 24 ปี กกต.

วถิปีระชาธิปไตยให้เป็นหลกัสตูรการศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา 
จนถึงระดับมัธยม	 รวมท้ังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระดับนโยบายกับกระทรวงสาธารณสขุเพือ่ร่วมกนัปฏบิตัภิารกิจ
ดังกล่าวร่วมกันอีกด้วย	 ส�าหรับในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่จะครบวาระในปี	 2566	 ได้มี
การเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้อง
จ�านวน	2	ฉบับ	เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 และได้มีการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
การเลือกตั้งดังกล่าวในทุกเรื่องด้วยแล้ว	
	 ด้วยสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 และความตื่นตัว
ของประชาชนในยุคปัจจุบัน	 มีความแตกต่างหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ดังนั้น	 การสร้างความสมดุลและ
พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง	 จึงมีความส�าคัญและ
จ�าเป็นอย่างยิ่งยวดที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ด�าเนินการเพื่อให้สามารถปรับตัว	 ตอบสนอง	 และรู้เท่าทันต่อ
สถานการณ์	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจหลักใน
การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 โดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม	และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังได้ปรับปรงุ	
พัฒนาองค์กรอย่างสม�่าเสมอ	 ด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ	 20	 ปี	 ดังกล่าว	 
และมกีารยกระดบัมาตรฐานการจดัการเลอืกตัง้ให้ดยีิง่ขึน้	ไม่ว่าจะ 
เป็นการเพิ่มการอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง	 เช่น	 การจัดท�าระบบการแจ้งเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์	 การแจ้งเหตุทุจริตเลือกตั้ง
ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด	 การสร้างกระบวนการสืบสวน
และไต่สวนที่มีความรวดเร็วกระชับรัดกุม	 มีมาตรการคุ้มครอง
พยานและให้เงินรางวัลแก่ผู ้แจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง	 

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบันทางการเมือง 
ทีเ่ข้มแขง็	การพัฒนาแอปพลเิคชนัต่าง	ๆ 	เพือ่รองรบัและมเีน้ือหา
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป	 และที่เห็น 
ได้อย่างเด่นชัดคือ	 การจัดการเลือกต้ังภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ได้จัดรูปแบบ 
การจดัการเลอืกตัง้แนวใหม่เพือ่รองรบัสถานการณ์ต่าง	ๆ 	เหล่านี้	 
เช่น	การจดัคูหาพเิศษส�าหรบัผู้ทีม่าใช้สิทธเิลือกตัง้ทีม่ภีาวะเส่ียง 
ต่อโรคโดยมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 
การจัดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้แก ่
ผู้ปฏิบติังานเกีย่วกบัการเลือกตัง้	การก�าหนดให้มกีารเว้นระยะห่าง 
ระหว่างผู ้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 รวมทั้งมีการประสาน 
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ของรฐั	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสขุ	
เพื่อขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 
(อสม.)	ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเลอืกตัง้ท�าให้เกดิการบรูณาการร่วมกนั	 
และให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์	 มาตรการ
และแนวทางที่รัฐก�าหนด	 นอกจากน้ียังมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ในการพฒันาระบบต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วกบัการเลือกต้ัง	เช่น	ระบบรบัสมัคร 
เลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตและการจัดการฐานข้อมูลเลือกตั้ง	
พัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต	ิ 
(E	-	Vote)	และระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง	เป็นต้น	รวมทั้ง
ส่งเสริม	สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย	แสวงหานวัตกรรม	วิธีการ 
หรือมาตรการใหม่	ๆ 	และปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 
เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบตังิานและน�ามาใช้ในการจดัการเลอืกตัง้ 
ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น	 เช่น	 การจัดหน่วย
เลือกตั้งเคลื่อนที่หรือวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ได้แก่	ผู้สูงอายุ	ผู้ทุพพลภาพ	 
ผู้ป่วยติดเตียง	 หรือผู้ป่วยท่ีต้องถูกกักตัวเนื่องจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	 2019	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปณิธาน	



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
724 ปี กกต.

	 1.	 นายอนุชา	จันทร์สุริยา	 ที่ปรึกษาประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

	 2.	 นายหัตถศักดิ์	ณ	ป้อมเพ็ชร์		 ที่ปรึกษาประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

	 3.	 นายกุศล	แย้มสอาด	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

	 4.	 พลต�ารวจโท	จตุพล	ปานรักษา	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

	 5.	 นายจิตรนรา	นวรัตน์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

	 6.	 หม่อมหลวง	สุระพงศ์	เทวกุล	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

	 7.	 นายวีระ	เสรีสิทธิพิทักษ์	 พนักงานตามสัญญาจ้าง	

	 8.	 นางสาวนฐินันต์	ศรีลาศักดิ์	 เลขานุการประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง	

	 9.	 นางสาวสุชานาถ	ไพเราะ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง

10.	นายชด	บุรณศิริ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�าประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส� านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งที่ จะพัฒนา	 
และยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกต้ังเพ่ือให้การเลือกตั้ง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โดยสุจริตและเที่ยงธรรม	และเป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย	
	 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้	ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั	และสิง่ศกัดิสิ์ทธิ ์
ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ	 ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่ง 

องค์พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั	และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ	 
พระบรมราชินี	 ได้โปรดคุ้มครองอ�านวยพรให้คณะผู้บริหาร	
พนักงาน	 และลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทุกท่าน	จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	มีก�าลังกาย	ก�าลังใจ
ทีเ่ข้มแขง็	ใช้สตปัิญญา	ความรอบคอบ	ความเมตตาและคณุธรรม
ในการปฏิบัติงาน	 ด�ารงความสุจริต	 ถูกต้องและเที่ยงธรรม	 
เพือ่เป็นก�าลังส�าคัญในการสร้างสรรค์และขบัเคล่ือนประเทศชาติ 
บ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
8 24 ปี กกต.

ศ.สันทัด ศิร�อนันต�ไพบูลย�
กรรมการการเลือกตั้ง
ศ.สันทัด ศิร�อนันต�ไพบูลย�
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
924 ปี กกต.

	 ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	 ครบรอบ	 24	 ปี	 ในวันที่	 9	 มิถุนายน	 2565	

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 คณะกรรมการการเลือกตั้งและ

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นองค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีภารกิจหลักตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 ได้แก่การจัดการเลือกตั้ง 

ให้เป็นไปโดยสจุรติ	เทีย่งธรรม	และชอบด้วยกฎหมาย	การส่งเสริม 

ความรู้ภาคประชาชนให้เข้าใจถึงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	รวมทั้ง

การพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของ

ประชาชน	 อีกทั้งยังเป็นกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและ 

สร้างความสามคัคีปรองดอง	จนสามารถคัดกรองคนดี	คนเก่ง	 

มีความรู้ความสามารถและกล้าตัดสินใจ	 เข้ามาบริหาร

ประเทศให้มุง่ไปสูก่ารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

อย่างแท้จรงิและสอดคล้องเหมาะสมกับบรบิทของสงัคมไทย

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่	2019	(COVID	19)	ที่เกิดทั่วโลกนั้น	ส่งผลให้ 

เกิดวีถีชีวิตใหม่	 (New	 Normal)	 ที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี 

เพือ่ให้สงัคมเดนิหน้าต่อไปได้อย่างมัน่คง	อกีท้ังยงัเป็นตวัเร่งส�าคญั 

ให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ก้าวเข้าสู ่

ยคุดจิทิลัอย่างเตม็รปูแบบได้อย่างรวดเร็วยิง่ขึน้	เมือ่เทคโนโลย ี

ดิจิทัลมีการพัฒนาก้าวหน้า	โดยมีโควิด	19	เป็นตัวเร่งท�าให้

วิถีชีวิตใหม่ปรับเปล่ียนเร็วขึ้น	 จึงส่งผลให้หน่วยงานหรือ

องค์กรต่าง	ๆ 	ต้องมกีารปรบัตวัทัง้ทางด้านธรุกจิ	สงัคม	และ

การเมือง	 เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน	

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังก็จ�าเป็นท่ีต้องม ี

การพัฒนา	ปรบัตัว	และเปลีย่นแปลง	เพือ่ให้ทันต่อพฤตกิรรม

และทศันคตขิองผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	ผูส้มคัร	และประชาชนทัว่ไป 

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ	

บุคลากรและเครื่องมือในการท�างานมีความพร้อมส�าหรับ

การรับมือกับสถานการณ์ต่าง	ๆ	ได้อย่างเข้มแข็ง	

	 ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ

ต้องมีการพัฒนาในทุก	 ๆ	 มิติ	 เพื่อให้สอดประสานไปกับ 

การเปลีย่นแปลงในยคุทีเ่ทคโนโลยเีปลีย่นอย่างฉบัพลนัและ

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ ไพบูลย์
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
10 24 ปี กกต.

สามารถน�าไปสู่การ	“แปลงร่าง”	(transform)	ให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ังเป็น	 Digital	 OECT	 หรือ	 

Smart	 OECT	 เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้ง 

มอือาชพีทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากทกุภาคส่วนในยคุสงัคม	5.0	 

(Society	 5.0)	 โดยในปีที่	 24	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการจัดการเลอืกตัง้	 

เพ่ือให้การจดัการเลอืกตัง้บรรลเุป้าหมายและผลการจดัการ

เลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประชาชน	 รวมทั้งเกิดการสร้าง

เครือข่ายภาคประชาชน	 และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุขในทุกภาคส่วน	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งจ�าเป็นต้องมีระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการ 

ด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ที่มีคุณภาพและสามารถส่งเสริมให้

พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย ่างมีมาตรฐานตามกฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งการที่จะบรรลุสู ่เป้าหมาย 

การยกระดบัมาตรฐานการจัดการเลอืกต้ังได้น้ัน	นอกจากต้อง 

พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถแล้ว	ระบบบริหารจัดการ

ที่มีธรรมาภิบาล	 กระบวนงานมีประสิทธิภาพ	 สะดวก	

รวดเร็ว	เสมอภาคและเป็นธรรม	รวมถงึนวตักรรมและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย	 สามารถ 

เช่ือมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุม 

ทุกภารกจิ		ระบบงานทีท่นัสมยัสามารถตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน	อกีท้ังช่วยอ�านวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว	

มรีะบบการบรหิารงานท่ีเอือ้ต่อการปฏบัิติงานและสร้างขวญั

ก�าลงัใจให้แก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน	ยงัเป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีม่ี

ความส�าคัญที่ต้องพัฒนาไปพร้อม	ๆ	กัน	ซึ่งการด�าเนินงาน 

ต่าง	 ๆ	 นั้นจะส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 ต้องได้รับ 

ความร่วมมอื	ร่วมแรง	ร่วมใจ	และความเสยีสละของพนกังาน	 

เจ ้าหน้าที่ 	 และลูกจ ้างของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจ�าจังหวัดทุกคน

	 สุดท้ายนี้	 ผมกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง 

ท่ีทุกท่านเคารพนับถือ	 ขอได้โปรดประทานพรให้พนักงาน

เจ ้าหน้าที่ 	 และลูกจ ้างของส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	 ตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุข	 

ความเจริญ	 พร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย	 แคล้วคลาดจากภัย

พิบัติท้ังปวง	 เพ่ือจะได้มีความพร้อมท้ังก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	

ก�าลังสติปัญญาและความสามารถเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานใน 

หน้าท่ีความรบัผดิชอบอย่างเตม็ความสามารถ	และพร้อมกนั 

ก้าวสู่มิติใหม่ของการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม	 เพื่อรักษาและส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุให้ยัง่ยนื

สืบไป



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
1124 ปี กกต.

1.	 นายอัฌษไธค์	รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	

2.	 พลต�ารวจตรี	บุญส่ง	จีระเรืองรัตนา	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายสมบัติ	พูถาวรวงศ์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 ดร.ไกรวิทย์	โกสีย์ศิริกุล	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง

5.	 นายมงคล	วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายธกฤษณ์	จรัสธนกิจ	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

7.	 นายธเนศพล	พูถาวรวงศ์	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง	

8.	 นายเอนก	เอนกธนะสุวรรณ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	

9.	 นางสาวอัฏฐารจ	ชาวชน	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	

ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	(ศาสตราจารย์สันทัด	ศิริอนันต์ ไพบูลย์)



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
12 24 ปี กกต.

นายธวัชชัย เทอดเผ�าไทย
กรรมการการเลือกตั้ง
นายธวัชชัย เทอดเผ�าไทย
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
1324 ปี กกต.

	 ผมขอแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังครบรอบ	 24	 ปี	 โดยนับตั้งแต่ 
ผมมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง	 เราได้ผ่านการจัด 
การเลือกตั้งตามกรอบภารกิจอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก�าหนดไว้ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น	เริ่มจากการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	พ.ศ.	 2561	 การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
พ.ศ.	2561	ส่วนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นได้มีการเลือกตั้ง
ภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2562	โดยได้มกีารเลอืกตัง้นายกองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด	
การเลือกต้ังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล	 และ
การเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบล	
		 สิง่ทีเ่ราจะเตรียมการต่อจากนี	้คือ	การเตรียมความพร้อม 
ส�าหรับการจัดการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร	 
ซ่ึงรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	แก้ไขเพ่ิมเตมิ	(ฉบับที	่1)	 
พุทธศักราช	 2564	 ได้มีการแก้ไขในเร่ืองรูปแบบของระบบ 

การเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง	 2	 ใบ	 คือบัตรเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง	 และบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ	 และเมื่อ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	มผีลใช้บงัคบัแล้ว	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีจะ
เกิดขึ้นให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	ถูกต้อง	และชอบด้วยกฎหมาย	
ซึ่งการจัดการเลือกตั้งให้ได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นจาก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 นอกจากกฎหมายและระเบียบ 
ทีใ่ช้เป็นกตกิาในการถอืปฏบิตัแิล้ว	ผมคดิว่าเราควรจะมรีะบบ 
การบรหิารจดัการทีด่	ีเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการจดัการเลอืกตัง้ 
ให้ดียิ่งขึ้น	โดยจ�าเป็นต้องพัฒนาใน	3	ส่วน	ดังนี้	
 1.	 การพัฒนาคน	เพ่ือสร้างการรับรู้และการมส่ีวนร่วม 
ของบุคคลในกระบวนการเลือกตั้ง	ซึ่งปัจจุบันโครงการต่าง	ๆ	 
ทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ด�าเนนิการไม่ว่าจะเป็น 
การสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 การเสริมสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย	(ศส.ปชต.)	ภายใต้ยุทธศาสตร์	ทบทวน	ต่อยอด	 

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
กรรมการการเลือกตั้ง
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ขยายผล	 ซ่ึงจะต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ให้เกิดผล 
เป็นรปูธรรมในระยะยาว	นอกจากนีใ้นส่วนของผูป้ฏบิตัหิน้าที่ 
การจัดการเลือกตั้งก็ต้องมีการจัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ 
เกีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ช่นเดยีวกนั	เช่น	การเพิม่ประสทิธภิาพ 
พนักงานสืบสวนสอบสวน	 และการน�านิติวิทยาศาสตร์มาใช ้
ในการสืบสวนให้มากขึ้น
 2.	 การพัฒนางาน	คือ	การวางแผนการท�างานอย่าง 
มขีัน้ตอน	และมเีป้าหมายทีช่ดัเจน	ซึง่การเลือกตัง้ในแต่ละครัง้
มีผู้มีส่วนเก่ียวข้องจ�านวนมาก	 แม้ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลานาน	 และผ่านการ
จดัการเลอืกตัง้มาแล้วทกุระดับ	แต่การเลอืกตัง้ทกุครัง้กพ็บว่า 
ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่แตกต่างกันไป	 ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น
บางครั้งเกิดจากกฎหมายและระเบียบที่เขียนไว้ไม่ชัดเจน	
การบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 และเกิดจากผู้ปฏิบัติที่มี
ความเข้าใจที่แตกต่างกัน	 ท�าให้วิธีปฏิบัติแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 
ควรมีการปรับปรุง	ระเบียบ	ประกาศ	และกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การจัดการเลือกต้ังให้มีความชัดเจน	 ก�าหนดขั้นตอนและ
กระบวนการท่ีสอดคล้องในแนวทางเดียวกัน	 ลดขั้นตอนให้
น้อยลง	และง่ายต่อการปฏิบัติ
  3.	 การพัฒนาเทคโนโลยี	 ในการเลือกตั้งทุกคร้ัง 
ที่ผ่านมาการน�าเทคโนโลยีมาใช้ส�าหรับการเลือกต้ังถือว่าเป็น 
สิ่งส�าคัญ	 เพราะจะช่วยในการลดข้ันตอนการท�างานและ 
อ�านวยความสะดวกให้กบัผู้มีสิทธเิลือกตัง้	ซึง่ปัจจุบันแอปพลเิคชนั 
ที่ได้น�ามาใช้ในการเลือกตั้ง	 คือ	 แอปพลิเคชันฉลาดเลือก	
SMART	 VOTE	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 ข้อมูลพรรคการเมือง	

แอปพลเิคชนั	“ตาสบัปะรด”	เพือ่ใช้ในการตดิตามสถานการณ์
และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง	 โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	 ส่วนโปรแกรมการอ�านวยความสะดวกอื่นในทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ไม่ว่าจะเป็น	 การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 
นอกเขตเลอืกตัง้	การแจ้งเหตจุ�าเป็นทีไ่ม่อาจไปใช้สทิธิเลอืกตัง้ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งผมเห็นว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม
ต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบันที่มีอาจไม่เพียงพอในยุคดิจิทัล	 จึงจ�าเป็น
ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การเลือกตั้งมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน	 เช่น	การพัฒนาโปรมแกรมการรับสมัคร 
ทางอิเลก็ทรอนกิส์ให้สามารถด�าเนนิการได้จรงิ	ไม่ใช่จดัท�าขึน้ 
เพ่ือบันทึกข้อมูลของผู้สมัครภายหลังการรับสมัครเท่านั้น	 
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรสัโคโรนา	2019	ยงัไม่คลีค่ลายและอาจมแีนวโน้มทีจ่ะมากขึน้ 
ในระยะยาว	หากสามารถด�าเนนิการรบัสมคัรทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ได้ก็จะแก้ไขปัญหาในกรณีที่ผู้สมัครติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
หรืออยู่ในระหว่างกักตัว	ท�าให้ไม่สามารถเดินทางมาสมัครยัง 
สถานที่รับสมัครได้	 นอกจากนี้การจัดท�าโปรแกรมอ�านวย 
ความสะดวกให้กบัผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในพืน้ทีห่่างไกลในการแจ้ง 
รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง	ส�าหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องคิดและออกแบบไว้ด้วย	
	 นอกเหนือจาก	 การพัฒนาคน	 การพัฒนางาน	 และ 
การพฒันาเทคโนโลย	ีเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการจดัการเลอืกต้ัง 
แล้วผมคิดว่าส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจ�าเป็นต้อง
มีการพัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	 เพื่อตอบสนอง 
ต่อความคาดหวงัของสงัคมและประชาชน	รวมทัง้	เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายที่แท้จริง	กล่าวคือ
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 ประการแรก	การสร้างความเชือ่มัน่	เชือ่ถอื	และศรทัธา 
ในการบริหารจัดการเลือกตั้งในฐานะขององค์กรอิสระและ
เป็นกลางท่ีมีความเป็นมืออาชีพ	 ซึ่งทุกฝ่ายให้การยอมรับ 
นอกเหนอืไปจากการจัดการเลือกตัง้ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	 
ถูกต้อง	และชอบด้วยกฎหมาย
 ประการที่สอง	 การจัดการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้คัดสรรนักการเมืองที่ดีและมีคุณภาพเข้ามา 
ท�าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร	 ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ทีจ่ะต้องสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องแก่ประชาชนเกีย่วกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุ	และการให้การศกึษาเพือ่สร้างพลเมอืงคณุภาพ 
ที่จะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างมีคุณภาพ

	 ส�าหรับปีนี้ถือเป็นปีสุดท้ายที่ผมจะปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการการเลือกตั้ง	 เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
พ.ศ.	2560	มาตรา	9	ก�าหนดอายุของกรรมการการเลือกตั้ง 
ต้องมอีายไุม่เกนิ	70	ปี	ผมจึงอยากฝากแนวคดิดังกล่าวข้างต้น	 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้น�าไปเป็นแนวทาง
ในการท�างาน	 เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก�าหนด	 คือ	
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นทีย่อมรบัระดบัสากล
ในกระบวนการเลือกต้ังอย่างมอือาชีพ	ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และขอให้ประสบ 
ความส�าเร็จในการท�างานตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

1.	 นายสยุมพร	ลิ่มไทย	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 นายเอนก	เกษมสุข	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายเริงศักดิ์	มหาวินิจฉัยมนตรี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายนันทิวัฒน์	สามารถ	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง

5.	 นายสมดี	คชายั่งยืน	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายสมศักดิ์	สุริยมงคล	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาววัลลิยา	ไหลงาม	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	(นายธวัชชัย	เทอดเผ่าไทย)
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นายฉัตรไชย จันทร�พรายศร� 
กรรมการการเลือกตั้ง
นายฉัตรไชย จันทร�พรายศร� 
กรรมการการเลือกตั้ง
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	 ในโอกาสที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้สถาปนามาจนครบรอบปีท่ี	 24	 ในวันท่ี	 9	 มิถุนายน	 
2565	นี	้ผมขอแสดงความชืน่ชมส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้และบคุลากรขององค์กรนีท้ีไ่ด้มุง่มัน่ด�าเนนิการ 
ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 พ.ศ.	 2541	 จวบจน 
ถึงปัจจุบัน	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ทั้งส่วนกลางและในส่วนจังหวัดได้จัดการเลือกตั้งมา 
ทกุระดบั	ทัง้ในระดบัชาตแิละการเลอืกตัง้ในระดบัท้องถิน่ 
ทุกประเภทหลายครั้งท้ังกรณีครบวาระและเลือกต้ัง
แทนต�าแหน่งท่ีว่าง	 มีการพัฒนากระบวนการจัดการ 
มาอย่างต่อเน่ืองให้ทันกับเทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว	 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
จึงนับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	ในงานธุรการ	
การอ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลอื	ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้
บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง
	 จากแผนยุทธศาสตร์	 20	 ปี	 พ.ศ.	 2561-2580	 
ของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	โดยเฉพาะในปี	 
2565	 อยู่ในช่วงวิสัยทัศน์	 (VISION)	 ระยะปานกลาง 
ได้ก�าหนดไว้	คือ	“ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นท่ียอมรับของประเทศ	 ในกระบวนการเลือกตั้ง 
อย่างมอือาชพีในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมขุ”	การทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
จะเป็นทีย่อมรับและเป็นมืออาชพีในการจัดการเลือกตัง้
ได้นั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตาม
ค่านิยมหลัก	 (Core	Values)	4	ประการของส�านักงาน
คือ	“OECT”	Openness	=	เปิดกว้าง	เปิดเผยโปร่งใส	 
เป ิดรับโอกาส,	 Efficiency	 =	 มีประสิทธิภาพ,	 
Communication	=	สือ่สารดี,	Technology	=	ก้าวหน้า

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี 
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
18 24 ปี กกต.

ทันเทคโนโลยี	 ซึ่งกลไกหลักส�าคัญขององค์กรท่ีภารกิจ
ต่าง	 ๆ	 จะส�าเร็จลุล่วงได้คือบุคลากรขององค์กร	 ดังนั้น	
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จึงต้องส่งเสริม 
และพฒันาให้บคุลากรของส�านกังานฯ	มคีวามรู	้ความสามารถ	 
ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ	 เพ่ือให้ส�านักงานไปสู่ 
จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว	 โดยเฉพาะการน�า 
เทคโนโลยมีาใช้เพือ่เป็นเครือ่งมอืสนับสนนุให้การเลอืกต้ัง 
เป็นไปโดยโปร่งใส	สุจรติและเทีย่งธรรม	ท�าอย่างไรจะให้
ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการเลอืกต้ัง	ได้แก่	 
การร่วมเป็นกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	การช่วยเหลือ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 การแจ้งเบาะแส	 หรือแจ้งเหตุ
เกี่ยวกับการทุจริต	 ดังน้ัน	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ	 ที่ใช้อยู ่	 

ในการเลอืกตัง้เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึและร่วมสนบัสนนุ 
การท�างานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ให้เป็นทีย่อมรบั 
ของประเทศและระดับสากลต่อไป
	 สุดท้ายนี้	 ผมขอขอบคุณผู้บริหาร	 พนักงานและ
ลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคน	 
ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่าง 
เต็มก�าลังความสามารถ	 และในโอกาสครบรอบ	 24	 ปี	 
วันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ขออ�านวยพรให้ทกุ	ๆ 	ท่าน	มคีวามเจรญิรุง่เรอืง	ก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน	 มีสุขภาพแข็งแรงและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว ้
ทุกประการ



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
1924 ปี กกต.

1.	 นายธัชสกล	พรหมจมาศ	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 พลต�ารวจโท	สมคิด	บุญถนอม	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายอภิชัย	เจษฎานนท์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายบุญมา	เตชะวณิช	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นายบุณยเกียรติ	รักชาติเจริญ	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายสุริยา	ดารากร	ณ	อยุธยา	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นายยุทธนา	ปิยะจันทร์	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

8.	 นายกฤษณะ	เทพเจริญ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	(นายฉัตรไชย	จันทร์พรายศรี)



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
20 24 ปี กกต.

นายปกรณ� มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง
นายปกรณ� มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
2124 ปี กกต.

	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ถือก�าเนิดขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 2540	 

มีบทบาทหน้าทีใ่นการควบคมุและด�าเนนิการจดัการเลอืกตัง้ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา	

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน	

รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม	 โดยมีส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ	 และด�าเนินการ

เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุภารกิจและ

หน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	 พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และกฎหมายอื่น	 ด�าเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง	 

เจ้าหน้าทีพ่รรคการเมอืงและผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้มคีวามรู ้

ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	

กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 และมติคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	และปฏิบัติตามหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย

ก�าหนด	 หรือที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย	 

เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัการเลอืกตัง้ให้เป็นทีย่อมรับ 

ของสังคม	 อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าท่ี

ของคณะกรรมการการเลือกต้ังบรรลุผลส�าเร็จสมดัง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย

	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ส�านกังานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังมีบทบาทส�าคัญย่ิงในการช่วยสนับสนุน 

การปฏบิติัหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้บรรลุ 

ผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งนับแต่ที่ผมเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง	 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	

2561	จนถงึปัจจบุนั	ผมมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างมาตรฐาน

การจัดการเลือกตั้งและสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง 

ให้มปีระสทิธภิาพ	จงึได้ไปตรวจเยีย่มและแนะน�าแนวทาง 

การปฏิบตังิานให้แก่ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง
นายปกรณ์ มหรรณพ 
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
22 24 ปี กกต.

ประจ�าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง	 ได้เห็นถึงความตั้งใจทุ่มเท

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู ้บริหารและพนักงานของ

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในจังหวัดต่าง	 ๆ	 

ทีร่่วมมอืร่วมใจกันปฏิบตัหิน้าท่ีจนท�าให้การจดัการเลอืกต้ัง 

ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นส�าเร็จไปได้ด ้วย 

ความเรียบร้อย

	 ในโอกาสครบรอบ	 24	ปี	 วันสถาปนาส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (9	มิถุนายน	2565)	ผมขอ

อวยพรให้การปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	 จงประสบผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลาย 

ในสากล	 โปรดอภิบาลปกป้อง	 คุ ้มครองให้ผู ้บริหาร

และพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ทกุท่าน	จงประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิ	มสีขุภาพกาย	 

และสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์	 มีขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อน�าพาส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ังไปสู่องค์กรจัดการเลือกต้ังที่มีมาตรฐาน 

ที่ยอมรับของสังคมและนานาชาติต่อไป



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
2324 ปี กกต.

1.	 พลโท	สมบัติ	ปานกุล	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 พลต�ารวจโท	ยุทธนา	ไทยภักดี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายอาลักษณ์	เจนเสถียรวงศ์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายชัยวัฒน์	ลิมป์วรรณธะ	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นางศรีพา	ปานกุล	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นางกรวรรณ	วังสถาพร	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาวอภิชญา	ดิษยนันทน์	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

8.	 นางสาวพัทธนันท์	นาคแดง	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	(นายปกรณ์	มหรรณพ)



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
24 24 ปี กกต.

นายเลิศว�โรจน� โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศว�โรจน� โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
2524 ปี กกต.

	 เน่ืองในโอกาสครบรอบ	 24	 ปี	 วันสถาปนา
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
	 9	มถินุายน	2565	นบัเป็นโอกาสอนัดเีนือ่งจากเป็น
วนัครบรอบ	24	ปีของการก่อตัง้ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	“กกต.	มุ่งหมาย 
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง”	 เพ่ือท�าให ้
การเลือกต้ังสุจริตและเที่ยงธรรม	 สมกับความคาดหวัง
ของประชาชนทุกภาคส่วน	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทุกท่าน	 รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคนจึงตั้งใจทุ่มเทแรงกาย 
และแรงใจท�างานอย่างเต็มความรู้ความสามารถตลอด 
ระยะเวลา	 24	 ปี	 เพื่อให้การเลือกตั้งบรรลุผลสมดัง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและเกิดความศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นจากประชาชน
	 ปีที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตร	ีเมือ่วนัที	่28	มนีาคม	2564	การเลอืกตัง้
สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2564	และ

การเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งท่ีว่าง 
หลายแห่ง	ถงึแม้จะมปัีญหาอปุสรรคในการจัดการเลือกตัง้	 
เนื่องจากยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	แต่การจัดการ 
เลือกต้ังในทกุคร้ังประสบความส�าเร็จได้รับการยอมรับว่า	 
เป็นไปโดยสุจริต	 โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 และชอบด้วย
กฎหมาย	 รวมถึงได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็น 
อย ่างดีจากผู ้บริหาร	 พนักงานทั้ งส ่วนกลางและ 
ส่วนภมูภิาค	ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้ร่วมมอืกนั 
ปฏิบัติตามมาตรการต่าง	 ๆ	 ที่ส�านักงานฯ	 ก�าหนดไว ้
อย่างเคร่งครัด	 คณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักถึง 
ความส�าคญัของการเลือกต้ัง	จึงมุง่มัน่พัฒนาและยกระดบั
การบริหารการจัดการเลือกตั้ง	ส่งเสริมให้เจ้าพนักงาน 
ผู ้ด�าเนินการเลือกตั้งทุกคนเป็นนักจัดการเลือกตั้ง 
มอือาชีพ	เพือ่ร่วมกันเป็นฟันเฟืองขับเคลือ่นการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุของประเทศไทยอย่างยัง่ยนื	นอกจากนีย้งัพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาสนบัสนนุการบริหารจัดการ 
การเลอืกตัง้และให้บรกิารแก่ประชาชน	โดยในปีทีผ่่านมา 

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
26 24 ปี กกต.

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งร ่วมมือกับ 
กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 พัฒนาระบบ
แจ ้งเหตุจ�าเป ็นที่ ไม ่อาจไปใช ้สิทธิ เลือกตั้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรและการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิาร 
ท้องถิ่นขึ้น	 เพื่อเพิ่มช่องทางในการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้สามารถแจ้งเหตุจ�าเป็นที่ไม่อาจ 
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกช่องทางหนึ่ง	 
ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 20	ปี	พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 
ตามค่านยิมหลกัของส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
และเป ็นการเน ้นย�้ าให ้สังคมรับรู ้ ว ่า	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งก้าวสู่ความเป็น	OECT	คือ	 
Openness	เปิดกว้าง	เปิดเผยโปร่งใส	เปิดรับโอกาส	

Efficiency	 มีประสิทธิภาพ	 Communication	 
สื่อสารดี	และ	Technology	ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี
 ก้าวย่างสู ่ป ี ท่ี	 25	 ของการก่อต้ังส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผมและคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทุกท่าน	รวมทั้งผู้บริหาร	และพนักงานของ
ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	จะมุง่มัน่ยกระดับ
การจดัการเลือกตัง้ให้เป็นท่ียอมรบัในระดบันานาชาติ		
พัฒนาระบบบริหารจัดการเลือกตั้งเพื่อรองรับการจัด 
การเลือกต้ังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและตอบสนอง 
ความมุง่หวงัของสงัคม	ประสานความร่วมมอืและเชือ่มโยง 
กบัหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้องในกระบวนการ 
จดัการเลอืกตัง้เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืและมุง่สูเ่ป้าหมาย
ร่วมกัน	 คือ	การเลือกตั้งที่สุจริต	 โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 
และชอบด้วยกฎหมาย	ต่อไป



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
2724 ปี กกต.

1.	 ดร.รัชนี	ปุณโณทก	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

2.	 พันต�ารวจโท	ค�านูณ	สุทธิเศรณี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นางธีราลักษณ์	รมยานนท์	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายสุเมธา	คงคิด	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 พันโท	สดุดี	ภวภูตานนท์	ณ	มหาสารคาม	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นายสุทธิพงษ์	กาญจนเกษร	 เลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาววนิดา	สวัสดิ์ผดุงกิจ	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	(นายเลิศวิโรจน์	โกวัฒนะ)



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
28 24 ปี กกต.

ดร.ฐ�ติเชฏฐ� นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง
ดร.ฐ�ติเชฏฐ� นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
2924 ปี กกต.

	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 24	 ปี	 วันสถาปนา

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	(แนวคิด	“การยก

ระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง”)

	 การท�างานตลอดปีท่ีผ่านมา	ส�านกังานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้ต้องท�างานด้วยความมุง่มัน่	และทุ่มเท	แม้จะ 

มีอปุสรรคหลากหลายประการเข้ามาให้ต้องคดิ	ต้องแก้ไข	 

แต่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังก็สามารถ 

ข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาเหล่าน้ันมาได้ด้วยความร่วมมือ 

ร่วมใจในการปฏบิตัหิน้าทีก่นัอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ 

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ในยุคปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา	

2019	 (covid-19)	 ยังคงมีอยู่ต่อเน่ืองโดยไม่มีทีท่าว่า 

สถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ข้ึน	 อีกท้ัง 

ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะมีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมาอีก	 

อนัอาจท�าให้วิถชีีวติของคนในโลกเปลีย่นแปลงไป	ส่งผล

ให้ทุกคนจะต้องมีวิถีชีวิตใหม่	 (New	 normal)	 โดยจะ

ต้องลดการใกล้ชิด	ลดการสัมผัส	ลดการพบปะกัน	ให้ได้ 

มากที่สุด	 จากสถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลโดยตรง

ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังและ

ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังซ่ึงมีหน้าที่ในการ

จัดการเลือกตั้งหรือควบคุมการเลือกตั้งในทุกระดับ 

ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	 โดยที่ผ่านมาในการ

จัดการเลือกต้ังนั้น	 มีกระบวนการหลายข้ันตอนท่ีท�าให้

บคุคลต้องมารวมกลุม่กนัเป็นจ�านวนมาก	เช่น	การอบรม

คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	การรบัมอบอุปกรณ์

การเลอืกต้ัง	รวมไปถงึการใช้สทิธอิอกเสยีงในวนัเลอืกตัง้	 

ดังนัน้	การบรหิารจดัการกระบวนการจัดการเลอืกต้ังภายใต้ 

สถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา	 2019	 (covid-19)	 

ที่มีอยู ่	 ณ	 ปัจจุบัน	 รวมไปถึงโรคอุบัติใหม่ที่จะมีขึ้น 

ในอนาคต	 คณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จ�าเป็นจะต้องมีการพัฒนา	

และก�าหนดวิธีการจัดการเลือกต้ัง	 โดยท่ีจะต้องให้มี 

การรวมตัวกันน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด	 

(Less	is	more)	ซึง่ผมเหน็ว่าสิง่ทีจ่ะมาช่วยบรหิารจดัการ 

สารจากกรรมการการเลือกตั้ง
ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ 
กรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
30 24 ปี กกต.

ในเรือ่งนีไ้ด้กค็อื	การน�าเทคโนโลย	ี(Technology)	ซึง่ใน

ปัจจบัุนนัน้เทคโนโลยใีนด้านการสือ่สาร	ด้านการบรกิาร	

รวมไปถงึคดิค้นนวตักรรมใหม่	ๆ 	มาปรบัใช้กบัการจดัการ

เลือกตั้งให้มีความน่าเชื่อถือ	 และได้รับการยอมรับใน

ความสุจริตและเที่ยงธรรม

 “การก้าวต่อไปในปีที่ 25 ท่ามกลางยุคสมัย 

ทีเ่ปลีย่นไป การปรบัตวัให้ทนักบัสถานการณ์เป็นสิง่ส�าคัญ  

ต้องเร่ง คดิค้น พฒันา เพือ่ให้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง”

	 โดยที่ป ัจจุบันนี้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 โดยได้ก�าหนดให้สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจ�านวน	 400	 คน	

และสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่มจี�านวน	 

100	 คน	 ใช้บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร 

แบบละ	1	ใบ	ดงัน้ัน	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

จะต้องเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภา 

ผู ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ผูแ้ทนราษฎรทีจ่ะมขีึน้ในอนาคต	โดยจะต้องน�าหลกัการ 

ดงักล่าวข้างต้นมาปรบัใช้อย่างเหมาะสม	โดยมุง่ผลสมัฤทธิ	์ 

รวมทัง้มลีกัษณะเปิดกว้าง	และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

ในสงัคมเข้ามามส่ีวนในการท�างาน	เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพ 

สูงสุดในการจัดการเลือกต้ังให้เป็นไปโดยสุจริตและ 

เทีย่งธรรม	เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กระบวนการเลอืกต้ัง	 

และท�าให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นที่

ยอมรับในระดับสากลต่อไป	

	 เนือ่งในโอกาสอนัเป็นมงคล	วนัสถาปนาส�านกังาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ครบรอบ	 24	 ปี	 ผมขอส่ง 

ความปรารถนาดีและค�าขอบคุณมายังบุคลากร 

ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เจ้าหน้าที ่

ผูด้�าเนนิการจดัการเลอืกตัง้ทกุระดบั	หน่วยงานสนบัสนนุ

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือต่าง	ๆ	

และสื่อมวลชน	ที่ให้ความร่วมมือ	 ร่วมใจปฏิบัติภารกิจ

ในการจัดการเลือกต้ังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 สุดท้ายนี	้ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล	 จงดลบันดาลประทานพร	

ให้คณะผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ตลอดจนผูเ้กีย่วข้อง	ประสบ

แต่ความสขุ	ความเจรญิรุง่เรอืง	มสีขุภาพกายและสขุภาพ

ใจท่ีเข้มแข็งมีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี	 

เพือ่เป็นก�าลังส�าคญัในการพฒันาองค์กร	และประเทศชาติ 

ในทุก	ๆ	ด้านสืบไป
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1.	 นายปรีชา	เอื้ออนันตธนกุล	 ที่ปรึกษาประจ�ากรรมการการเลือกต้ัง

2.	 นายทวี	ปิยะพัฒนา	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

3.	 นายสมชาย	อัศวเศรณี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

4.	 นายแสนผิน	สุขี	 ผู้เชี่ยวชาญประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

5.	 นายภูมิพิทักษ์	กองแก้ว	 พนักงานตามสัญญาจ้าง

6.	 นางสาวณัฐธิดา	รัตอาภา	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

7.	 นางสาวภัคภร	ทองธนฐากุล	 ผู้ช่วยเลขานุการประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง

ที่ปรึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ากรรมการการเลือกตั้ง	(ดร.ฐิติเชฏฐ์	นุชนาฏ)
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นายแสวง บุญมี  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายแสวง บุญมี  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายแสวง บุญมี 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
2560	 กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	
ได ้ก� าหนดหน ้าที่ และอ� านาจของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ในการจัดหรือด�าเนินการให ้มีการเลือกตั้ งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร	การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	การเลือกตั้ง
สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่	และการออกเสยีง
ประชามติ	 โดยต้องด�าเนินการภายใต้การบริหารจัดการ
เลือกตั้ง	 การเลือก	 การออกเสียงประชามติ	 ด�าเนินการ
สืบสวน	ไต่สวน	และการวินิจฉัยชี้ขาด	และการด�าเนินคดี 
ในศาล	 ให้มีความสุจริต	 โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 ให้เป็นที่
ยอมรับและเชื่อม่ัน	 เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย	 และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ของประชาชนเกี่ยวกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ
ทรงเป็นประมขุ	ดแูลการด�าเนนิงานของพรรคการเมอืงให้
เป็นไปตามกฎหมาย	ส่งเสริมพรรคการเมอืงให้เป็นสถาบนั
ทางการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน	พัฒนาศักยภาพองค์กร	
และระบบงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	 
โดยการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้มหีน้าทีเ่ป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นภารกจิ
ของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้ประสบผลส�าเร็จตามที่
กฎหมายก�าหนด	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องอ�านวยความสะดวก	 
ในทางธุรการ	ช่วยเหลอื	ส่งเสรมิ	สนบัสนนุการปฏบิตังิาน 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและด�าเนินการเพื่อให้
พรรคการเมือง	 เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง	 รวมทั้ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้อง
ปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ค�าสัง่	 
และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงถือเป็นโอกาส
และความท้าทายอย่างยิ่งของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง	 ในฐานะองค์กรกลไกหลักในการขับเคล่ือน
ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าจะสามารถด�าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมดั่งเจตนารมณ์
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	2560	
โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ	ดังนี้	
		 1.	 แนวทางในการบริหารงานในส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังเ พ่ือสนับสนุนนโยบาย
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และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้บรรลุ
ประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพในการท�างาน
	 การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กร	 ให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหาร	 และการจัดการ
ที่ทันสมัยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการอ�านวยการ	
และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ�านาจของ 
คณะกรรมการการเลือกตัง้และให้ประชาชนเห็น	“บทบาท”	 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย ่างเป ็นรูปธรรม	 
เพ่ือน�าไปสู่การบรรลุภารกิจได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	และเป็น 
หน่วยงานหลักในการจัดระบบหรือกระบวนการในการ
บริหารงานโดยอาศัยตัวชี้วัดขององค์กร	 (Balanced	
Scorecard)	 การทบทวนยุทธศาสตร์	 และท�าให้เกิด
ความเชื่อมโยงภายในองค์กรกับยุทธศาสตร์	 รวมทั้ง 
ท�าหน้าท่ีเป็นคลังสมองของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รวมทั้งให ้
ความส�าคัญกับการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 
(Professional	management)	โดยการเน้นความเป็น 
อิสระของผู ้บริหารแต ่ละระดับในการใช ้ดุลยพินิจ 
ตัดสินใจในการบริหารงาน	 ทั้งนี้	 ต้องมีการด�าเนินการ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	
เพือ่ให้การบรหิารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
เกิดผลผลิตและผลลัพธ ์ที่ เชื่ อมโยงกับเป ้ าหมาย 
ตามยุทธศาสตร์	 และการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไป 
อย่างถกูต้องตามหลกัธรรมาภบิาล	(Good	Governance)	 
สอดคล้องกบักฎหมายวินัยการเงินการคลงั	และกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	 โดยใช้การจัดการองค์กร 
ที่ทันสมัยและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	 
(Performance	Management)	 เป็นเคร่ืองมือที่น�า
ไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานและพัฒนาไปสู ่
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง	 (Risk	 Management)  
รวมทั้งสร ้างแรงจูงใจในการท�างานและท�าให ้ เกิด 
การเปรยีบเทยีบถงึการได้รบัค่าตอบแทนในอตัราทีเ่ป็นไป 
ตามผลการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพอย ่างแท ้จริ ง 
พร้อมจดัท�าและด�าเนนิการตามแผนการบรหิารทรพัยากร 
มนษุย์เชงิกลยทุธ์	(SHRP	:	Strategic	Human	Resource	 
Planning)	 เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ	 สามารถ
รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดครบถ้วนทุกภารกิจ 
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งในภารกิจของการจัดการ
เลือกตั้งทุกระดับ	 โดยการด�าเนินการต้องมีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในภาพรวม	 (Big	 Data)	 เพ่ือให้สามารถสนับสนุน 
การท�างานได้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
	 2.	 แนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
	 ประกาศวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และวัตถุประสงค์หลัก
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ชัดเจนและ
เสรมิสร้างให้พนกังานทกุระดับยดึมัน่ในหลกัวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
สร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นในการท�างาน 
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ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ท�าให้สามารถท�างาน
ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยความร่วมมือ 
และไว ้วางใจอย ่างใกล ้ชิดในการพัฒนาส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งระยะส้ัน	 ระยะปานกลาง	 
และระยะยาว	และส่งเสรมิค่านยิม	(Values)	ขององค์กร	
และสร้างทศันคติทีด่ขีองพนักงานต่อองค์กร	ปฏบัิตหิน้าที ่
ตามหลกัธรรมาภบิาลให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร	 
โดยจดัท�าโครงสร้างระบบการท�างานทีเ่อือ้ต่อความส�าเรจ็ 
ขององค์กร	 และปรับปรุงโครงสร้าง	 ที่เอื้อต่อการเจริญ
เติบโตของพนักงานเพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจการท�างาน 
รวมทัง้ปฏิบตัหิน้าท่ีให้ประชาชนผูร้บับรกิารได้ประจกัษ์ว่า	 
การด�าเนินการของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเปิดเผยเป็นที่ยอมรับโดยไม่มี
เงื่อนไข	
	 3.	 แนวทางในการท�างานเพื่อให ้ส�านักงาน 
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง และคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของสังคม
	 การสื่อสารแนวคิด	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 กลยุทธ์	
เป้าหมาย	 และทิศทางของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
และส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังแก่ผูม้ส่ีวนได้เสีย 
ในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	 โดยก�าหนด
มาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มิให้เกิดขึ้นในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทกุส่วนงาน	การสร้างค่านยิมในการปฏบิตัหิน้าทีพ่นกังาน
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ยึดหลักการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	ข้อก�าหนด	และ 
มติห รือนโยบายของคณะกรรมการการเลือก ต้ัง	 
มคีวามเป็นกลางทางการเมอืงไม่เลอืกปฏบิตั	ิไม่เกรงกลวั
อทิธพิลใด	ๆ 	และมคีวามซือ่สตัย์	สจุรติ	ทัง้น้ี	ต้องน�าระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการปฏบิติังานและให้บรกิาร
ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง	
การสืบสวน	การไต่สวน	การพัฒนาพรรคการเมือง	การม ี
ส่วนร่วมของประชาชน	 เพ่ือให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
อย่างรวดเร็วทั่วถึง	 ซึ่งจะก่อให้เกิดความพึงพอใจและ
ทัศนคติในเชิงบวก	 โดยสร้างเครือข่ายในทุกระดับ 
เพือ่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการปฏิบัติงาน  
มิใช่เฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น	
		 	 แนวทางการด�าเนนิการตามข้อ	1	–	ข้อ	3	ดงักล่าว
ข้างต้น	 จะยังผลให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ม	ี“หน่วยเลอืกตัง้ด	ีส�านวนด	ีพลเมอืงด	ีพรรคการเมอืงด	ี 
ข้อมูลดี	 เทคโนโลยีดี	 วัฒนธรรมองค์กรดี	 พนักงาน
ทัศนคติดี	 และการสื่อสารดี”	 อันจะส่งผลให้ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและระดับสากล
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	 ครบรอบแห่งการสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งเป็นปีที่	24	
	 ในปีท่ีผ่านมา	 มีส่ิงต่าง	 ๆ	 ให้ได้ระลึก	 ทบทวน	 และ
เก็บรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามภารกิจหน้าที่	 ก่อให้เกิด 
การสั่งสมประสบการณ์	 เกิดการเรียนรู ้จากสิ่งที่ผิดพลาด	
แล้วแสวงหาแนวทางใหม่	 ๆ	 เพื่อเป้าหมายและความส�าเร็จ	 
ในแต่ละช่วงเวลาทีห่มุนไปย่อมมีทัง้ช่วงเวลาทีด่แีละช่วงเวลาทีแ่ย่	 
ถ้าร่วมกันอดทนฝ่าฟันเดี๋ยวมันก็ผ่านไป	 รอบปีที่ผ ่านมา 
มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทั้งการเลือกตั้งเทศบาล	 การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ยังไม่ทันไรก็มีการเลือกตั้งท้องถิ่น 
แทนต�าแหน่งที่ว่างในทุกสัปดาห์	และทุกเดือน	ซึ่งยังไม่นับรวม 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว ่าง	 
พนักงานทั้งในส่วนกลางและจังหวัดก็ต้องช่วยเหลือและ 
ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	ไม่มีใครหนักใครเบากว่ากัน
	 ในทุกสายงานอาชีพต่างมีการก�าหนดมาตรฐานใน
การท�างานเพ่ือประสิทธิภาพและการยอมรับ	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ย่อมต้องมีมาตรฐานเช่น
เดียวกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 “มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง” 
ซึง่อยูบ่นพืน้ฐานของกฎหมาย	ระเบยีบ	เป็นหลกั	และเสรมิด้วย 
แนวนโยบายของคณะกรรมการการเลือกต้ังให้เข้มข้นมากข้ึน	 
“มาตรฐานการจดัการเลอืกตัง้”	ของส�านกังานคณะกรรมการ

สารจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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การเลือกตั้งต้องไม่หยุดนิ่ง	 แต่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม	
แม้ว่าจะไม่เป็นแบบก้าวกระโดดก็ตาม	 หากมองระเบียบ 
แบบแผนของการจัดการเลือกตั้ งตั้ งแต ่แรกเร่ิมเ ม่ือมี 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้จนถงึปัจจุบนัจะมพีฒันาการมาเป็น
ล�าดับ	 โดยในความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่มีนัยส�าคัญ
อยู่ในตัวเอง	จะไม่มีความแตกต่างกันมากนักไม่ว่าจะเป็นยุคใด 
สมัยใด	 นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีมาตรฐานในการปฏิบัติ 
ที่ชัด เจน	 จะมีสิ่ งที่ เปลี่ ยนไปบ ้างก็ เป ็นไปเพื่อให ้ เ กิด 
ความเหมาะสมกับสภาวการณ์
	 ป ัจจุบันการจัดการเลือก ต้ัง เป ็นไปเพื่ ออ� านวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้มากขึน้	รวมทัง้ให้ความส�าคัญ
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นผู้พิการ	 ทุพพลภาพ	 หรือ	 ผู้สูงอาย	ุ 
แต ่ ก็ต ้องปรับตัวให ้ เข ้ากับกระแสของเปลี่ยนแปลงใน 
ยคุดจิทิลัด้วย	นวตักรรมเพือ่การเลอืกตัง้ได้ถกูน�ามาใช้ให้มากข้ึน 
เพือ่อ�านวยความสะดวก	และสร้างมาตรฐานในการจดัการเลอืกตัง้	 
แม้ว่าจะมข้ีอจ�ากดัในทางปฏบิตับิางประการทีท่�าให้การพฒันา 
ไม่ทันความคิดที่ก้าวกระโดดไปไกลแล้วก็ตาม	 แต่ก็ใช่ว่าจะ
หยุดนิ่งอยู่กับที่	ยังคงมีการพัฒนาให้เห็นในแต่ละปี	ฐานข้อมูล 
ที่เ ก่ียวข้องกับการเลือกตั้งในการบริหารงานเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 ฐานข้อมูล
ทะเบียนสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน	 ส่วนฐาน
ข้อมูลที่จะด�าเนินการให้มีในอนาคตอันใกล้	 ได้แก่	 ฐานข้อมูล 
การเลือกตั้ง	 ฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถ่ิน	 ฐานข้อมูล 
การแจ้งเหตกุารณ์ไม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้/การออกเสยีงประชามต	ิ 
ฐานข้อมลู	Social	Media	และ	ฐานข้อมลู	GIS	เพือ่เป็นฐานข้อมูล 
ในระบบสารสนเทศกลางของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ตามโครงการสร้างระบบการตดัสนิใจในงานประจ�า
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 นอกจากนี	้ความผิดพลาดทีเ่กดิข้ึนในการปฏบิตังิานของ 
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งที่อาสาเข้ามาท�าหน้าที่ 
ทัง้โดยสมัครใจและไม่สมัครใจ	ไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้ระดบัชาติ 
กด็	ีหรือการเลือกตัง้ท้องถ่ินกดี็	ท่ีมีให้เหน็ทุกคร้ังท่ีมีการเลือกต้ัง 
จนน�าไปสู่การสั่งให้มีการลงคะแนนใหม่	 หรือนับคะแนนใหม	่
มกัถกูกล่าวถงึในความม	ี“มาตรฐานการจดัการเลอืกตัง้”	ว่าม ี
มากน้อยเพียงใดนั้น	ถ้ามองในแง่มุมของผู้ปฏิบัติที่นาน	ๆ	ครั้ง 
จึงจะได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่	 กับผู ้ปฏิบัติที่ท�าหน้าที่ 
เป็นประจ�า	ย่อมมคีวามแตกต่างกันในเชิงคณุภาพอยูใ่นตวัเอง	แม้ว่า 
จะมีการอบรมให้ความรู	้มีคูมื่อท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั	หรอืสือ่
หลากหลายที่จะช่วยเสริมความเข้าใจ	 แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่ไม่อาจ
ควบคมุได้	มส่ีวนก่อให้เกดิความผดิพลาดได้	และแม้ว่ากฎหมาย
ระเบียบที่มีอยู่	 จะมีกลไกตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อยู่แล้วก็ตาม	แต่ก็มิใช่สิ่งที่จะละเลยมองข้าม	ยังคงเป็นหน้าที่
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีจะต้องหาวิธีการ
ปรับปรงุและพฒันาซึง่มหีลายส่วนทีไ่ด้ด�าเนนิการให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้การจัดเลือกตั้ง
มมีาตรฐานเป็นท่ียอมรบัของทกุฝ่าย	ทัง้ผู้สมคัรรบัเลอืกตัง้และ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 และในขณะเดียวกันก็ยังต้องรักษาขวัญและ
ก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่จนถึง 
ในระดับล่างสุดคือคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งให้มี
ความเต็มใจที่จะเข้ามาท�าหน้าที่ด้วย
	 ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับการจัดการเลือกต้ัง 
ในอนาคตให้มีมาตรฐานตามที่ถูกคาดหวัง	 ยังเป็นโจทย์ส�าคัญ 
ที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องด�าเนินการ 
ให้เป็นรปูธรรมโดยเรว็บนพืน้ฐานความสะดวก	คุม้ค่า	 และเป็น
ท่ียอมรบั	
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	 ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2563	 จนถึง	 ปี	 2565	 

(ณ	 ป ัจจุบันนี้ ) 	 ถือได ้ว ่าเป ็นช ่วงป ีของการเลือกตั้ง	 

ท้ังระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน	ซึง่อยูใ่นความรบัผดิชอบของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง	เริ่มตั้งแต่การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	การเลือกตั้ง 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	การเลอืกตัง้นายกและสมาชกิสภา

องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด	นายกเทศมนตรแีละสมาชกิสภา

เทศบาล	และท่ีเพิง่ผ่านไปเรว็	ๆ 	นี	้คอื	นายกองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลและสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล	และยงัคงมี

การเลือกตั้งเขตปกครองพิเศษที่มีความส�าคัญอีก	2	แห่งคือ	 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา	ซึ่งล้วน 

แต่มีความส�าคัญท้ังสิ้น	 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว	 ก็จะม ี

การเลือกตั้งซ่อม	ลงคะแนนใหม่	นับคะแนนใหม่	สอดแทรก

เข้ามาทุกช่วงจังหวะเวลา	 ท�าให้ภารกิจในการด�าเนินการ

จดัการเลอืกตัง้	ทัง้องคาพยพจะต้องหมนุเวยีนเคลือ่นไหวอยู่

ตลอดเวลา	 คือแน่นอนท่ีสุดไม่ว่าจะเป็นต้ังแต่กระบวนการ

ให้ความรู	้กระบวนการจดัการเลอืกตัง้	กระบวนการสบืสวน

และไต่สวน	 รวมไปถึงการด�าเนินคดีความต่าง	 ๆ	 ต้อง

สารจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เคลื่อนไหวไปด้วยกันท้ังหมด	 สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นน้ี	 นับว่า 

เป็นเรื่องแสนธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากและ

พร้อม ๆ	 กัน	 ภายหลังจากการยึดอ�านาจและประกาศใช้

รัฐธรรมนูญใหม่	 สิ่งท่ีตามมาคือการจัดให้มีการเลือกหรือ

เลือกตั้งเป็นการทั่วไปในการเลือกตั้งหลาย	ๆ	ประเภท

	 แต่เหตุและปัจจัยที่ท�าให้สิ่งท่ีแสนธรรมดานั้นกลาย

เป็นเรื่องไม่ธรรมดาขึ้นมาก็คือ	 เราขาดการวางแผนในเรื่อง

การทดแทนของอัตราก�าลังพล	ในระยะเกือบสิบปีย้อนหลัง 

มาน้ีเราเกือบจะไม ่ได ้รับเด็กใหม ่เข ้ามาทดแทนเลย	 

การท�างานจงึส่งผลระยะยาวมาจนถงึปัจจบุนันีอ้ย่างรนุแรงมาก	 

เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานขาดอัตราก�าลังเป็นจ�านวนมาก	 

ในขณะที่ภารกิจที่จะต้องด�าเนินการมีจ�านวนมากขึ้นมา

ทันทีเมื่อเทียบกับจ�านวนบุคลากร	 แต่อย่างไรก็ตามปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรนี้สามารถได้รับการแก้ไขอย่างไม ่

ยากเย็นนัก	เมื่อจะมีการเปิดสอบและบรรจุแต่งตั้งพนักงาน

และเจ้าหน้าที่เข้ามาทดแทน	 แต่ผลกลับไม่เป็นไปโดยง่าย

อย่างท่ีคิด	 เมื่อเกิดภาวะร้ายแรงระดับโลกเข้ามาแทรกแซง	

ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการจัดสอบดังกล่าวได้	 นั่นคือเกิด 

โรคระบาดโควดิ-19	ซึง่แพร่หลายไปอย่างรวดเรว็ทกุมมุโลก 

และระบาดหลายระลอกมาก	 โดยยากต่อการป้องกันและ

แก้ไข	ขณะทีเ่ขยีนบทความน้ีตัวผูเ้ขยีนก็ได้รับเชือ้โรคดงักล่าว

ด้วยแล้ว	นับว่าเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดาย	ทีท่�าให้ภารกิจหลาย	ๆ 	 

อย่างท่ีตัวผู ้เขียนจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

ต้องเสียหาย	 เสียเวลา	 หรือหยุดชะงักไป	 สิ่งเหล่านี้รวมถึง

ตัวพนักงานที่ติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องถูกกักตัวด้วย	

ท�าให้เป็นปัญหาส�าคัญในการบริหารส�านักงานเช่นกัน

	 ณ	เวลานี้	เราจึงเผชิญกับปัญหาว่างานมีจ�านวนมาก 

อย ่ างต ่อ เนื่ อง 	 จ� านวนบุคลากรลดลงจ� านวนมาก	 

(มีทยอยลาออกอีกเป็นจ�านวนมาก)	 แถมด้วยอยู่ภายใต ้

การระบาดของโรคโควิด-19	 ที่ไม่รู ้ว ่าจะสิ้นสุดเมื่อใด	 

แต่ถึงกระนั้นองค์กรของเราก็เดินทางฝ่าฟันภารกิจต่าง	 ๆ	

มาได้ถึงค่อนทางเดินใกล้เสร็จสิ้นภารกิจเต็มที	 ผมอยากจะ

เรียนให้ทราบว่า	 แม้ปัญหาอุปสรรคจะมีมากมายดังกล่าว 

มาแล้ว	 แต่ด้วยความเป็นนักสู้ของพนักงานและเจ้าหน้าท่ี 

ทุกคน	ความเป็นผู้บริหารของทุกท่าน	ความเสียสละอดทน

ของทุกดวงจิตดวงใจของคนในส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลอืกตัง้	ต่างใช้ความรูค้วามสามารถฝ่าฟันวกิฤตระลอกแล้ว 

ระลอกเล่าจนถึงฝ่ังในวนันี	้ขอให้ทุกท่านปรบมอืให้กบัตวัเอง 

รัว	 ๆ	 แล้วมองย้อนกลับไปดูว่าเราผ่านสิ่งเหล่านั้นกันมา 

ได้อย่างไร

	 ตราบใดท่ีโลกยงัหมนุอยู	่ทุกสภาวะย่อมเปลีย่นแปลง

อยู่เสมอนั้น	 ดังวิกฤตย่อมเข้ามาสู่เราตลอดเวลา	 แต่อาจ

จะเปลี่ยนรูปแบบเข้ามา	 ขอให้พี่น้องชาว	 กกต.	 อย่ามัวแต ่

น้อยอกน้อยใจต่อสิ่งใด	 ๆ	 อยู่เลย	 จงพร้อมที่จะฝ่าฟันและ

ต่อสู้ต่อไปกับอุปสรรคและปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีก

	 ขอคารวะพี่	ๆ	น้อง	ๆ	นักสู้แห่ง	กกต.	ทุกท่านด้วย

ความจริงใจครับ



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
40 24 ปี กกต.

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 2560	 ได ้บัญญัติให ้ 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	 เพื่อด�าเนินการ 
หรอืตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐัให้เป็นไปตามรฐัธรรมนญู	และกฎหมาย	อย่างสจุรติ	
โปร่งใส	เทีย่งธรรม	กล้าหาญ	ปราศจากอคตใินการใช้ดลุพินจิ	มหีน้าทีห่ลกัในการจดั
หรอืด�าเนนิการให้มกีารเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	การเลือกสมาชิกวฒุสิภา	
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	และการออกเสียงประชามติ
ให้เป็นไปโดยสุจริต	และเที่ยงธรรม	และควบคุมการออกเสียงประชามติให้เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย
	 จากยุทธศาสตร์ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้ก�าหนด 
วิสัยทัศน์ว่า
 “ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับของประเทศ 
ในกระบวนการเลอืกตัง้อย่างมอือาชพี ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข”
	 โดยแผนทีน่�าทางไปสูเ่ป้าหมายปลายทางทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จะต้องมีการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้	ดังนี้
	 1.	 ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และ
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ให้เป็นไปตามยทุธศาสตร์	พนัธกจิ	และกลยทุธ์	
โดยชอบด้วยกฎหมาย	โดยทกุส่วนงานจะต้องรบัผิดชอบต่อการบรหิาร	และจะต้อง	
พยายามผลักดัน	 เร่งรัด	 ก�ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ	บรรล ุ
เป้าหมาย	เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กฎหมายก�าหนด
	 2.	 การบรหิารจดัการเลอืกตัง้	และการบรหิารดจิิทลั	โดยจะต้องด�าเนนิการ 
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่	ๆ	ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง	เพื่อเปลี่ยนแปลง 
ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่	 เพื่อให้ผลผลิต	 “การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ”  
โดยทุกภาคส่วนสามารถท�าหน้าที่	และใช้สิทธิเลือกตั้งได้
	 3.	 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย	 โดยจะด�าเนินการ
สร้างเครือข่ายตามค่านิยมและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 เพ่ือให้ประชาชนเป็นพลเมืองคุณภาพ	

สารจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายวีระ ยี่แพร  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง	 เพื่อส่ือสารกับเครือข่ายภาคเอกชน
และภาคประชาชน	 เสริมสร้างความเข้มแข็ง	 และพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยระดับต�าบล	 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการเลือกต้ัง	 รวมถึงพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู	้ 
เพื่อเสริมสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนวิถีใหม่	(Civic	Education)
	 4.	 เสริมสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง	 โดยด�าเนินการให้ความรู ้
กับบุคลากรของพรรคการเมือง	 ในรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับ
พรรคการเมอืงในภารกิจต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิการจดัท�า	Primary	Vote	การจดัตัง้ 
สาขาพรรคการเมือง	 การจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจ�าจังหวัดในพ้ืนที่	 
หรือการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชีของพรรคการเมือง	จะท�าให้ 
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน	 สุจริต	 โปร่งใส	 และ 
ตรวจสอบได้	 มีกระบวนการคัดเลือกผู้มีความรู้	 ความสามารถ	 ซ่ือสัตย์	 สุจริต	 
มคีณุธรรม	จรยิธรรมเข้ามาเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วม
	 5.	 การเสริมสร้างความรู้	 ความศรัทธา	 และพลังร่วมวิถีประชาธิปไตย	
โดยจะต้องมีการใช้ความรู้ความสามารถจัดการเลือกตั้งให้ถูกต้อง	รวดเร็ว	สะดวก	
เพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน	มีกระบวนการเลือกตั้งที่ดี	 และมีพลังร่วม 
ในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู ่วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 คณะกรรมการการเลือกต้ังและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ตระหนักว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันต้องมีการแก้ไขโดยเร่งด่วน	 
ด้วยการสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
รฐัธรรมนญู	เพือ่ให้การออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้เป็นไปโดยอิสระ	ปราศจากการครอบง�า	
และค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส�าคัญ
	 หัวใจหลักในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้	 จึงอยู่ท่ีการสร้างต้นน�้าให้ใสสะอาด	
สร้างประชาชนทุกระดับในฐานะเจ้าของอ�านาจอธิปไตยให้มีคุณลักษณะของ
พลเมอืงคณุภาพ	นัน่คือ	การปลกูฝังแนวคดิความ	เป็นพลเมอืง	สร้างความตระหนกั
ถึง	“สิทธิ” “หน้าที่” และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส�านึกสาธารณะ	
และมีการด�าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 ซึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	 ต้องอาศยั
กระบวนการปลกูฝัง	 (Socialization)	อย่างเป็นระบบ	ต้องให้การศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมืองคุณภาพ	(Civic	Education)	ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์	3	ด้าน	ดังนี้
	 1.	 ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย	 (ทบทวน)	 ได้แก่	 (1)	
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้	ศส.ปชต.	เป็นศูนย์กลางส่งเสริมประชาธิปไตย	
(2)	 พัฒนาหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงเป็นหมู่บ้านพลเมืองดีวิถี
ประชาธปิไตย		(3)	พฒันาช่องทางการสือ่สารผ่านดเีจประชาธปิไตย	และ	(4)	พฒันา

ทักษะวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 2.	 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างกระบวนการปลูกฝังอย่างยั่งยืน	 (ขยายผล)	 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เล็งเห็นว่า	 การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมขุ	จะต้องเร่ิมต้นจากการปลกูฝังค่านยิมและทศันคตทิีถ่กูต้องเกีย่วกบั
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
และการมวีฒันธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย	โดยการน้อมน�าหลกัปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	 ด้วยกระบวนการต่าง	 ๆ	 ได้แก	่
(1)	 พัฒนาแนวทางจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคม	 4	 ช่วงวัย	 (2)	 พัฒนา
หลักสูตรพิเศษส�าหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร	 ลูกเสือ 
และเนตรนารี	 (3)	 สร้างการเรียนรู ้ประชาธิปไตยในกลุ่มเยาวชน	 ทั้งในและ 
นอกสถานศกึษา	และ	(4)	สร้างพลเมอืงคณุภาพ	โดยม	ีศส.ปชต.	เป็นกลไกบรูณาการ 
ในการขับเคลื่อนขยายผลร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย
	 3.	 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการร่วมกัน	 (ต่อยอด)	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ได้บูรณาการต่อยอดความร่วมมือกับเครือข่าย	 
หน่วยงานภาครัฐ	 คือ	 กรมการปกครอง	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 
กรมการพัฒนาชุมชน	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และกรมกิจการผู้สูงอาย	ุ 
ซึง่แต่ละหน่วยงาน	มเีครอืข่าย	และกลุม่เป้าหมายทีเ่ข้มแขง็ในพืน้ทีม่าร่วมสนบัสนนุ
การด�าเนินการให้สัมฤทธิ์ผล	 โดยแต่เดิมนั้นมีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	เป็นฝ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรม
	 คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
คาดหวังว่าจะน�ามาสู ่เป้าหมายร่วมกันในการผลักดันแนวทางให้การศึกษา 
เพือ่สร้างพลเมอืง	(Civic	Education)	เป็นนโยบายของรฐับาล	และเป็นวาระแห่งชาต	ิ 
(Nation	 Agenda)	 ต่อไป	 ซึ่งในการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ดังท่ีกล่าวข้างต้น	 ได้รับ 
ความร่วมมือด้วยดี	 มีการร่วมแรงร่วมใจและเสียสละของพนักงาน	 เจ้าหน้าที	่ 
และลกูจ้างของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	และส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ทุกคนเป็นอย่างดียิ่ง
	 ในโอกาสวันสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ครบ	24	ปี	นี้	 
ขออาราธนาคณุพระศรีรตันตรยั	และสิง่ศกัดิสิ์ทธิท์ัง้หลายในสากลโลก	โปรดอภบิาล	
ประทานพร	 ปกป้อง	 และคุ้มครอง	 รักษาให้ผู้บริหาร	 พนักงาน	 และลูกจ้างของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกท่าน	 จงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน	 มีสุขภาพสมบูรณ์	 แข็งแรง	 เพ่ือจะได้มีความพร้อม 
ทัง้ก�าลงักาย	ก�าลงัใจ	ก�าลงัสตปัิญญาในการร่วมกนัปฏิบติัภารกจิของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้	และส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้อย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	
เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข	ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป
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	 24	 ปี	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ก้าวย่างแห่ง
การเปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น
	 ก้าวสู่ปีท่ี	 24	 แห่งการสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้	ในปี	พ.ศ.	2565	ภายใต้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	 2560	 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไข 
เพิ่มเติม	(ฉบับที่	1)	พุทธศักราช	2564	เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
อกีครัง้หนึง่	ในระบบการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	จากเดมิ
การเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลอืกตัง้ทัว่ไป	ก�าหนด
ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	จ�านวน	350	คน	แล้วน�าคะแนนจาก
การเลอืกตัง้ดงักล่าวมาเป็นฐานในการค�านวณหาสมาชิกสภาผูแ้ทน 
ราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ของแต่ละพรรคการเมอืงอกีจ�านวน	150	คน	 
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 
2560	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดไว้	 หรือที่เรียกกันว่า 
การเลอืกตัง้แบบบตัรเลอืกตัง้ใบเดยีว	มาเป็นการเลอืกตัง้แบบบตัร 
เลอืกตัง้	2	ใบ	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	แก้ไขเพิม่เติม	 
(ฉบับที่	 1)	 พุทธศักราช	 2564	 กล่าวคือ	 เป็นการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	 จ�านวน	 400	 คน	 และ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 จ�านวน	 
100	 คน	 ซึ่งในห้วงปี	 พ.ศ.2564	 ต่อเน่ืองถึงต้นปี	 พ.ศ.	 2565	 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังได้ด�าเนนิการจัดท�าร่างกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมา	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 

สารจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
4324 ปี กกต.

คือ	 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	และร่างพระราชบญัญัต ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 
โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	 
และจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีด�าเนินการตามข้ันตอนเพื่อเสนอต่อ 
รัฐสภาพิจารณาต่อไป	 ขณะเดียวกันส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจะต้องเตรียมการจัดท�าระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น 
กฎหมายล�าดบัรองเพือ่ออกใช้ภายใน	60	วนั	นบัแต่พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	...	มีผลบังคับใช้	เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	พรรคการเมือง	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	
และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
	 ปี	พ.ศ.	2565	น้ี	จงึเป็นอกีปีหน่ึงท่ีส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งมีภารกิจส�าคัญเพื่อเตรียมความพร ้อมรองรับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบการเลือกตั้งแบบ 
บัตรเลือกตั้ง	 2	 ใบ	 ดังท่ีกล่าวมา	 นอกจากน้ันในการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่น	ซึ่งในปลายปี	พ.ศ.	2563	ต่อเนื่องถึงปี	พ.ศ.	2564	 
ที่ผ่านมา	 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศก�าหนดให้ม ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี	 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	โดยเป็นการเลอืกตัง้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคร้ังแรกตามบทเฉพาะกาลของ 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหาร 
ท้องถิน่	พ.ศ.	2562	ซึง่การด�าเนนิการจดัการเลอืกต้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง	 3	 ประเภทดังกล่าวได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปด้วย
ความเรียบร้อย	และในปี	พ.ศ.	2565	นี้	เป็นการเตรียมการเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก	2	แห่ง	คือ	การเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร	และการเลอืกตัง้

สมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา	ท่ีส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งต้องด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป
	 การเตรียมการในการปฏิบัติภารกิจต่าง	 ๆ	 ของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น	ปัจจัย
ที่ส�าคัญที่สุดประการหนึ่ง	 คือการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญยิ่ง	ๆ	ขึ้นในทุกระดับ 
และทุกสายงาน	 ซึ่งในปี	 พ.ศ.	 2565	 นี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานของ
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้กว่า	400	อตัรา	เพือ่ให้เตมิเตม็ 
ในต�าแหน่งที่ว่างอยู่	 แม้การด�าเนินการดังกล่าวจะประสบปัญหา
อุปสรรคจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 แต่คาดว่าในปี	 พ.ศ.	 2565	 นี้	 จะสามารถด�าเนินการสอบ 
คัดเลือกบุคลากรได้	 ซึ่งบุคลากรท่ีบรรจุเข้ามาใหม่น้ีจะเป็นก�าลัง
ส�าคัญของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป	 ทั้งนี้จ�าเป็น 
ต้องมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากพนักงานรุ่นพ่ี 
ในแต่ละสายงานซึง่เป็นผูม้คีวามรูแ้ละมคีวามเชีย่วชาญ	เพราะได้ผ่าน 
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้งมาหลายครั้ง	 รวมทั้งมีประสบการณ์
ในงานด้านต่าง	 ๆ	 ที่จะสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งให้ส�าเร็จและ 
มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ไม่อาจหาได้ในต�าราหรือ
คู่มือการปฏิบัติงานทั้งหมด	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีพนักงานรุ่นพ่ี	 ๆ	 
จะต้องช่วยอธิบาย	 บอกกล่าว	 และคอยเป็นพ่ีเลี้ยงใกล้ชิดให้แก่
พนกังานน้องใหม่ทีจ่ะบรรจุเข้ามา	เป็นการเรยีนรูจ้ากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้
องค์กรมีความเข้มแข็งต่อไป
	 สุดท้ายนี้เชื่อมั่นว่า	 ความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและ
พนักงาน	 เจ้าหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ความรั กความสามั คคี ช ่ วย เหลื อกันจะน� าพาส� านั ก งาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังให้สามารถปฏิบัติภารกิจส�าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี	มีประสิทธิภาพ	เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของสังคมสืบไป
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	 นับตั้ ง แต ่ มี การ เปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์มาเป ็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว	 
20	ฉบบั	มกีารจัดการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปมาแล้ว	
28	ครั้ง	โดยครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่	24	มีนาคม	2562	เมื่อประเทศไทย 
ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2540	 
ได้ก่อเกิดองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเรียกว่า	 “คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง” มีหน้าท่ีในการจัดการเลือกต้ังทุกระดับ	 ซึ่งการจัดต้ัง 
คณะกรรมการการเลือกต้ังขึ้นมาในครั้งนั้น	 มีเจตนารมณ์เพื่อปฏิรูป 
การเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
	 ในการจัดการเลือกตั้งในแต่ละระดับ	 ผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ 
การเลือกต้ังนัน้	นอกจากคณะกรรมการการเลือกต้ังในฐานะผูด้�าเนนิการจัดการ 
เลอืกต้ัง	ควบคมุ	ก�ากับดูแล	ยงัมีประชาชนผูมี้สทิธเิลอืกต้ังในฐานะเจ้าของ
อ�านาจอธปิไตย	และพรรคการเมอืงซึง่ถอืได้ว่าเป็นองค์กรทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง
โดยตรงและมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งมากที่สุด	 เพราะพรรคการเมือง
ถือว ่าเป ็นการรวมตัวของกลุ ่มบุคคลท่ีมีความสนใจทางการเมือง 
หรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีคล้ายคลึงกัน	 และมีความต้องการในการ
เข้าไปบริหารประเทศหรือเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วม	 ในการออกกฎหมายท่ีส่งผล 
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือตอบสนองต่อความต้องการ 
ด้านต่าง	 ๆ	 ให้แก่ประชาชน	 นอกจากนี้พรรคการเมืองยังมีหน้าท่ี 
ในการสรรหาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถหรอืมคีวามสนใจในทางการเมอืง 
ให ้ เข ้ ามาเป ็นสมาชิกพรรคการเมือง	 เพื่อท�าการบ ่มเพาะและ 
สร้างจิตส�านึกท่ีถูกต้องเหมาะสมกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และพรรคการเมืองจะท�าหน้าที่ 
ในการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคการเมือง 

สารจากรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายเกรียงไกร พานดอกไม้    
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ในการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้	รวมทัง้ควบคมุดแูลสมาชกิมใิห้มกีารกระท�าผิด
กฎหมายเลือกตัง้หรอืกฎหมายพรรคการเมือง	ซึง่หากเรามีพรรคการเมอืง
ที่มีคุณภาพ	 จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งให้เป็น 
ที่ยอมรับแก่ทุกภาคส่วนในสังคม
	 การยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงต้องท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	 และต้องร่วมมือกัน	 ไม่ปล่อยให้เป็น
ภาระหน้าท่ีของหน่วยงานใด	 หรือผู้หนึ่งผู้ใด	 ในการส่งเสริม	 สนับสนุน	
ก�ากับดูแลให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีมาตรฐาน	เข้าสู่ 
กระบวนการเลือกตั้งที่สุจริต	 เที่ยงธรรม	 และชอบด้วยกฎหมาย	 เป็นท่ี
ยอมรับของประชาชน
	 แต่เมื่อมองจากสภาพของพรรคการเมืองไทยในปัจจุบันพบว่า	 
ยังมีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ประสบปัญหาในการด�าเนินกิจการ 
ของพรรคการเมอืงอยูเ่ป็นจ�านวนมาก	ซ่ึงจากรายงานของคณะกรรมาธกิาร 
ปฏิรูปการเมือง	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ของพรรคการเมืองไทยไว้หลายประการ	เช่น
	 (1)	 มีพรรคการเมืองบางพรรคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคคล
บางคนหรือคณะบุคคลที่มีอ�านาจหรืออิทธิพลเท่านั้น	 สมาชิกพรรค 
คนอื่นไม่มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองแต่อย่างใด
	 (2)	 พรรคการเมอืงมกีารด�าเนนิกจิการทางการเมอืงเฉพาะช่วงทีม่ ี
การเลือกตั้ง	 ส่วนในเวลาปกติการด�าเนินการต่าง	 ๆ	 จะขึ้นอยู่กับบทบาท 
ของนักการเมืองไม่ใช่บทบาทของพรรคการเมือง	 ท�าให้ประชาชนไม่เห็น 
ความส�าคญัของพรรคการเมอืงแต่กลบัไปให้ความส�าคญักบัตวับคุคลมากกว่า
	 (3)	 ประชาชนยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในระบบพรรคการเมือง	
ท�าให้ไม่มีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง
	 (4)	 พรรคการเมืองขาดเงินทุนในการสนับสนุน	 จึงต้องอาศัย
การช่วยเหลือจากกลุ่มทุนหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง	
จึงท�าให้บทบาทของพรรคการเมืองถูกก�าหนดโดยกลุ่มทุนหรือบุคคล	 
ที่เป็นเจ้าของเงินทุน
	 (5)	 พรรคการเมืองบางพรรคไม่มีความพร้อมในการด�าเนิน
กิจการทางการเมือง	 ท�าให้เกิดการใช้จ่ายเงินสนับสนุนที่ได้รับจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
พรรคการเมือง	 หรือมีพรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการ 

ทีก่ฎหมายก�าหนด	เป็นเหตใุห้มกีรรมการบรหิารพรรคการเมือง	กรรมการ
สาขาพรรคการเมือง	ถูกด�าเนินคดีเป็นจ�านวนมาก
	 จากสภาพปัญหาของพรรคการเมือง	การจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
และสร้างให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็น
สถาบันทางการเมืองนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจะมุ่งเน้น
ในการนเิทศเพือ่ให้ค�าปรกึษาแก่พรรคการเมือง	เพือ่ให้การด�าเนนิกจิการ
ของพรรคการเมืองเป็นไปตามกฎหมาย	 รวมทั้งส่งเสริม	 สนับสนุนให้
พรรคการเมอืงมกีารจัดโครงสร้างทีส่่งเสรมิความเป็นประชาธปิไตยภายใน
พรรคการเมือง	 โดยให้ความส�าคัญกับสมาชิก	 ตัวแทนพรรคการเมือง
ประจ�าจังหวัด	และกรรมการสาขาพรรคการเมือง	มีการกระจายอ�านาจ	
มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีอย่างเป็นระบบ	 เพื่อให้พรรคการเมืองมี 
ความใกล้ชดิกบัสมาชกิพรรคในทกุระดบั	สร้างความเชือ่มโยงกับประชาชน
ให้มีความผูกพันหรือให้การสนับสนุนในการด�าเนินกิจการต่าง	 ๆ	 ของ 
พรรคการเมือง	 นอกจากนี้พรรคการเมืองต้องมีการก�าหนดนโยบาย 
ที่ชัดเจน	 สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	 พรรคการเมืองต้องมี 
ความพร้อมสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ 
อย่างรอบด้าน	 มีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังโดยเปิดโอกาสให้สมาชิก 
มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง	 พรรคการเมืองต้องมีการด�าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองอย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ไม่มีการเลือกตั้ง	 
ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเกิดจิตส�านึกในทางการเมืองเพื่อให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมทางการเมือง	 ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
	 ในท้ายที่สุดนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พร้อมให ้
การสนับสนุนทุกพรรคการเมือง	 เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองให้มี 
ความเข้มแข็ง	 เป็นสถาบันหลักทางการเมือง	 เป็นพรรคการเมืองของ
ประชาชนอย่างแท้จริง	 และพร้อมสนับสนุนร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจท่ีถกูต้องแก่ประชาชนเกีย่วกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข	 และ 
การเลอืกต้ัง	เสรมิสร้างความเป็นพลเมืองดีวถิปีระชาธปิไตย	เพือ่ยกระดบั
มาตรฐานการจัดการเลอืกต้ังให้เป็นการเลอืกต้ังท่ีมีคณุภาพ	โดยพลเมอืง
คณุภาพ	มผีลการเลือกตัง้ทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากทุกภาคส่วนทัง้ในระดบั
ประเทศและระดับสากล	ต่อไป
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	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป ็นการทั่วไป	 

เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2562	รวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผูบ้รหิารท้องถิน่	ระดบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั	(20	ธนัวาคม	

2563)	เทศบาล	(28	มีนาคม	2564)	และองค์การบริหารส่วนต�าบล	

(28	 พฤศจิกายน	 2564)	 เป็นการเลือกต้ังหลังจากว่างเว้นจาก 

การเลือกตั้งทุกระดับติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 5	 ปี	 ภายใต้กฎหมาย	

ระเบียบ	ประกาศ	และข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

หลายประการ	 ส่งผลให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน 

ผูด้�าเนนิการเลอืกตัง้	ทีม่ใิช่บคุลากรในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งต้องศึกษาท�าความเข้าใจกฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศ	

และข้อก�าหนด	 วิธีปฏิบัติต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	 ครบถ้วน	 

ในระยะเวลาที่จ�ากัด	 ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างมาก	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 ซึ่งมีความแตกต่างกัน

ทั้งด้านคุณวุฒิ	 วัยวุฒิ	 และประสบการณ์	 ประกอบกับสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ทีม่กีารแพร่ระบาด

ต่อเนื่องกันหลายระลอก	ท�าให้บางพื้นที่ไม่สามารถจัดการฝึกอบรม

วิทยากร	 และหรือคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	ณ	 สถานที่

อบรมได้ทั้งหมด	 ต้องจัดอบรม/ชี้แจงผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์	

หรือกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งบางส่วนเข้ารับการฝึกอบรม 

ไม่ครบตามเวลาทีก่�าหนด	ส่งผลให้เกดิข้อบกพร่อง	ในการปฏบิตัหิน้าที่ 

ในวันออกเสียงลงคะแนนหลายแห่ง	 น�าไปสู่การที่คณะกรรมการ 

สารจากผู้อ�านวยการ
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง 

นางสาวสุรณี ผลทวี    
ผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
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การเลือกต้ังได้มีมติส่ังให้มกีารออกเสยีงลงคะแนน	หรอืนบัคะแนน 

ในหน่วยเลอืกตัง้ใหม่	อย่างไรกต็าม	ถงึแม้ว่า	กรณีดังกล่าว	จะเกดิจาก 

กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งเพียงไม่กี่คน	 หรือเกิดขึ้นไม่ถึง	 

ร้อยละ	1	ของจ�านวนหน่วยเลือกตั้งทั้งประเทศ	แต่ก็ส่งผลกระทบ 

ต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการบริหารและจัดการเลือกตั้ง 

อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้		

	 ตามโครงสร ้างการบริหารและการจัดการเลือกตั้ ง	 

คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งเป็นโครงสร้างที่มีระยะเวลา 

ในการด�ารงต�าแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ที่สั้นที่สุด	 แต่เป็น 

จุดปฏิบัติการเลือกต้ัง	 ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง 

เข ้าถึงได ้มากที่ สุดและง่ายที่สุด	 โดยในมุมมองของผู ้สมัคร 

รับเลือกตั้ง	 และพรรคการเมืองทุกยุคสมัย	 ถือว่าหน่วยเลือกตั้ง 

เป็นจดุแตกหกัในการเลือกตัง้	เพราะการแพ้	หรอืชนะในการเลอืกต้ัง	 

เกดิขึน้ทีห่น่วยเลอืกต้ัง	การให้ความส�าคญัแก่คณะกรรมการประจ�า

หน่วยเลือกตั้ง	 จึงไม่ได้มีเพียงแต่ในวันเลือกต้ังเท่านั้น	 เรื่องที่มา	

คุณสมบัติ	 โดยเฉพาะการเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร	 การตรวจรับ-เก็บ

รักษาวัสดุอุปกรณ์	 ก็ถูกติดตามตรวจสอบเช่นเดียวกัน	 หากพบว่า	

การด�าเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมีเหตุการณ์หรือการกระท�า 

ที่เข้าข่ายน่าสงสัยว่ามีการกระท�าผิดกฎหมาย	ระเบียบ	หรือส่อว่า 

เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	 เช่น	 การเป็นญาต ิ

กบัผูส้มัคร	กจ็ะถกูน�าไปเป็นเหตแุห่งการร้องคดัค้านการเลอืกตัง้ได้	 

ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน	ก�าหนดให้ 

การร้องคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนน	ให้คัดค้านในระหว่างเวลา

ที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ	 หรือกรณีการคัดค้านการรวมคะแนน	 

ให้คัดค ้านก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 

ผนวกกบัยคุสือ่สงัคมออนไลน์	ทีก่ารเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปอย่างสะดวก	 

รวดเรว็	โดยใครกไ็ด้สามารถเป็นผูส่้งข่าว	ส่งผลให้การปฏิบตัหิน้าที ่

ของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งในวันออกเสียงลงคะแนน	

นอกจากจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้ว	 ยังได้รับความกดดัน

จากทกุทศิทางอกีด้วย	หากกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ไม่พร้อม

รับแรงกดดัน	 หรือไม่สามารถรับกับแรงกดดันได้	 ย่อมส่งผลต่อ 

ประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	 และความเชื่อมั่น	 

ในการบริหารและจัดการเลือกตั้ง	 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จ 

และมาตรฐานการจดัการเลอืกตัง้	ทัง้ในมติปิระสทิธผิลตามพันธกจิ	

คณุภาพบรกิาร	และประสทิธภิาพในการปฏบิติังาน	ตามทีก่�าหนดไว้

ในประเดน็ยทุธศาสตร์	เร่งรดัการบรูณาการ	การบรหิารการจดัการ

เลือกตั้ง	 และการบริการดิจิทัล	 ของแผนยุทธศาสตร์ส�านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)	โดยตรง	

	 เน่ืองจากกระบวนการออกเสียงลงคะแนน	 และการนับ

คะแนนเลือกต้ัง	 ด�าเนินการโดย	 “คน”	 การเกิดความผิดพลาด 

ในการท�างาน	 (Human	 Error)	 ย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ	 

การยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง	 จึงต้องให้ความส�าคัญ

กับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

ประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	รวมทัง้เครอืข่ายทีม่โีอกาสจะได้รบัการแต่งต้ัง 

เป็นกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 ทั้งในช่วงท่ีมีการเลือกตั้ง	 

และไม่มีการเลือกตั้ง	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาบุคลากรการเลือกต้ัง	 จึงก�าหนด

แนวทางด�าเนินการไว้	ดังนี้		

 1.	ด้านการบริหาร
	 	 1.1	ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรประจ�า

จังหวัด/อ�าเภอ/เขตเลือกตั้ง	และหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการ

ประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	อย่างครบถ้วนในทกุมติ	ิเพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไข

ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 

ผู้เข้ารับการอบรม	และสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
48 24 ปี กกต.

	 	 1.2	ประเมินผลคู ่มือปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าพนักงาน 
ผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง	 ประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 เพื่อน�าไปสู่การแก้ไข
ปรับปรุงรูปแบบ	 และเนื้อหาให้มีความเหมาะสม	 สะดวกต่อการ 
น� า ไปใช ้ 	 น� าข ้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง	 
และข้อเสนอแนะ	วธิกีารแก้ไขปัญหา	อปุสรรค	ในแต่ละประเดน็	รวมทัง้ 
จดัท�าข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ตวัอย่างการบนัทกึ 
เหตุการณ์ประจ�าที่เลือกตั้ง	พร้อมทั้งค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งแต่ละสถานการณ์	ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน	
	 	 1.3	ประเมินหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการประจ�าหน่วย
เลือกตั้งมืออาชีพ	 (ผจ.ปน.)	 หากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	
ระเบียบ	 และสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป	 เสนอให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 2561	 ข้อ	 26	 วรรคสาม	 และ 
ข้อ	27			
	 	 1.4	สร้างแรงจูงใจให้แก่คณะกรรมการประจ�าหน่วย
เลือกตั้ง	ตลอดจนวิทยากรประจ�าจังหวัด/อ�าเภอ/เขตเลือกตั้ง
	 	 1.5	จัดท� าทะเบียนผู ้ ที่ เคยได ้ รับการแต ่ งตั้ ง ให ้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 วิทยากร 
การเลือกต้ังทุกระดับ	 เพื่อจัดตั้งเป็นเครือข่ายร่วมด�าเนินกิจกรรม 
การเลือกต้ัง	 การส่งเสริมประชาธิปไตย	 และแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
และความเคล่ือนไหวเก่ียวกบักฎหมาย	ระเบยีบ	ตลอดจนองค์ความรู ้
ที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการเลือกตั้ง	 ให้รับรู้อย่างต่อเนื่อง	 
หากมีงบประมาณและโอกาสท่ี เหมาะสม	 ให ้ส� านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ�า จังหวัดจัดให ้ผู ้ที่ ได ้ รับ 
การขึ้นทะเบียนไว้	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ท้ิงช่วง 
ระยะเวลาที่นานเกินไป

 2.	ด้านการฝึกอบรม 
		 	 2.1	วางแผนให้มีการอบรมวิทยากรประจ�าจังหวัด 
ทั่วประเทศ	 เพ่ือทบทวนความรู ้	 และซักซ้อมแนวทางการฝึก
อบรม	เพื่อน�าไปถ่ายทอดให้แก่วิทยากรระดับอ�าเภออย่างต่อเนื่อง	 
ก่อนที่วิทยากรระดับอ�าเภอจะน�าไปอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนิน 
การเลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 เพ่ือให้เกิดความรู้	 ความเข้าใจ	
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	 ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญที่จะส่งผลให้เกิด 
การเลือกตั้งคุณภาพ
	 	 2.2	พัฒนาสื่อประกอบการฝ ึกอบรม	 โดยการน�า 
สือ่อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีทนัสมยัมาใช้ให้มากขึน้	ปรบัปรุงเนือ้หาสือ่วดีทิศัน์ 
ให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	ทั้งในมิติของกฎหมาย	ระเบียบ
และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	
	 	 2.3	วางกรอบแนวคิดการฝ ึกอบรมเจ ้าพนักงาน 
ผูด้�าเนินการเลอืกตัง้ประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	ภายใต้กรอบการบรรยาย 
ประกอบสื่อเพื่อให้เกิดความรู้	 การสาธิตเพื่อให้เกิดความเข้าใจ	 
การฝึกปฏบิตัเิพือ่ให้ท�าได้อย่างถกูต้อง	ตามฐานการเรยีนรูอ้ย่างครบถ้วน	
	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 ขอถือโอกาส 
ครบรอบปีที่	 24	 แห่งการสถาปนาส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 ขอบคุณวิทยากรระดับจังหวัด/อ�าเภอ/เขตเลือกตั้ง	 
เจ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 และ 
บุคลากรที่ เกี่ยวข ้องในทุกพื้นที่ 	 ซึ่ ง เป ็น	 “ทัพหน ้า”	 ที่มี 
ความส�าคัญอย่างยิง่ต่อความส�าเร็จในการบรหิารและจดัการเลอืกต้ัง	 
ส�าหรับในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	
จะยังคงมุ ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้แก่พนักงาน
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 บุคลากรการเลือกต้ัง	 
และบุคลากรทางการเมือง	 เพื่อให้ก้าวทันต่อสภาพแวดล้อม 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการท�างาน
อยู่ตลอดเวลา
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 คณะกรรมการการเลอืกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน
เลือกตั้งคนดีมีความสามารถเข้ามาบริหารและปกครอง
ประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	จดัการบ้านเมอืงทีส่อดคล้องกบัความต้องการ 
ของประชาชนและบริบทของไทย	เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยัง่ยนื	ตลอด	24	ปีทีผ่่านมา	
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังมคีวามภมิูใจในการเป็น
ส่วนหนึง่ของการคดักรองคนดี	ได้ผูน้�าและนักการเมอืงทีเ่ป็น
คนดี	คนเก่ง	มีความรู้ความสามารถ	มีคุณธรรมสูง	และกล้า
ตัดสนิใจ	อกีทัง้ยงัมภีารกจิส�าคญัในการปลกูฝังให้ประชาชน
มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และมีส่วนร่วมทางการเมืองภายใต ้
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็น 
ประมุขในบริบทของไทย	 ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ	
เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ	 เห็นประโยชน์
ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวก
เพื่อนพ้อง	 เสริมสร้างพรรคการเมืองและสถาบันต่าง	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้องให้มีนโยบาย	แนวคิด	และการบริหารจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	 ดังนั้น	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงระบบ
การเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ	 สามารถจัดการเลือกตั้ง 

บทน�า

ได้อย่างสจุรติและเท่ียงธรรม	มกีลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และสร้างความสามัคคีปรองดองจนสามารถคัดกรองคนดี	 
คนเก่ง	มคีวามรูค้วามสามารถและกล้าตดัสินใจ	เข้ามาบรหิาร 
ประเทศให้มุง่ไปสูก่ารปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
อย่างแท้จรงิและสอดคล้องเหมาะสมกบัสงัคมไทยอย่างต่อเนือ่ง 
ให้สมกับความเป็นองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ในฐานะองค์กร 
จดัการเลอืกตัง้มอือาชพี	ด้วยความมุ่งมัน่ยกระดบั	“มาตรฐาน 
การจัดการเลือกตั้ง”	 ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ	 จึงได้
จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
20	 ปี	 (พ.ศ.	 2561	 -	 2580)	 เพื่อให้การท�างานมีทิศทาง 
ทีช่ดัเจน	บคุลากร	หน่วยงานสนบัสนนุ	ทกุส่วนงานทีเ่กีย่วข้อง
มองเป็นภาพเดยีวกนั	สามารถขับเคลือ่นการด�าเนนิงานและ 
การติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ 
ผลสมัฤทธิ	์ดัง่วสิยัทัศน์	“ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
เป ็นที่ยอมรับระดับสากลในกระบวนการเลือกต้ัง 
อย่างมืออาชีพในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข” 
	 โดยในรอบปีที่ผ่านมา	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ได้ด�าเนินการจดัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การ
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บริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
เมื่อวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 2564	 การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร	กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่าง	จ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่	
จงัหวดัชมุพร	เขตเลอืกตัง้ที	่1	จังหวดัสงขลา	เขตเลอืกต้ังที	่6	 
เมื่อวันที่ 	 16	 มกราคม	 2565	 และกรุงเทพมหานคร	 
เขตเลอืกตัง้ที	่9	เมือ่วนัที	่30	มกราคม	2565	ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยดี	 
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า	“มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง” 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือ 
ในการขับเคล่ือนภารกิจจัดการเลือกตั้งให้ส�าเร็จลุล่วง	 
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ	ในการผลกัดนัภารกจิจากทกุภาคส่วน	 
อย่างไรก็ตาม	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมิได้ 
หยดุนิง่กบัการได้มาซึง่ความส�าเรจ็ดงักล่าวนี	้แต่ยงัคงมุง่มัน่
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งใน	4	ประการ	ได้แก่
	 ประการแรก	“ศกัยภาพผูป้ฏบิตังิานจดัการเลอืกตัง้”  
เพราะการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการ
เลือกตั้งซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญและนับเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่จะช่วยให้ภารกิจการจัดการเลือกตั้งก้าวไปได้อย่างมั่นคง	
นอกเหนือจากการฝึกอบรมเพิ่มความช�านาญในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบแล้ว	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได ้
เสรมิทกัษะเพือ่ให้บคุลากรมคีวามพร้อมต่อการรบัมอืท่ามกลาง 
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนตามแต่ละบริบทของพ้ืนที่	 ซึ่งจะ
ส่งผลให้ศักยภาพการจัดการเลือกตั้งโดยรวมเพิ่มขึ้น	 อีกทั้ง	 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังยังได้ด�าเนินการ 
ถอดบทเรียนการเลือกตั้งคร้ังที่ผ่านมา	 เพื่อรับทราบข้อมูล 
ข้อเท็จจริง	สภาพปัญหา	อปุสรรค	และข้อเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในระดับพ้ืนท่ี	 แล้วน�ามา 
ก�าหนดกลยทุธ์ในการแก้ไขและพฒันาเพือ่ปิดช่องว่างท่ีเกิดข้ึน 
ระหว่างผลลัพธ์ที่คาดหวังและผลลัพธ์ของงานในปัจจุบัน
	 ประการทีส่อง	“มาตรฐานระบบงานจัดการเลอืกต้ัง”  
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งน�านวัตกรรมสมัยใหม่ 
มาใช้ในการบริหารงานและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการเลอืกตัง้	 
การออกเสียงประชามติที่มีมาตรฐาน	 เท่าทันเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบันท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 และมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	เพื่อให้ได้ผลผลิต	“การจัดการเลือกตั้ง
คุณภาพ”	 ท�าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต ิ
ด้วยความสะดวกรวดเรว็	ถกูต้อง	ไม่เป็นภาระ	เสมอภาค	และ
เป็นธรรม	อาทิ	แอปพลิเคชัน	Smart	Vote	แอปพลิเคชัน	 
Civic	 Education	 สายด่วน	 กกต.	 1444	 ท่ีพัฒนาข้ึน 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและชุดความรู ้เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ง ่ายข้ึน	 
การเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง 
ให้สามารถแจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้	 เพื่อลดภาระ
ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 รวมถึงการปรับกระบวนการท�างาน 
เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา	 2019	 เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาด	
อีกทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล
และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลที่ผ่านมา	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้เพิม่ช่องทางการยืน่บญัชรีายรบั 
และรายจ่ายในการเลือกต้ังทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์ 
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อิเล็กทรอนิกส์	 (E	 -	mail)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก ่
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 อีกทางหนึ่งด้วย	 นอกจากนี้	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ระบบงานสืบสวนสอบสวนการทุจริตเลือกตั้ง	 โดยเน้น
การปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อป้องปรามการกระท�าความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง	 การแสวงหาข้อมูล	 รวบรวมข้อมูล	 และ
การวิเคราะห์ข้อมูล	ที่อาจเกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิด	
โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น	 จึงพัฒนา 
ระบบการแจ้งเหตุเบาะแสการกระท�าผดิเกีย่วกบัการเลือกต้ัง 
ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด	 อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ 
และยกระดับมาตรฐาน	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
บังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ	 ภาคเอกชนและเครือข่าย 
ที่มีอยู่อย่างใกล้ชิด	 โดยจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการด�าเนินงานของศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม	(Data	Exchange	Center	:	DXC)	กับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งใน 
อนาคตส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้วางแผนด�าเนนิการ 
บูรณาการและแลกเปลี่ยนความร่วมมือขององค์การจัดการ
เลือกตั้งทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติให้มีประสิทธิภาพ	 และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลต่อไป
	 ประการท่ีสาม	“สานพลังเครือข่ายร่วมปฏิบัติการ 
อย่างยัง่ยนื”	การให้ความรูแ้ก่ประชาชนในเรือ่งประชาธปิไตย 
และการเลอืกตัง้	โดยมเีป้าหมายการขบัเคลือ่นวิถปีระชาธปิไตย 

อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้ งที่ดีมีความต ่อเนื่องและยั่ งยืน	 
ตามแผนยุทธศาสตร์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ก�าหนดไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์	 “เสริมความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายประชาธิปไตยและส่งเสริมการพัฒนา 
พรรคการเมือง”	 โดยส่งเสริม	 สนับสนุนและบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 ภาคเอกชน	 
และภาคประชาสังคม	ในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่
พรรคการเมืองในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกต้อง	 
เพื่อเสริมสร ้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมขุ	ซึง่เป็นภารกจิหลกัอกีภารกจิหนึง่	จ�าเป็นต้อง 
อาศยัความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน	เพราะส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้แต่เพยีงหน่วยงานเดยีวไม่สามารถ 
เข้าถึงประชาชน	 กลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 ได้อย่างท่ัวถึงและ 
ครอบคลุม	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 
ด�าเนนิการร่วมกันในการน�าความรูน้ัน้ไปเผยแพร่สูป่ระชาชน	 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จงึมุง่ผลกัดนักระบวนการ 
ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ	และค่านยิมการเลอืกตัง้	ร่วมกบั
ภาคีเครือข่ายต่าง	ๆ 	อาทิ	ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	
(ศส.ปชต.)	 เครือข่ายดีเจประชาธิปไตย	 ลูกเสืออาสา	 กกต.	 
และนักศกึษาวชิาทหาร	รวมถึงพรรคการเมืองและส่ือมวลชน	
ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือเหล่านี้ให้การสนับสนุนภารกิจ 
ด้วยดีเสมอมา	
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	 ประการสุดท้าย	 “เส้นทางความส�าเร็จองค์กร 
จดัการเลอืกตัง้มอือาชพี”	ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เป็นองค์กรหลักในการจัดการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดบัชาต	ิภายใต้แรงกดดันทางการเมอืง	ความคาดหวงัของ 
สังคม	ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับครั้งไม่ถ้วน	ต้องด�าเนินการ 
จัดการเลือกตั้งมาหลากหลายรูปแบบอันเน่ืองมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย	รวมทั้งสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ที่ก�าลังเกิดขึ้น
ในปัจจุบัน	 ซึ่งนับแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว	
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดการเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั	การเลอืกต้ังเทศบาล	การเลอืกตัง้ 
องค์การบริหารส่วนต�าบล	การเลอืกต้ังกรงุเทพมหานครและ
เมืองพัทยา	 รวมถึงการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 
กรณแีทนต�าแหน่งทีว่่าง	โดยจะต้องตระหนกัและให้ความส�าคญั 
กบัสถานการณ์	ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้จงึต้อง
ก�าหนดมาตรการเพ่ิมเติมในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 
ในทุกขั้นตอน	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งว่าการจัดการเลือกตั้ง
มคีวามปลอดภยั	จากความส�าเรจ็นี	้ส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ได้รับการยอมรบัจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้	ว่ามาตรการจดัการเลอืกตัง้ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	ประสบความส�าเรจ็อย่างด	ีไม่พบว่ามผีูติ้ดเชือ้ 
เพิ่มขึ้นหลังไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิ
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

	 ตลอดระยะเวลา	 24	 ปี	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 แม้ว่าจะ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตนานับประการ 
ท่ียากจะหลีกเลี่ยงได้	 ท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019		การเปลีย่นแปลงของรฐัธรรมนญู 
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ	 ความขัดแย้งและ 
ความแตกต่างทางความคดิทางการเมอืง	ท�าให้เกดิความสบัสน 
ความเคลือบแคลงใจมากขึ้น	รวมไปถึงการโจมตีการท�างาน 
ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้จากผูเ้สยีประโยชน์อนัส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์	 
อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการการเลือกตั้งและส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ยงัคงยนืหยดัท�างานด้วยความสจุรติ	 
โปร่งใส	 เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย	 ให้สมกับ 
ทีทุ่กภาคส่วนให้ความส�าคญักบัการท�างานของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นอย่างมาก	ดังนั้น	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความท้าทาย
ต่าง	ๆ 	อยู่เสมอ	เพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีความก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ตามสถานการณ์และความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 
บนเส้นทางสู ่	 “องค์กรจัดการเลือกต้ังมืออาชีพเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล”
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ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดการเลือกตั้ง

 “มาตรฐานการจดัการเลือกตัง้”	จะได้รบัการยอมรบั	 
ความเชื่อถือ	 และเชื่อมั่นจากทุกฝ่ายได้	 ต้องเริ่มต้น 
จากจุดเล็ก	 ๆ	 นั่นก็คือ	 ผู้ปฏิบัติงานที่คอยขับเคลื่อน
กระบวนการจดัการเลอืกตัง้ในหลากหลายบทบาทหน้าที่	 
ไม่ว ่าจะเป็นบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย	รวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานที่มาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	
เช่น	 ผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 และเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการ
เลือกตั้งประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	เป็นต้น	
	 การเสริมศักยภาพของผู ้ปฏิบัติงานจึงถือว ่า
เป็นจุดเริ่มต้นและกลไกส�าคัญที่จะยกระดับมาตรฐาน 
การจัดการเลอืกตัง้ให้	“เป็นทีย่อมรับระดบัสากล”	เนือ่งจาก 
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ	 ได้รับการชี้แนะและ
ติดตามผลอย่างใกล้ชิด	 รวมถึงได้รับการเสริมทักษะ 
อย่างต่อเนือ่ง	ผูป้ฏบิตังิานกจ็ะสามารถปฏิบัตงิานในหน้าที่ 
ความรบัผิดชอบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และสามารถรบัมอื 
กับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้อย่างมืออาชีพ	 
นอกจากนี้	 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
ให้แก่บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
รวมไปถงึการพฒันาระบบการบรหิารงานภายในส�านกังาน 

คณะกรรมการการเลือกต้ังก็ถือได้ว ่ามีส ่วนส�าคัญ 
ในการยกระดับมาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง	ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ด�าเนินการเสริมทักษะ 
การปฏิบัติงานให ้แก ่ผู ้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข ้องกับ
กระบวนการเลือกต้ัง	 และเสริมความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยในรอบปีทีผ่่านมาส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลการด�าเนินการ	ดังนี้

การน�าค่านิยมสู ่วัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้าง 
ความส�าเร็จ (Core Value Go to Success of 
Organization)
		 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังด�าเนินการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทาง 
การบริหารและพัฒนาองค์กรในรูปแบบกรอบวธิกีารปฏบิติั 
นอกเหนือไปจากกฎ	ระเบยีบท่ีมอียูใ่นองค์กร	โดยส่งเสริม 
ให้บคุลากรใช้กระบวนการคดิการตดัสนิใจ	และการวางแผน 
ยุทธศาสตร์ตามค่านิยมที่พึงประสงค์	ซึ่งจะเป็นรากฐาน 
ส�าคัญในการพัฒนาองค์กร	 โดยส�านักวิจัยและวิชาการ	 
ได้จัดท�าโครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสม 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ช่องทางการสื่อสาร
ที่จ�าเป็นส�าหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (การพัฒนาองค์กร
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	 Organization)	 
กิจกรรมการน�าค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้าง 
ความส�าเรจ็	(Core	Value	Go	to	Success	of	Organization)	 
โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้	เข้าใจถึง
ความส�าคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	การสร้าง 
ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร		ตลอดจนปลกูฝังให้เกดิขึน้ 
อย่างยั่งยืน	 ซึ่งจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ 
การสร้างค่านยิม	เพือ่น�าไปสูว่ฒันธรรมองค์กร	มกีารฝึกปฏบิตัิ 
เพื่อจัดท�าค่านิยมร่วมพร้อมก�าหนดกลยุทธ์ในการน�า 
ค่านิยมไปใช้	 อันจะเป็นการก่อให้เกิดวัฒนธรรมของ
องค์กร	โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีจ�านวน	10	รุ่น	รุ่นที่	
1	-	5	ผูเ้ข้ารบัการอบรมเป็นพนกังานประเภทบรหิารและ
อ�านวยการ	 ซึ่งได้อบรมเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2563	จ�านวน	288	คน	ส�าหรับรุ่นที่	6	-	10	ผู้เข้ารบั 

การอบรมเป็นพนักงานประเภทวิชาการและปฏิบัติงาน	 
ได ้ เข ้ ารับการฝ ึกอบรมตลอดหลักสูตรและผ ่าน 
การประเมนิผลตามทีก่�าหนด	รวมจ�านวนทัง้สิน้	297	คน	
ท�าให้มคีวามรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและมทัีศนคติ
ทีด่ต่ีอองค์กร	น�าไปสูก่ารปฏบิตัเิพือ่สร้างเอกลกัษณ์และ
วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

การจัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ  
3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567) 
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้เห็น
ความส�าคัญของบุคลากรในฐานะทรัพยากรมนุษย	์ 
ที่เป็นผู้ด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เร่งรัด 
การบูรณาการ	การบริหารการจัดการการเลือกตั้ง	และ 

มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
5524 ปี กกต.



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
56 24 ปี กกต.

การบริการดิจิทัล	 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับ
การบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาล	 กระบวนการงาน 
มีประสิทธิภาพ	สะดวก	รวดเร็ว	เสมอภาคและเป็นธรรม	 
อัน เป ็นภาพสะท ้อน ถึ งระดับความส� า เร็ จของ 
การพัฒนาระบบบริหาร	 ตามกลยุทธ์ที่	 4	 เร่งรัดสร้าง
นวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยียุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉับพลัน	 
(disruptive	technology)	สามารถน�าไปสู	่“การแปลงร่าง”	 
ให้เป็น	Digital	OECT/Smart	OECT	ตามแผนยทุธศาสตร์	 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 20	 ปี	 โดยม ี
ส�านักพัฒนาบุคลากร	 สถาบันพัฒนาการเมืองและ 
การเลอืกตัง้เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาทรพัยากรบุคคล 
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ซึง่ได้ขบัเคลือ่น 
ในการสร้างและก�าหนดกลยทุธ์การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	 
(Strategic	Human	Resource	Development	:	SHRD)	 
เพ่ือให้ได้แผนในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่าง 
มปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธผิลอนัน�าไปสูก่ารพฒันา 
และปรับปรุงความสามารถและศักยภาพในการท�างาน 
ของพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ของส�านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้	 
ตลอดจนตระหนกัถงึความส�าคญัในการแสวงหาเครือ่งมอื 
ในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้เหมาะสม	โดยมวีตัถปุระสงค์ 
คือ	 เพื่อสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและด�าเนินการอื่น 
ในการพัฒนาพนักงาน	 บุคลากรการเลือกตั้ง	 บุคลากร 
ทางการเมือง	บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน	

	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกต้ัง	ร่วมกบัส�านกังานศนูย์วจิยัและให้ค�าปรกึษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ระบบบริหาร	 กิจกรรมจัดท�า
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	ระยะ	3	ปี	โดยได้ด�าเนินการ 
ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร	 
ซ่ึงสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร	ได้แก่	ยทุธศาสตร์ชาติ	 
20	ปี	การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื	แนวคดิไร้ของเสีย	 
(Zero	Waste)	เทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวน 
การเลือกตั้ง	 เช่น	 Block	 Chain	 i-Voting	 เป็นต้น	
สถานการณ์และแนวโน้มของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
ในต่างประเทศ	เช่น	ประเทศอินเดีย	เป็นต้น	การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต	 และพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
พ.ศ.	 2560	 โดยใช้เครื่องมือ	 “PESTGL	 Analysis”	 
เพือ่ให้ได้ข้อมูลทีเ่หน็แนวโน้มการด�าเนนิงานในอนาคตของ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	 ได้แก่	 แผนยุทธศาสตร์
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 20	 ปี	 โครงสร้าง
องค์กร	วสัิยทัศน์	พันธกจิ	และค่านยิมองค์กร	ค�าบรรยาย
ลักษณะงาน	(Job	Description)	สมรรถนะหลักและขีด
ความสามารถของบคุลากร	โดยใช้เคร่ืองมอื	“McKinsey	
7s	 Framework”	 เพื่อให้เข้าใจในกลยุทธ์และทิศทาง 
การด�าเนินงานปัจจุบันของส�านักงานคณะกรรมการ 
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การเลือกตั้ง	 ตลอดจนได้มีการศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิ	
และทตุยิภมู	ิการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	 
เพือ่รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเหน็และความคาดหวงั	 
ด ้ านการพัฒนา บุคลากร เกี่ ย วกับนโยบายของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลอืกต้ัง	และผูบ้รหิารระดบัสงู	(Top	Management)	
มกีารระดมความคดิเหน็และความคาดหวงัจากผูบ้รหิาร
ระดบัต้น	โดยการจัดประชมุเชงิปฏบัิตกิาร	(Workshop)	
เพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์และสังเคราะห์	 และประเมิน
จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	น�ามาซึ่งสมรรถนะ
ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	 (On	 -	 Going	 
Competency)	และสมรรถนะท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
ในอนาคตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง	 (Leap	 Frog	 
Competency)	ตลอดจนมกีารประเมนิผลความพงึพอใจ 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
ของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ระยะ	 3	 ปี	 
(พ.ศ.	2565	-	2567)	ด้วยการจัดท�าแบบวดัความพงึพอใจ 
ของผู้บริหารและพนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 อีกท้ัง 
มีการจดัสมัมนาถ่ายทอดแนวทางการด�าเนนิการตามแผน 
พฒันาทรพัยากรมนษุย์เชงิกลยทุธ์ให้แก่ผูท่ี้มส่ีวนเกีย่วข้อง	 
เพื่อท�าความเข้าใจในการใช้เครื่องมือการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	ระยะ	3	ปี	ส�าหรบัผลการจดัท�า 
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของส�านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว	มีสาระส�าคัญที่มุ่งสู่	 
Organization	 Transformation	 สอดคล้องกับ 
แผนยทุธศาสตร์ของส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
เพือ่วางแนวทางการพฒันาบคุลากรทัง้องค์กรในภาพรวม 
อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ	 โดยมีการก�าหนด
แผนพัฒนาสมรรถนะ	 (Competency)	 ในทุกด้าน	 
ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับในองค์กร	 ท้ังในมุมของ 
คุณลักษณะ	 (Attribute)	 ความรู ้	 (Knowledge)	 
และทักษะ	 (Skill)	 ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 สามารถด�าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตลอดจน
มุ่งเน้นการสร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากร	 (Training	
Roadmap)	ให้กบับุคลากรของส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในทุกระดับ

การบริหารงานภายในส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเข้าสู่ระบบดิจิทัล
	 เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามบทบาท	 หน้าที่และอ�านาจตามที่กฎหมายก�าหนด 
ให้บรรลพุนัธกจิในการสร้างความเข้มแขง็ของกระบวนการ 
เลือกตั้ง	 เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง	ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงน�าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานคือ	 การเร่งรัดการบูรณาการ	
การบริหารการจัดการเลือกตั้งและการบริการดิจิทัล	 
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โดยการเปลีย่นแปลงรปูแบบและวธิกีารท�างานในรปูแบบใหม่ 
โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให ้สอดรับกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยได้มุ ่งเน้น 
การท�างานที่สามารถด�าเนินการรองรับการท�างานหรือ
เรียกใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชันได	้
(mobile	 application	 platform)	 เพื่อลดเวลาและ 
เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิติังาน	โดยการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	ดังนี้
	 1)	 การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร	
ระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณ	ให้รองรับการปฏิบัติ
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ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	พ.ศ.	2561	และ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ	พ.ศ.	2561	
รวมทั้งได้มีการพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลและ 
กระบวนการท�างานของงานด้านบคุลากร	งานด้านการคลัง	 
และงานด้านงบประมาณเข้าด้วยกัน	 เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหาร
ทรัพยากรของหน่วยงานและประกอบการตัดสินใจ
	 2)	 การจัดท�าระบบรายงานและประเมินผล 
รูปแบบใหม ่ที่ ให ้ทุกส ่ วนงานทั้ งส ่ วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปีผ่านเครือข่าย	 
Intranet	และ	online	พร้อมทั้งให้มีการบันทึกรายงาน 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง	 
โดยให้ถอืปฏิบตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ทีก่ระทรวง 
การคลงัก�าหนด	ซึง่ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ได้ก�าหนดกระบวนการควบคุมภายในและการบริหาร 
จัดการความเส่ียงให ้สอดคล้องกับมาตรฐานและ	 
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�าหนด	 โดยจัดท�าเป็น
คู่มือ	การปฏิบัติงานและต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 
ซ่ึงเดิมได้มกีารวางแผนการอบรมให้ความรูโ้ดยออกแบบ 
การอบรมเป็นแบบ	onsite	โดยการให้ผูเ้ข้ารบัการอบรม 
ได ้มาพบเจอและรวมตัวกันจัดประชุมในโรงแรม 
และมีการลงมือปฏิบัติจริง	 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 จึงได้เปลี่ยน 
วิธีการจัดอบรมโดยการน�าระบบดิจิทัลมาใช้โดยเปลี่ยน 
จากการประชมุแบบ	onsite	เป็นการประชมุแบบ	online	 
ผ่านระบบ	Zoom	Meeting	เช่นเดียวกนั	ซ่ึงการประชมุ 
แบบออนไลน ์ท�าให ้ค ่าใช ้จ ่ายในการอบรมลดลง 
เป็นจ�านวนมาก	 นอกจากนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้ได้ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ 
ในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 จึงได้มีการปรับ 
กระบวนการท�างานจากเดิมมาเป็นระบบออนไลน์มากขึน้ 
เ พ่ือผลักดันให ้การบริหารงานภายในส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังเข้าสู ่ระบบดิจิทัลในยุค	 
new	normal	และเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้

ผลการด�าเนนิงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ�าปีผ่านเครือข่าย	 Intranet	 และ	online	 เช่นกัน	 
เพื่อให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าของการด�าเนินการ 
และการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม/งาน/
โครงการ	 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการ
ด�าเนินงาน	 เพื่อสามารถติดตามควบคุม	 ก�ากับดูแล	
เร่งรัดการด�าเนินการได้	 ซึ่งการเปลี่ยนวิธีการรายงาน 
ผลการปฏิบตังิานและผลการใช้จ่ายงบประมาณจากเดมิ
ที่ต้องส่งเป็นเอกสารรายงานมาเป็นการรายงานผ่าน
เครือข่าย	 Intranet	และ	online	 เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับ 
ผู้บริหารและพนักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 
จึงต้องจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติให้ผู้บริหารและ
พนกังานสามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพและ 
ประสทิธผิล	แต่เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ทีย่งัมีอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้
มีข้อจ�ากัดไม่สามารถประชุมแบบ	Onsite	ได้	ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได ้มีการจัดประชุม 
ให้ความรู้ในการใช้งานและฝึกปฏิบัติแก่ผู้บริหารและ
พนักงานผ่านระบบ	 Zoom	Meeting	 โดยใช้ชื่อใน 
การประชมุเชงิปฏบัิติการว่า	“คลินกิตดิตามประเมนิผล”
	 3)	 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ความเสีย่งและการควบคมุภายใน	เนือ่งจากพระราชบญัญตั ิ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ	 พ.ศ.	 2561	 มาตรา	 79	
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน	
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การอบรมพัฒนาศักยภาพและการวางระบบ
ประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูต้รวจการเลือกตัง้
 ในกระบวนการจัดการเลอืกตัง้	ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งตระหนักถึงการสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
ประชาชนทุกคนและร ่วมเป ็นส ่วนหนึ่ งของการ 
จัดการเลอืกตัง้ทีส่จุรติ	โปร่งใส	และเท่ียงธรรม	โดยเฉพาะ 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการท�างานของ 
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ในการจดัการเลอืกตัง้	 
โดยบุคคลที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือ	 
ผู ้ตรวจการเลือกตั้งจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ 
ท่ีกฎหมายบัญญัติขึ้น	 เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ที่จะท�าให้การเลือกตั้ง 
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม	
	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 2560	 บัญญัติให้ 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาแต่ละครั้ง	ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จดัให้มผีูต้รวจการเลอืกตัง้	ซึง่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
แต่งตัง้ขึน้เพือ่ปฏิบตัหิน้าทีใ่นแต่ละจงัหวัด	เพือ่ท�าหน้าที ่
ตรวจสอบการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีท่ีด่�าเนนิการเลอืกตัง้ 
และการกระท�าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมอืงหรอืการกระท�าใดทีจ่ะเป็นเหตทุ�าให้ 
การเลือกตั้งมิได ้ เป ็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม	 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 แล้วรายงานให้ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้หรอืกรรมการการเลอืกต้ังทราบ	 

เพื่อด�าเนินการตามหน้าที่และอ�านาจต่อไป	 ทั้งนี	้ 
หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหาร 
ท้องถิ่น	 คณะกรรมการจะสั่งให้ผู ้ตรวจการเลือกต้ัง 
ไปปฏบิตัหิน้าทีต่ามก�าหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 ได้ออก
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการ
เลือกต้ัง	 พ.ศ.	 2561	 และได้แต่งต้ังผู้ตรวจการเลือกต้ัง
ชุดแรกเมื่อปี	พ.ศ.	2561	จังหวัดละ	8	คน	รวมจ�านวน	
603	 คน	 โดยปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกในการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา	เมื่อปี	พ.ศ.	2561	และการเลือกตั้งสมาชิกสภา	
ผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	พ.ศ.	2562	



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
6124 ปี กกต.

	 ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมา	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งผู ้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 
เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการเลอืกตัง้องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	 
จ�านวน	405	คน	การเลือกตั้งเทศบาล	จ�านวน	405	คน	
และในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต�าบล	 เมื่อวันที่	 
28	 พฤศจิกายน	 2564	 จ�านวน	 405	 คน	 โดยปฏิบัติ
หน้าที่ตั้งแต่วันที่	20	ตุลาคม	2564	ถึงวันที่	1	ธันวาคม	
2564	 รวม	 43	 วัน	 และให้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 
เมือ่ได้รายงานต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้	เพือ่ประกอบ 
การพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง	ทั้งนี้	ไม่เกิน	3	วัน 
นับแต่วันเลือกตั้ง	
	 ผูต้รวจการเลอืกตัง้จ�าเป็นต้องมีความรูค้วามเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่และอ�านาจของตนเอง	 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง	 รวมท้ัง 
สามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง	 การอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให ้

มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เสมอ	 อีกท้ังยังเป็น 
การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ด้วยกันเอง	 ท�าให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู	้
ประสบการณ์	รวมทัง้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการปฏบัิติ
หน้าท่ี	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงจัดให้มี 
การอบรมพัฒนาศักยภาพผู ้ตรวจการเลือกต้ังขึ้น	 
โดยมวัีตถปุระสงค์	เพือ่ให้ผูต้รวจการเลอืกตัง้มคีวามพร้อม 
ในการปฏบิตัหิน้าที	่โดยเฉพาะความเข้าใจในสาระส�าคญั
ของกฎหมายและระเบยีบท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าท่ี 
ได้อย่างถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ	ท�าให้สามารถน�าข้อมูล 
จากการรายงานการกระท�าผิดหรือทุจริตการเลือกตั้ง 
ทีร่ายงานต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง	สามารถน�าไปสู่ 
การพจิารณาลงโทษผูก้ระท�าความผดิได้อย่าง	เป็นรปูธรรม	 
อีกทั้ง	 น�าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที ่
ในอนาคต	เพ่ือให้การเลอืกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 
สุจริตและเที่ยงธรรม	 เกิดการยอมรับในระดับประเทศ
และระดับสากลต่อไป
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	 นอกจากนี้	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังมีการเร่งพัฒนากระบวนการคัดเลือกและฝึกอบรม 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 เพื่อท�าให้สังคมทุกภาคส่วนเชื่อมั่น
ในการปฏิบัตงิาน	โดยในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่ 
และผู้บริหารท้องถิ่น	 ในรอบปี	 พ.ศ.	 2564	 ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้วางระบบประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 ซึ่งมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธาน	 ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานผูต้รวจการเป็นเลขานกุาร	มหีน้าทีแ่ละอ�านาจ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ตรวจการเลอืกตัง้ประจ�า
จังหวัด	 ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ให้เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบแล้วรายงานผล 
การประเมินให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา 
โดยเร็ว	 โดยผู ้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ทัง้นี	้มผีูต้รวจการเลอืกตัง้ 
ประจ�าจังหวัด	 ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล	 ผ่านเกณฑ์การประเมิน	 ครบทั้ง	 
405	คน	

สรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกต้ังประจ�า
จังหวัด	 ส�าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

การแจ้งเตือนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ที่ด�าเนินการเลือกตั้ง

การแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ แต่ไม่ได้มีการแก้ไข

การกระท�าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

ภาพแสดงจ�านวนข้อมูลที่น�าไปขยายผล

จำนวน 69 เรื่อง

การปดปายประกาศตาง ๆ ที่อยูในหนาที่
และอำนาจของผูดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน 6 เรื่อง

จำนวน 69 เรื่อง

จำนวน 12 เรื่อง

จำนวน 6 เรื่อง รวม 87 เรื่อง

เรื่องอื่นๆ เชน การติดตั้งปายหาเสียง
การจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง อาจไมมีความปลอดภัย

จำนวน 12 เรื่อง

การแจงเตือนการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ผูดำเนินการเลือกตั้ง 

จำนวน 4 เรื่อง

การแจงเตือนเจาหนาที่ที่ดำเนินการอบรม
กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งเกี่ยวกับ

ระยะเวลาการอบรมไมเปนไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

จำนวน 3 เรื่อง

จำนวน 4 เรื่อง

จำนวน 3 เรื่อง รวม 7 เรื่อง

แจงเตือนการปฏิบัติงาน
ของผูดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน 63 เรื่อง

การติดปายหาเสียงของผูสมัครไมเปนไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จำนวน 14 เรื่อง

จำนวน 4 เรื่อง

จำนวน 14 เรื่อง

จำนวน 30 เรื่อง

จำนวน 63 เรื่อง

รวม 111 เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

จำนวน 30 เรื่อง

การฝาฝนมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น

จำนวน 4 เรื่อง

ผูสมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ
ในการสมัครรับเลือกตั้ง

จำนวน 7 เรื่อง

ดำเนินการกับผูกระทำผิดกฎหมาย

จำนวน 2 เรื่อง

เก็บเปนขอมูล

จำนวน 5 เรื่อง

เสนอยุติเรื่อง

จำนวน 14 เรื่อง

จำนวน 5 เรื่อง

จำนวน 14 เรื่อง

จำนวน 2 เรื่อง

จำนวน 7 เรื่อง

รวม 26 เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ
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เสริมสร้างคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง 
มืออาชีพ
	 คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 (กปน.)		 
เป็นเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้งที่มีความส�าคัญ 
อย่างยิง่ในกระบวนการจดัการเลอืกตัง้ให้เป็นไปโดยสจุรติ	 
โปร่งใส	 และเที่ยงธรรม	 มีหน้าท่ีและอ�านาจเก่ียวกับ 
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกต้ัง 
ในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง	 ซึ่งทุกขั้นตอน
เป็นหัวใจหลักของการเลือกตั้ง	 ตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้ง	 
ในวันเลือกตั้งและด�าเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง	 อีกท้ัง
เป็นบทบาทหนึ่งของภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองได้ใกล้ตัวมากที่สุด
	 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่	ผูอ้�านวยการการเลอืกต้ังประจ�าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่	(ผอ.กต.อปท.)	ทีม่กีารเลอืกตัง้	โดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 (กกต.อปท.)	 จะแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประจ�าหน่วย	จ�านวน	9	คน	กรณีท่ีจดัการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน	 แต่หากเป็น
กรณีที่จัดการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บรหิารท้องถิน่	จะแต่งตัง้	จ�านวน	7	คน	ซึง่มหีน้าท่ีเก่ียวกบั 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง	 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัยประจ�าทีเ่ลอืกตัง้	(รปภ.)	จ�านวนอย่างน้อย 

ที่เลือกตั้งละ	 2	 คน	 โดยในกรณีสถานที่ที่มีผลต่อ 
ความปลอดภยั	อาจแต่งต้ังเพิม่เติมได้ตามความเหมาะสม	 
เพ่ือท�าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยัและสนบัสนนุการปฏิบตัิ 
หน้าที่ของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 โดยใน
การปฏบิติัหน้าทีน่ัน้จะต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามขัน้ตอน 
ตามกฎหมาย	ระเบยีบ	ประกาศและมตขิองคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม	และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
	 คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ังจะต้องปฏบัิติ
หน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน	 3	 ช่วง	 ได้แก่	 
ก่อนวันออกเสียงลงคะแนน	 คณะกรรมการประจ�า 
หน่วยเลอืกต้ังและเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�า
ทีเ่ลอืกต้ัง	ไปรบัมอบวัสดุอปุกรณ์ทีต้่องใช้ในการเลอืกตัง้ 
จากผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	 ตามวัน	 เวลา	 
และสถานทีท่ีก่�าหนด	และน�าไปเกบ็รกัษาไว้ในทีป่ลอดภยั	 
รวมถึงการจัดเตรียมท่ีเลือกต้ังกม็คีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่	 
เพ่ือเป็นการอ�านวยความสะดวกในการลงคะแนนแก ่
ผูม้าใช้สทิธเิลอืกต้ัง	ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาท่ีอาจ 
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ�า 
หน่วยเลอืกตัง้เอง	จงึควรด�าเนนิการตามความเหมาะสม 
ของแต่ละสถานที	่วนัออกเสยีงลงคะแนน	(วนัเลอืกตัง้)  
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ต้องจดัแบ่งหน้าทีกั่น	 
ได้แก่
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	 (1)	หน้าที่อ�านวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง	
	 (2)	หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
	 (3)	หน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง	
	 (4)	หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน
	 (5)	หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง	
	 และในช่วงสดุท้าย	การปฏิบตัหิน้าทีใ่นการด�าเนนิการ 
นับคะแนนเลือกตั้ง	 เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนและ 
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	 ให้คณะกรรมการประจ�า
หน่วยเลือกตั้งจัดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง	 เปิดหีบ
บัตรเลือกตั้งต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีอยู่	 ณ	 ท่ีเลือกต้ัง
แล้วด�าเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง	ณ	ที่เลือกตั้ง	โดยให้
กระท�าการโดยเปิดเผยและตดิต่อกันให้เสรจ็จะเลือ่นหรอื
ประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้
	 ดังนัน้	การอบรมสร้างความรู้ท่ีถูกต้อง	เพือ่ท่ีจะได้
มีความเข้าใจในบทบาทและอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	 
ระเบียบ	ประกาศ	ค�าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง		 
และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง	ๆ	รวมทั้งการชี้แนะ	เน้นย�้า	 
เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 ดังนั้น	
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้และเจ้าหน้าทีร่กัษา
ความปลอดภัยประจ�าทีเ่ลอืกต้ัง	จงึต้องเข้ารบัการอบรม
ตามวัน	 เวลา	 และสถานท่ีที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อ�านวยการ
การเลือกตั้งประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้ 
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มขีึน้	ในวนัอบรม	ประธานกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ 
ควรจัดประชุมคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	
เพื่อมอบหมายหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติในวันเลือกตั้งของ
แต่ละคนไว้	 เพราะในขณะเข้ารับการอบรมแต่ละคน 
จะเกิดความสนใจและให้ความส�าคัญและมีความเข้าใจ 
ในขัน้ตอนสามารถปฏิบัตหิน้าท่ีตามท่ีตนได้รบัมอบหมาย 
ได ้อย ่างถูกต้อง	 ทั้งนี้ 	 หากคณะกรรมการประจ�า 
หน่วยเลอืกตัง้หรอืเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัประจ�า
ทีเ่ลอืกตัง้คนใดไม่สามารถเข้ารบัการอบรมได้	ให้ประธาน
กรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	ช้ีแจงบทบาทและอ�านาจ 
หน้าที่ตามกฎหมายประกาศ	 ระเบียบและค�าสั่งของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 รวมทั้งซักซ้อมขั้นตอน 
การปฏิบตัหิน้าทีใ่ห้ทราบในวนัทีไ่ปรบัมอบวสัดอุปุกรณ์
	 ถึงแม ้ว ่ าการอบรมคณะกรรมการประจ�า 
หน่วยเลอืกตัง้จะเป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้อ�านวยการ
การเลือกต้ังประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม
แต่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่ได้ละทิ้ง 
กระบวนการนี	้ยงัคงตดิตาม	ชีแ้นะแนวทางการปฏิบตังิาน	 
และถ่ายทอดประสบการณ์การท�างานให้คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งในวันอบรมด้วย
	 ในการฝึกอบรมคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	 
ส�า นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได ้ เน ้นย�้ า 
แนวทางปฏิบัติงานและข้อพึงระวังที่ส�าคัญในหลาย

ประเด็น	อาท	ิการเตรียมความพร้อมก่อนการลงคะแนน	 
เกี่ยวกับระยะห ่างระหว ่างคูหาต ้องไม ่น ้อยกว ่า	 
50	 เซนติเมตร	 โต๊ะที่วางคูหาต้องมีพื้นเรียบไม่ขรุขระ	 
และควรวางโต๊ะละ	 1	 คูหา	 ปากกาลูกลื่นที่ใช้ในการ 
ลงคะแนนต้องทดสอบก่อนน�าไปผูกไว้ในคูหาลงคะแนน
โดยต้องไม่ใช้ปากกาสีแดงหรือปากกาเคมี	 รวมถึงกรณี
หากมหีน่วยเลอืกตัง้อยูช่ดิตดิกัน	ต้องมแีถบกัน้พลาสตกิ
หรือเชือกฟางหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นกั้นแนวเขตเพื่อแยก
แต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจน
	 นอกจากนี	้กรณทีีม่กีารเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่ 
กับผู้บริหารท้องถ่ินพร้อมกัน	 หากผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ใช้
สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา 
ท้องถิน่เพยีงอย่างเดยีว	ให้คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้	 
ผูท้�าหน้าทีต่รวจสอบบญัชรีายชือ่แจ้งเตอืนผูม้อบบตัรเลอืกตัง้	 
ระมดัระวงัในการจ่ายบัตรเลอืกตัง้ให้ถูกต้อง	และคณะกรรมการ 
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งผู ้ท�าหน้าที่คุมหีบบัตรเลือกตั้ง	 
ต้องควบคมุดแูลให้ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ได้หย่อนบตัรเลอืกตัง้ 
ใส่ลงในหีบบตัรเลอืกตัง้ให้ถกูต้องตามประเภท	และไม่ให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน�าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง	 
อกีทัง้	ในช่วงทีม่กีารนบัคะแนนคณะกรรมการประจ�าหน่วย 
เลือกตั้งที่ท�าหนา้ที่วินิจฉยับัตรเลือกตั้ง	ต้องอ่านเสยีงดงั 
ชัดเจนและเมื่ออ่านเสร็จแล้วจะต้องชูบัตรเลือกต้ัง 
ไม่ต�่ากว่าระดับไหล่ของตนโดยเปิดเผย	 เพ่ือแสดงให้ 
ผู้ท่ีอยูใ่นทีน่บัคะแนนได้เหน็อย่างชดัเจน	พร้อมทัง้เน้นย�า้ 
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ในเรือ่งของการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้	 
กรณีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ	
หรือผู้สูงอายุมีลักษณะทางกายภาพท�าให้ไม่สามารถ
ท�าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้	 ให้คณะกรรมการ
ประจ�าหน่วยเลือกตั้งหรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็น
ผู้ท�าเคร่ืองหมายลงในบตัรเลือกต้ังแทนโดยความยนิยอม
และเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ	หรือ
ผู้สูงอายุ	นั้น
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อมั่นว่า	 
การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน	 เจ้าหน้าท่ี 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง	 ทั้งบุคลากรภายใน
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือบุคลากร
ภายนอกส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	อย่างเป็น
แบบแผน	 ครอบคลุมทุกมิติ	 และส่งเสริมให้ทุกคนได้มี 
โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน	 จนรู้สึกร่วม 
เป็นเจ้าของการเลือกต้ังได้นั้น	 จะเป็นการยกระดับ
ระบบการบริหารจัดการเลือกตั้ง	 และจะเป็นรากฐาน
ของการด�ารงไว้ซึ่ง	 “องค์กรจัดการเลือกต้ังมืออาชีพ
อย่างยั่งยืน”
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มาตรฐานระบบงานจัดการเลือกตั้ง

	 ถึงแม้ว่าส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จะด�าเนินการจัดการเลือกตั้งประสบผลส�าเร็จและ

ได้มาตรฐานแล้วก็ตาม	 แต่ส�านักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ังก็มิได้หยุดยั้งในการก้าวไปสู ่วิสัยทัศน	์

“ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ

ระดับสากลในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ	 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข”	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคง 

มุง่มัน่และเช่ือม่ันว่า	“การยกระดบัมาตรฐานระบบงาน 

จดัการเลอืกตัง้”	เพือ่อ�านวยความสะดวกและเปิดโอกาส 

ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการจัดการเลือกต้ัง 

ได้นัน้	เป็นการสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลอืกตัง้ 

เพื่อให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 

ในการเลือกผู ้แทนเข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อท�าหน้าที ่

ทางการเมืองต่อไป	

	 ในการยกระดบัมาตรฐานระบบงานจดัการเลอืกต้ัง 

ให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	ส�านกังานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงาน 

เลือกตั้ง	3	ด้าน	ได้แก่	(1)	การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 

ผู้สมคัรรับเลือกต้ัง	และผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกบักระบวนการ 

เลอืกต้ัง	สามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้ง่ายและเท่าเทยีมกนั	 

(2)	การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารและจดัการเลอืกตัง้	 

และ	 (3)	 การบูรณาการและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ 

ขององค์การจัดการเลือกตั้งทั้งในและนอกประเทศ	 

เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาการเลือกต้ังให้มีประสิทธภิาพ	

และมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล

การน�าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน 
จัดการเลือกตั้ง
 1.	 แอปพลิเคชันฉลาดเลือก	 (Smart	 Vote) 

เป็นแอปพลเิคชนัทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 

ได้พัฒนาขึ้น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้มีสิทธิ 

เลอืกตัง้	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ช่องทางในการสบืค้น 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ัง	 โดยเปิดใช้งานครั้งแรก 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	 

เมือ่วนัที	่24	มนีาคม	2562	ต่อมาส�านกังานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งได ้พัฒนาต่อยอดให้สามารถน�ามาใช  ้
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ในการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่	และผูบ้รหิารท้องถิน่ด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร	ี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและ

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	การเลอืกตัง้สมาชกิสภา 

กรุงเทพมหานครและผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 

และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายก

เมืองพัทยา	 โดยแอปพลิเคชันมีข้อมูลที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถสืบค้นได้	ประกอบด้วย

  1.	ข้อมลูเกีย่วกบัผูม้สิีทธิเลอืกตัง้	แอปพลเิคชนั 

ฉลาดเลือก	(Smart	Vote)	เชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูล 

ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้งของส�านักบริหาร 

การทะเบียน	 กรมการปกครอง	 ซึ่งผู ้มีสิทธิเลือกต้ัง

สามารถตรวจสอบหน่วยเลอืกตัง้ทีต้่องไปใช้สทิธเิลอืกต้ัง	 

รวมถึงล�าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  2.	 ข้อมลูเกีย่วกบัผูส้มคัรรับเลอืกตัง้	ผูม้สีทิธิ 

เลอืกต้ังสามารถเลอืกค้นหารายช่ือของผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง 

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกสภาท้องถิ่นและ 

ผู้บริหารท้องถิ่น	ภายในแอปพลิเคชัน

  3.	 กฎหมาย	ระเบียบ	และรวมถาม-ตอบปัญหา 

เลือกตั้ง	 รวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 

การเลือกตั้ง	 ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 

และการออกเสียงประชามติ	

  4.	 ข้อมลูการใช้สทิธเิลือกตัง้	และการแจ้งเหตุ 

ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ัง	 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถ

ตรวจสอบรายชือ่ผูไ้ม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้	และการแจ้งเหตุ

ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านทางแอปพลิเคชันได้	

  5.	 สายด่วน	กกต.	1444	แจ้งเบาะแสการทจุรติฯ  

แอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับระบบสายด่วน	 กกต.	 1444	

เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูล	 หรือ

เสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้	 รวมถึงกรณีต้องการ

แจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งหรือการกระท�าใด 

ที่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ

เที่ยงธรรม	หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	สามารถ 

เลือกเมนภูายในแอปพลิเคชนั	Smart	Vote	เพ่ือเชือ่มต่อ 

ไปยังแอปพลิเคชันตาสับปะรดต่อไป

  6.	 สื่ อประชาสัมพันธ ์ความรู ้ เ ก่ียวกับ 

การเลือกต้ัง	 น�าเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 

คลิปวีดิโอเชิญชวนเลือกตั้ง	สื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ 

ท้องถิ่นไทย	อินโฟกราฟิกให้ความรู้	สารคดีวิทยุต้นแบบ

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น	 คู่มือการเลือกตั้ง 

ท้องถิ่นส�าหรับคนพิการ	เป็นต้น
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 2.	 แอปพลิเคชันตาสับปะรด	 เป็นแอปพลิเคชัน
ทีมุ่ง่เน้นการพฒันาช่องทางการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริต 
เลือกตั้ง	 โดยเมื่อประชาชนพบเห็นการทุจริตหรือ 
การกระท�าผดิกฎหมายเลอืกตัง้	สามารถรายงานสถานการณ์ 
ได้หลายรูปแบบ	 เช่น	 ข้อความ	 ภาพ	 เสียง	 หรือวีดิโอ	 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้	เพ่ือให้การเลอืกตัง้เป็นไปโดยสจุรติ	โปร่งใส	
และเที่ยงธรรม
	 	 ทั้งนี้	 ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะเป็นความลับ	

โดยผู้ใช้งานหากด�าเนินการส่งข้อมูลแล้วจะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้	
 3.	 แอปพลิเคชัน	Civic	Education		ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกต้ังวางเป้าหมายพฒันาประชาชน 
ให้เป็นพลเมอืงคณุภาพ	ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยวทิยากร 
ต้นแบบจากเครอืข่ายร่วมปฏบิติัการต่าง	ๆ 	ดงันัน้	เพือ่เป็น 
การเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของวทิยากร 
ต้นแบบเหล่านี	้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังจงึได้ 
ก�าหนดแนวทางและวธิกีารพฒันาสือ่สารสนเทศ	เพือ่เป็น 
เครื่องมือสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
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การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์ 
ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน	 โดยได้ด�าเนินการพัฒนา 
ช่องทางการสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ผ่านสือ่สารสนเทศ	เพือ่ให้วทิยากร	หน่วยงานเครอืข่ายต่าง	ๆ 	 
ที่เก่ียวข้อง	 ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา	 
และกรรมการศนูย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธปิไตย	(ศส.ปชต.)	 
ได้รบัข้อมูลข่าวสาร	สาระความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	ในรปูแบบ 
แอปพลิเคชัน	 Civic	 Education	บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ทโฟน	 โดยสามารถดาวน์โหลดการใช้งาน 
แอปพลิ เคชันได ้ ท้ั งระบบ	 IOS	 และ	 Android	 

เป ็นการน�าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มช ่องทาง 
การสื่อสารในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ร่วมมือกับส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เพื่ออ�านวย	 
ความสะดวกให้แก่ผูมี้สทิธเิลอืกต้ังในการแจ้งเหตุทีไ่ม่อาจ 
ไปใช้สิทธเิลือกต้ังทางอเิล็กทรอนกิส์	โดยน�ามาใช้คร้ังแรก
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ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	
อันได้แก่	 การเลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี	เมื่อวันที่	28	มีนาคม	2564	และต่อมา 
ได้พัฒนาระบบแจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 ส�าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎรทางอิเลก็ทรอนกิส์	ซึง่เริม่ใช้ในการเลอืกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร	เขตเลือกตั้งที่	1	
และจังหวัดสงขลา	เขตเลือกตั้งที่	5	แทนต�าแหน่งที่ว่าง	 
เม่ือวนัที	่16	มกราคม	2564	และครัง้ที	่2	ในการเลอืกต้ัง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	เขตเลอืกตัง้ที	่4	 

แทนต�าแหน่งทีว่่าง	เมือ่วนัที	่30	มกราคม	2565		การแจ้งเหตุ 
ท่ีไม่อาจไปใช้สิทธเิลือกต้ังทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นระบบงาน 
สารสนเทศใหม่	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
ผู ้มี สิทธิเลือกต้ังท่ีมีความจ�าเป ็นไม ่อาจไปใช ้สิทธ ิ
เลือกต้ังสามารถแจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้
และไม่ถูกจ�ากัดสิทธิบางประการ	 โดยคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเลือกตั้งให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป	
เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ	 ประชาชนสามารถเข้าใจง่าย	 สะดวก
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และรวดเร็ว	 ส่งผลให้ประชาชนท่ีมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
เกิดความเชื่อถือและยอมรับในการจัดการเลือกตั้งของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่ว่า	 “ทุกค�าถาม	 มีค�าตอบ	 ทุกค�าตอบเราติดตาม 
ด้วยความใส่ใจ”	 เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน 
ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง
 ศูนย์บริหารการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส	์ 
(E-War	Room)	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ให้ความส�าคญักบัการป้องกันและปราบปรามการกระท�าผดิ 
กฎหมายเลือกตั้ง	 จึงจัดต้ังศูนย์บริหารการหาเสียง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 (E	 -	 War	 Room)	 เป็นศูนย์รวม
การบูรณาการเกี่ยวกับการบริหารการหาเสียงของ 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนกิส์	ตลอดจนวเิคราะห์	และเสนอความเหน็ 
ต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง	กรณกีารกระท�าผิดเก่ียวกบั 
การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	
	 ศนูย์บริหารการหาเสียงฯ	ท�าหน้าท่ีในการติดตาม	
ควบคุม	ดูแล	ตรวจสอบ	และรับรายงานจากส่วนต่าง	ๆ	 

ภาพแสดงจ�านวนคู่สายที่ให้บริการ

สถิติการให้บริการตอบข้อสอบถามผ่านทางสายด่วน	กกต.	1444

จำนวน 5,975 เรื่อง

การตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งทองถิ่น

จำนวน 1,336 เรื่อง

การตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง ส.ส.

จำนวน 2,929 เรื่อง

การตอบขอซักถามเกี่ยวกับ
การดำเนินกิจการของพรรคการเมือง

จำนวน 2,700 เรื่อง

จำนวน 2,929 เรื่อง
จำนวน 12,029 เรื่อง
จำนวน 2,700 เรื่อง

จำนวน 1,336 เรื่อง
จำนวน 5,975 เรื่อง

รวม 24,969 เรื่อง

เรื่องอื่น ๆ

จำนวน 12,029 เรื่อง

การรับเรื่องรองเรียน

 ศูนย์บริการสายด่วน	 กกต.	 1444	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้บริการสายด่วน	
กกต.	 1444	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งและข่าวสาร
ต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้	 
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามผ่านทางแฟนเพจ	
“ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้”	และ	“สายด่วน	 
กกต.	1444	รู้จริงเรื่องเลือกตั้ง”	ภายใต้การให้บริการ
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อาทิ	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 สายด่วน	 
กกต.	1444	ประชาชน	ผูม้สีทิธเิลือกตัง้	ผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง	 
รวมถงึการแสวงหาข้อมลู	โดยเมือ่ได้รบัข้อมลูหรอืรายงานแล้ว	 
ศนูย์บรหิารการหาเสยีงฯ	จะด�าเนินการรวบรวม	วิเคราะห์	 
และเสนอต่อคณะท�างานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็น	
และหากเป็นกรณีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ์ ท่ีไม ่ถูกต ้อง	 จะเสนอเรื่องต ่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีค�าสั่งให  ้
ผูส้มคัร	พรรคการเมอืง	หรอืผูใ้ด	แล้วแต่กรณ	ีด�าเนนิการ 
แก ้ ไข เปลี่ ยนแปลง	 หรือลบข ้อมูลต ่อ ไป	 ท้ั งนี้	 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 มาตรา	 73	 
บัญญัติให้ในกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์	 และความปรากฏต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งไม่ว่าโดยทางใดว่า	 การหาเสียงเลือกตั้งนั้น 
ฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้	 หรือค�าสั่ง	 
ระเบียบ	 หรือข้อบังคับของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่แจ้งข้อเท็จจริง 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปโดยพลัน	และมีอ�านาจ 
ส่ังให้ผู ้ที่ เ ก่ียวข้องด�าเนินการแก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 
หรือลบข้อมูลโดยทันที
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การย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
	 ภายใน	90	วนันบัจากวนัเลือกตัง้	ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
ทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการ เลือกตั้ ง 	 พร ้อมทั้ งหลักฐานที่ เกี่ ยวข ้อง
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง	 ต่อผู ้อ�านวยการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 ทั้งนี้	 เป็นไปตามมาตรา	 62	
แห่งพระราชบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอื
ผูบ้รหิารท้องถิน่	พ.ศ.	2562	โดยการยืน่บัญชรีายรบัและ 
รายจ่ายในการเลือกตั้งผู ้สมัครรับเลือกตั้งสามารถ 
มายืน่ด้วยตนเอง	หรือมอบอ�านาจเป็นหนังสอืให้บุคคลอืน่ 
กระท�าการแทนก็ได้	 แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ส่งผลกระทบต่อ 
การรบัยืน่บญัชรีายรบัและรายจ่ายของผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ก�าหนด 
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการยืน่บญัชรีายรบัและรายจ่าย	 
เพิม่เตมิ	โดยก�าหนดไว้ในประกาศส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 เรื่อง	 วิธีการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	
ทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 2564	 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก ่ผู ้สมัครรับเลือกต้ัง	 
โดยก�าหนดว่า	 ในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 

ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิน่	สามารถยืน่บัญชรีายรบัและรายจ่ายในการเลอืกตัง้	 
พร้อมทั้งหลักฐานที่ เกี่ยวข ้องให ้ถูกต ้องครบถ้วน 
ตามความเป็นจริงต่อผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�า
จังหวัด	 ด้วยวิธีการยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ 
ยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	ของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดก็ได้	โดยให้ถือ
วนัประทับตราของบริษทั	ไปรษณย์ีไทย	จ�ากดั	หรือวนัส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	แล้วแต่กรณี	เป็นวันที่
ผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ยื่นต่อผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
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	 หากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องการแก้ไขหรือจัดส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม	ให้สามารถกระท�าได้	ทั้งนี้	การยื่นบัญชีรายรับ
และรายจ่ายในการเลือกตั้ง	 หรือการแก้ไขหรือจัดส่ง
เอกสารเพิม่เตมิต้องอยูภ่ายในระยะเวลา	90	วนั	นบัจาก 
วันเลือกตั้ง

การเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารและจัดการเลือกตัง้
 การบรูณาการจดัการข้อมลูกลางของส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้		การจดัและควบคุมการเลอืกต้ัง 
จ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหลายส่วนงาน	 อาทิ	 ข้อมูล 
เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง	 การแบ่งเขตเลือกตั้ง	 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	 พรรคการเมือง	
สมาชิกพรรคการเมอืง	ผลการเลอืกตัง้	การร้องเรยีนหรอื
ร้องคดัค้านการเลอืกตัง้	การเพกิถอนสทิธเิลอืกต้ัง	การส่ัง 
ให้มีการเลือกตั้งใหม่	 บัญชีหัวคะแนน	 แต่ข้อมูลต่าง	 ๆ	 
ตามที่ได้กล่าวมา	 มีการจัดเก็บที่หลากหลายทั้งใน 
รปูแบบเอกสารและรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์	ขณะเดยีวกัน
ลักษณะการจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลนั้น	 ส่วนงาน 
ที่รับผิดชอบต่างก็จัดท�าขึ้นเพื่อใช ้งานหรือรองรับ 
การปฏิบตังิานเฉพาะส่วนทีต่นเองรบัผดิชอบหรอืรองรับ 
กลุ่มเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานเพยีงส่วนเดยีว	ไม่มกีารเช่ือมโยง 
และบูรณาการข้อมูลร่วมกัน	 ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อน 

ในการน�าเข้าข้อมลูต้นทาง	จึงอาจท�าให้เกิดความซ�า้ซ้อน
ในการจัดท�าระบบสารสนเทศ	 และไม่สามารถน�าข้อมูล 
ที่มีอยู ่มาสนับสนุนการด�าเนินงานของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	 หรือมาใช้ในการประกอบ 
การตัดสนิใจของผูบ้ริหารได้อย่างรวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ	 
ซ่ึงหากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีการ 
บูรณาการข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ	 โดยให้แต่ละ 
ส ่วนงานจัดเก็บ	 บันทึก	 ปรับปรุงข ้อมูลที่อยู ่ ใน 
ความรบัผดิชอบ	และน�าข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้	 
เช่น	 วันครบวาระการด�ารงต�าแหน่งวันเลือกต้ัง	 ข้อมูล
ของผู้สมัคร	เช่น	ประวัติผู้สมัคร	พรรคการเมืองที่สังกัด	 
คะแนนท่ีได้รบั	ผู้ให้การสนับสนนุผูส้มัครรับเลือกต้ัง	เป็นต้น	 
กจ็ะสามารถน�าข้อมลูนัน้มาใช้ในการสนบัสนนุและประกอบ 
การจัดและควบคุมการเลือกตั้งให ้ เป ็นโดยสุจริต 
และเท่ียงธรรมได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	 
และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนินการบูรณาการ 
จดัการข้อมลูกลางของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	 
โดยการจัดท�าสถาปัตยกรรมข้อมูลและมาตรฐาน 
ข้อมูลกลางของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
เป็นกรอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมลูให้เป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน	 ท�าให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน 
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ท่ี เกี่ ยวกับการเลือก ต้ังทั้ งหมดของทุกส ่ วนงาน	 
ลดความซ�้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล	 รวมทั้งมีการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล	 ตลอดจนไม่เปิดเผยข้อมูล 
อันเป็นความลบัของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง	
	 ทั้งนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ 
จัดอบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมองค์กรให้แก่บุคลากรของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 และขณะนี้อยู ่ระหว่าง 
ด�าเนินการระยะที่	 2	 กล่าวคือ	 การจัดท�าระบบร่วม 
ในการตัดสินใจภายในองค์กร
 ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	
(Data	 Exchange	 Center	 :	 DXC)	 ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให ้
ความส�าคัญกับการสบืสวนสอบสวนการกระท�าทุจรติเลือกต้ัง 
เป็นอย่างยิง่	และเลง็เหน็ว่าการแลกเปลีย่นเชือ่มโยงและ 
การใช้ประโยชน์ข้อมลูกระบวนการยตุธิรรมร่วมกนัจะก่อ 
ให้เกิดการพฒันางานยตุธิรรมทัง้ในด้านการบรหิารจัดการ 
ของหน่วยงาน	การพฒันาระบบการให้บรกิารประชาชน
เพื่ออ�านวยความยุติธรรม	 โดยสามารถสอบถามข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมได้	 รวมถึง
สามารถจัดท�าข้อมูลในภาพรวมของงานยุติธรรมได้	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ร่วม
ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน

ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 (Data	
Exchange	Center	:	DXC)	กบัหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมอืทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อย่างเป็นระบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรม 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อพัฒนาระบบแลกเปล่ียน 
ข้อมลูสารสนเทศกระบวนการยติุธรรมให้มคีวามสมบรูณ์
ครบถ้วน	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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ได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	 และเพื่อ
ด�าเนินการ	 ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการน�า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและ 
การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม	
	 ภายใต้ข้อตกลงข้อมลูท่ีมกีารสบืค้น	เชือ่มโยง	หรอื 
แลกเปลีย่น	จะเป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม	 โดยหน่วยงานมีสิทธิขอหรือให้	 
ทั้งนี้	 เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ	พ.ศ.	2540	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วย
การรักษาความปลอดภยัแห่งชาติ	พ.ศ.	2552	(ฉบบัที	่2)	
พ.ศ.	2554	และ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2560	ระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ	พ.ศ.	2544	รวมทั้ง
เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายว่าด้วยอ�านาจหน้าที่ 
ของแต ่ละหน่วยงานและพระราชบัญญัติว ่าด ้วย 
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	
และ	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
7924 ปี กกต.

	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชื่อมั่นว่า 
ความร่วมมอืดงักล่าว	จะช่วยยกระดบักระบวนการสบืสวน 
สอบสวนการทจุรติเลอืกตัง้ได้	และจะน�าไปสูก่ารเลอืกตัง้ 
ที่สุจริต	 โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 และชอบด้วยกฎหมาย 
ดั่งปณิธานที่ตั้งไว้
 การถอดบทเรียนและการจัดการความรู  ้
ด้านการเลือกตั้ง	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
ได้ด�าเนินการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดั	เมือ่วนัท่ี	20	ธนัวาคม	2563	และการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	 เมื่อวันที	่ 
28	มีนาคม	2564		โดยมีวัตถุประสงค์	
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดการ
เลอืกตัง้ท้องถิน่	รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมลูส�าหรบับริการ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา 
ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยความส�าเร็จและปัจจัยที่เป็น
ปัญหาอปุสรรคในการจดัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่
และผู้บริหารท้องถิ่น	
	 3.	 เพ่ือน�าผลจากการศึกษามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเลือกตั้ง	 และ 
การควบคมุการเลอืกตัง้ท้องถิน่ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 
ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป		

	 โดยด�าเนินการส�ารวจสภาพปัญหา	 อุปสรรค	 
และข้อเสนอแนะ	ในการจดัการเลอืกต้ังจากผูป้ฏบิติังาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ งประจ�าองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่น	 
ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 
ผู ้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ�าจังหวัด	 พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	 และผู้เกี่ยวข้อง	 ข้อมูลที่ได้ 
จากการถอดบทเรียนการเลือกต้ังท้องถ่ิน	 ท้ังกรณี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 และการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	 ได้น�ามาสรุป
และประมวลเป็นภาพรวมของสภาพปัญหา	 อุปสรรค	
ข้อเสนอแนะ	ขนาดของปัญหา	และความจ�าเป็นเร่งด่วน
ของปัญหา	และได้ประสานส่วนงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ 
แก้ไขประเด็นท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนและสามารถ 
ด�าเนนิการได้ทนัท	ีรวมท้ังได้มกีารตดิตามความก้าวหน้า
ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในประเด็นอื่น	 ๆ	 โดยมีผล 
การแก้ไขปัญหาทีไ่ด้จาก	ถอดบทเรยีนฯ	โดยสงัเขปได้	ดงันี้
 มิติการบริหารและการจัดการ	 การด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในมิตินี้	 มีประเด็นที่มีความส�าคัญ 
และจ�าเป ็นเร ่งด ่วนท่ีต ้องแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จก ่อน 
การจัดการเลือกต้ังสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
80 24 ปี กกต.

และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ซึ่งส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้ด�าเนนิการแก้ไขเรยีบร้อยแล้ว	 
อาท	ิการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
ทุกช่องทาง	การชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัผูส้มคัรรบัเลอืกต้ัง 
เรื่องคุณสมบัติของผู ้สมัครรับเลือกตั้งโดยปรับปรุง
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง	 และได้รวบรวมแนวทาง 
การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ	 กรณีการเป็นเจ้าของ 
หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	 ๆ	 
การอบรมเจ้าพนักงานผู ้ด�าเนินการเลือกตั้งประจ�า 
หน่วยเลือกตั้ง	 การเน้นย�้าในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 (กปน.)	 รวมถึง 
การอบรมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจการ 
เลือกตั้ งประจ�าจังหวัดทุกคร้ังก ่อนปฏิบัติหน ้าที่	 
เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าท่ีของผูต้รวจการเลอืกตัง้ประจ�าจงัหวดั 
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง	 พ.ศ.	 2561	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2561	
  มติกิฎหมาย	ระเบยีบ	และประกาศ	แบ่งออกเป็น	 
2	 ส่วน	 ได้แก่	 ระเบียบ	 ประกาศ	 ที่มีความส�าคัญ 
และจ�าเป ็นเร ่งด ่วนที่ต ้องแก ้ไขให ้แล ้วเสร็จก ่อน 
การจัดการเลือกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
และนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	และการแก้ไขกฎหมาย	 

ระเบียบที่จะน�าเสนอภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายก 
เมอืงพัทยา	ภายหลังส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ได้ต่อยอดกจิกรรมดังกล่าว	โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าจังหวัดจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
ผ่านกระบวนการสนทนากลุ ่ม	 (Focus	 Group)	 
เพ่ือถอดบทเรียนการเลอืกตัง้สมาชกิสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	เมือ่วนัที่	 
28	 พฤศจิกายน	 2564	 เพ่ือให้บุคลากรการเลือกตั้ง 
ในระดับพ้ืนที่	 ซ่ึงเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและ 
นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	ได้มส่ีวนร่วมในการสะท้อน 
ถึงข้อเท็จจริง	 ปัญหา	 อุปสรรค	 ท่ีพบในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน	 และครอบคลุมในทุกมิติ	 ทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย	ระเบียบ	และการบริหารและจัดการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน	 อันจะ 
เป็นประโยชน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 
ในการจัดท�าข้อเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งจะน�าผลการถอดบทเรียน 
ดังกล่าวประกอบการประชมุระดมความคดิเหน็เพ่ือถอด
บทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นในภาพรวมต่อไป
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การบูรณาการและแลกเปล่ียนความร่วมมือของ
องค์การจัดการเลือกตั้ง
	 การขับเคลื่อนภารกิจการจัดการเลือกตั้งและ 
การออกเสียงประชามตใิห้มปีระสทิธภิาพและมมีาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับระดับสากลได้น้ัน	 การสร้างและขยาย
เครือข ่ายความร ่วมมือกับต ่างประเทศถือว ่าเป ็น 
อีกหน่ึงเครื่องมือส�าคัญในการ	 “ยกระดับมาตรฐาน 
ระบบงานเลือกต้ัง”	 ไม่ว ่าจะด้วยการศึกษาดูงาน	 
การประชุมหารือ	 รวมถึงการร่วมสังเกตการณ์	 ซึ่งเป็น
โอกาสอนัดใีนการสร้างการเรยีนรูใ้หม่	ๆ 	ให้แก่ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้และน�ามาปรบัใช้ให้สอดคล้อง

กับบริบทของประเทศไทย	 เพื่อให้บรรลุซึ่งพันธกิจของ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง	“สร้างความเข้มแขง็ 
ของกระบวนการเลือกตั้ง	 เพื่อให้ได้คนดีมาปกครอง 
บ้านเมอืง”	โดยในรอบปีทีผ่่านมาส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังได้บูรณาการและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ	
กับองค์กรต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
 การประชุมร ่วมกับคณะผู ้ แทนรัฐสภาไทยใน 
การประชุมคณะกรรมาธิการด้านสังคม	 การประชุมใหญ่
สมัชชารัฐสภาอาเซียน	คร้ังท่ี	42  
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วม
ประชุมกบัคณะผูแ้ทนรัฐสภาไทย	เพือ่แสดงความเหน็ต่อ 
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ร่างข้อมติด้านสังคม	 (ร่างข้อมติว่าด้วยเทคโนโลยี	 
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง)	ในการเตรียม 
ความพร้อมของรฐัสภาไทยต่อร่างข้อมตดิงักล่าวท่ีจะน�า
เข้าสู่การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่	 42	 
ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่	23	-	25	สิงหาคม	2564	โดยมี
ประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศเจ้าภาพ
	 การประชมุร่วมดงักล่าวเป็นความร่วมมอืระหว่าง
รัฐสภาไทยและส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ในบริบทเวทีระหว่างประเทศ	 โดยแสดงถึงเจตจ�านง
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท่ีสุจริตและเท่ียงธรรม	 
โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังขอปรับค�าว่า	
free	election	เป็น	free	and	fair	elections	ทุกแห่ง
ในร่างข้อมติดังกล่าว	 เพราะสะท้อนค�าในกฎหมายไทย
มากกว่า	 ที่ก�าหนดไว้ว่าการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้ง 
ทีส่จุรติและเทีย่งธรรม	นอกจากนี	้ยงัได้ตอบข้อสอบถาม 
ของผู ้แทนรัฐสภาไทยถึงเรื่องการเตรียมความพร้อม
ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการเลือกตั้ง	 โดยชี้แจงว่า
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการเตรียม 
ความพร้อมในเรื่องการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน 
การเลือกตั้งโดยตลอด	 อีกทั้งตามมาตรา	 84	 วรรคสอง	 
แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลอืกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พ.ศ.	 2561	 ก็ได้เปิดกว้าง 

ในกรณดัีงกล่าว	โดยก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง 
อาจก�าหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอื่นก็ได้
ถ้าการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีนั้นสามารถป้องกัน
การทุจริตในการเลือกต้ังได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สะดวกกว่าการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกต้ัง 
และมีค่าใช้จ่ายที่คุ ้มค่า	 โดยวิธีการนั้นจะต้องเป็น 
การออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั	ทีผ่่านมาส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ได้มคีวามร่วมมอืกับส�านักงาน
พฒันารฐับาลดจิทิลั	พฒันาระบบการลงคะแนนเลอืกตัง้ 
ทางอินเทอร์เน็ต	 (i-Voting)	 โดยมีต้นแบบมาจาก 
ประเทศเอสโตเนีย	 และพร ้อมน�ามาพัฒนาใช ้ใน 
การออกเสียงเลือกตั้ง	 แต่ทั้งนี้	 การออกเสียงลงคะแนน 
เลือกต้ังทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็ต้องค�านึงถึงหลายปัจจัย	 
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองในแต่ละประเทศ	 
ซึง่มคีวามแตกต่างกนั	ปัจจยัเรือ่งกายภาพของแต่ละประเทศ	 
โดยต้องค�านึงถึงพื้นที่ที่ห่างไกล	 นอกจากนี้	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังก�าลังด�าเนินการจัดท�า 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	ระยะเวลา	5	ปี	(พ.ศ.	2563	-	พ.ศ	2567)	 
ซึ่ ง ได ้ ก� าหนดเรื่ อ งของการพัฒนาการ เลื อก ต้ั ง	 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้วย
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 การศึกษาดูงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร	 
ณ	สถานเอกอคัรราชทตูสหพนัธรฐัรัสเซยีประจ�าประเทศไทย
	 สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�า
ประเทศไทยได้ก�าหนดการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร	 (Federal	 Duma)	 นอกราชอาณาจักร	
ณ	 สถานทูตเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�า 
ประเทศไทย	ในการนี	้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ได้รับอนุญาตจากท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�า 
ประเทศไทย	ให้ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
เข้าศึกษาดูงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร	

	 ในการเข้าศกึษาดงูานนีไ้ด้รบัความอนเุคราะห์จาก	
H.E.	 Mr.	 Evgeny	 Tomikhin	 เอกอัครราชทูตรัสเซีย
ประจ�าประเทศไทย	 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป 
เรือ่งการจดัการเลอืกตัง้นอกราชอาณาจกัรของสหพนัธรฐั 
รัสเซียให้คณะผู ้แทนของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังด้วยตนเอง	 และเนื่องจากอยู่ในช่วงของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
การจัดการเลือกต้ังครั้งนี้จึงต้องด�าเนินภายใต้มาตรการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 โดยในการจัด 
การเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรนอกราชอาณาจกัร 
ของสหพันธรัฐรัสเซียจะมีบัตรเลือกตั้ง	 2	 ใบ	 ส�าหรับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตและ
แบบบญัชรีายชือ่	เปิดหน่วยเลอืกต้ังเวลา	08.00	นาฬิกา	 
และปิดหน่วยเลือกตั้งเวลา	 20.00	 นาฬิกา	 และจะ
นับคะแนน	ณ	 หน่วยเลือกต้ังที่สถานเอกอัครราชทูต
สหพันธรัฐรัสเซียประจ�าประเทศไทย	ซึ่งนับคะแนนรวม 
กับบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งจัดก่อน 
วันเลือกต้ังจริง	 1	 สัปดาห์	 โดยการเลือกต้ังล่วงหน้า	 
จัดหน่วยเลือกตั้ง	ณ	โรงแรม	W	Retreat	Koh	Samui	
อ�าเภอเกาะสมยุ	จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน	ีเมือ่วนัที	่11	กนัยายน	
2564	และหน่วยเลอืกต้ัง	ณ	โรงแรม	Royal	Cliff	Grand	
เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2564	
การนบัคะแนนจะเริม่ด�าเนนิภายหลงัจากการปิดหบีบตัร
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ในเวลา	 20.00	 นาฬิกา	 เม่ือนับผลการลงคะแนนเสียง 
เลอืกตัง้เรยีบร้อยแล้ว	คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตัง้ 
จะลงลายมอืช่ือก�ากับพร้อมประทบัตรา	และรายงานผล 
ไปยังกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
ในฐานะเป็นผูป้ระสานงานกบัคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
สหพันธรัฐรัสเซียเพื่อด�าเนินการรวบรวมผลต่อไป
 กา รสั ง เ กตกา รณ ์ เ ลื อก ต้ั ง ป ร ะ ธ าน าธิ บดี
สาธารณรัฐเกาหลี	สมัยท่ี	20	ตามโครงการสังเกตการณ์
การเลือกต้ังนานาชาติประจ�าปี	 2565	 (International	
Election	Observation	Program	:	IEOP) 
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วม
โครงการสังเกตการณ์การเลือกตั้งนานาชาติประจ�าปี	 
2565	(International	Election	Observation	Program	:	 
IEOP)	 ส�าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี	 สมัยที่	 20	 
ซ่ึงจัดข้ึนในรปูแบบออนไลน์	เมือ่วนัพธุที	่4	มนีาคม	2565	 
เวลา	17.30	-	19.30	นาฬิกา	ตามเวลาท้องถิน่ในประเทศไทย	 

ตามค�าเชิญของคณะกรรมการการเลือกต้ังแห่งสาธารณรัฐ
เกาหลี	
	 โดยการสังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบด ี
ในครัง้นี	้มผีูเ้ข้าร่วมการสงัเกตการณ์การเลอืกต้ังผ่านระบบ	 
Zoom	Meeting	 จ�านวน	 168	 คน	 จาก	 28	 องค์กร 
ใน	23	ประเทศ	โดยนอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แห่งสาธารณรฐัเกาหลจีะมคีลปิวดีิโอสาธติการให้ความรู้ 
เรื่องระบบและวิธีการเลือกต้ังแล้ว	 ยังจัดกิจกรรม 
ถ่ายทอดสด	 (Live)	 จากศูนย์นับคะแนนเลือกต้ัง 
แบบเรียลไทม์และแสดงภาพวีดิโอที่บันทึกไว ้จาก 
ศูนย์การเลือกต้ังที่ให้ประชาชนมาลงคะแนนเลือกตั้ง
ในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า	 ซึ่งได้มีขึ้นเมื่อวันที	่
4	-	5	มีนาคม	2565	ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเลือกตั้งในช่วง 
การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	ซึง่โครงการนี้ 
เป็นการสังเกตการณ์การเลือกตั้งประธานาธบิดอีอนไลน์
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คร้ังแรกที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีอีกด้วย
 การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท	 Facebook		
ประเทศไทย
	 ส� านักงานคณะกรรมการการ เ ลือกตั้ ง จัด 
การประชุมหารอืกบัผูแ้ทนบรษิทั	Facebook	ประเทศไทย	
ผ่านระบบ	 Zoom	Meeting	 เรื่องการด�าเนินงานของ	 
Facebook	เพื่อปกป้องการเลือกตั้งที่สุจริต	โดยเนื้อหา
การประชุมกล่าวถึง	 ประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู	่ 
ยคุดจิทิลัทีม่บีทบาทต่อการใช้ชวีติเพิม่มากขึน้	ซึง่	Facebook	 
เป็นหนึ่งในสื่อที่มีบทบาทในทุกระดับชั้นของสังคม	 
รวมถงึบทบาททีเ่กีย่วข้องกบัการเลอืกตัง้	ทัง้นีก้ารเลอืกตัง้ 
คือการแข่งขัน	 จึงอาจเกิดการกระท�าที่ละเมิดกฎและ
กติกาซึ่งขัดกับหลักการเลือกตั้งท่ีสุจริต	 เท่ียงธรรม	 
และเสมอภาค	ทางส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ได้ร่วมมือในการด�าเนนิงานกบั	Facebook	ประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่สุจริต	โปร่งใส	และเที่ยงธรรม
และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เป็น
ผู้มีส่วนร่วมที่ส�าคัญท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข	 และบทบาทของ	 
Facebook	 ในการให ้ความช ่วยเหลือส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ในการป้องกันและปราบปราม
การหาเสียงเลือกต้ัง	 และการกระท�าอันฝ่าฝืนกฎหมาย
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เลอืกตัง้และพรรคการเมอืง	โดยมคีวามร่วมมอืทีด่ต่ีอกนั
มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2561
	 ทั้งนี้ 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ขอความร่วมมือจาก	 Facebook	 ประเทศไทย	 โดยมี 
จดุประสงค์เพือ่ลดการแทรกแซงการเลอืกตัง้ให้มากท่ีสดุ	
โดยมีหลักการท�างานแบ่งออกเป็น	 4	 ด้าน	 เพื่อสร้าง 
ความโปร่งใสในการเลือกตั้ง	ดังนี้	
	 1)	 มาตรการปราบปรามบัญชีผู้ใช้ปลอม		
	 2)	 ลดการแพร่กระจายข่าวปลอม	
	 3)	 ยุติกิจกรรมเกี่ยวข้องที่น่าสงสัย	
	 4)	 แนวปฏิบัติที่ดีของ	Facebook	
	 นอกจากนี้	ในการใช้	Facebook	อย่างปลอดภัย
ในการเลือกตั้ ง	 Facebook	 จะมีการตรวจสอบ	 

เพื่อป ้องกันไม ่ให ้ เกิดการส ่งต ่อข ้อมูลที่ผิดพลาด 
ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 การโพสต์เพ่ือซ้ือสิทธิขายเสียง	 
และการโพสต์เพื่อแสดงเจตนาที่จะกระท�าผิดกฎหมาย 
รวมถึงไม่อนุญาตให้มีการโพสต์เนื้อหาข่มขู่หรือแสดง
ความรุนแรงต่าง	ๆ	ด้วย	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคง
แสวงหาหนทางสู่ความส�าเร็จในการยกระดับมาตรฐาน
การจัดการเลือกต้ังต่อไป	 โดยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบ
การเลอืกตัง้ให้เป็นระบบการเลอืกตัง้ทีด่	ีถกูต้อง	สะดวก
รวดเร็ว	 และเสมอภาค	 เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน	
สามารถตรวจสอบได้	 และเป็นตะแกรงคัดกรองคนดี 
มีคุณภาพเข้าสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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สานพลังเครือข่ายร่วมปฏิบัติการอย่างยั่งยืน

	 คณะกรรมการการเลือกตั้ งและส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริม	
สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ	 สถาบันการศึกษา	 และ
องค์กรเอกชน	ในการสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องให้
แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน	หรอืให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 
ในการตรวจสอบการเลอืกตัง้	และความรูท่ี้ถูกต้องเก่ียวกบั 
รัฐธรรมนูญ	 เพื่อน�าไปสู่การเลือกตั้งคุณภาพ	 โดยการ
สร้างพลเมืองคุณภาพน้ัน	 เป็นอีกหน่ึงภารกิจส�าคัญ
ที่ล�าพังเพียงแต่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นผู้ด�าเนินการน้ันคงเป็นไปได้ยากที่จะส�าเร็จลุล่วงได	้
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ภาคประชาชน	จึงเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้
ภารกิจดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ไปได้เป็นอย่างดี	
	 ในรอบปีที่ผ ่านมา	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลอืกตัง้จงึมุง่มัน่ในการส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	บรูณาการ 
ความร่วมมือกับภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาชน	
และภาคประชาสังคม	 ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 

พรรคการเมืองในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ 
ถกูต้อง	รวมทัง้เสรมิสมรรถนะของบคุลากรของเครอืข่าย
การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 และมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน
ที่มีความเป็นมืออาชีพและเป็นกลางทางการเมือง	ดังนี้

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุน
 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังร่วมกับ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสาน
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนา
ประชาธิปไตย	 ภายใต้โครงการเผยแพร่อุดมการณ ์
และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี	 
(archetype)	 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 
แก่สภานักเรียน	ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือ	เพื่อ
เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเก่ียวกบัการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข	 และสร้างจิตส�านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ผ่านกลุ่มสภานักเรียน	 เพื่อให้เยาวชนในสถานศึกษา
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ได้เข้ามามีส่วนร่วมและขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียน 
ในสถานศึกษา	ครอบครัว	และชุมชนต่อไป	โดยลักษณะ 
การด�าเนนิกจิกรรมเป็นการน�ากระบวนการ	Active	Learning	 
เข้ามาเป็นการเสริมสร้างการเรยีนรูใ้ห้แก่เดก็และเยาวชน	 
ซึง่เมือ่ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าจงัหวดั 
และกรุงเทพมหานคร	 ได้ใช้กระบวนการให้ความรู้ผ่าน
การอบรมแบบการมีส่วนร่วมแล้ว	สถานศึกษาที่เข้าร่วม
กจิกรรมจะร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง
ประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 ในการคิดกิจกรรม
และด�าเนินกิจกรรมในสถานศึกษาหรือชุมชน	 ถือเป็น 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ที่ผู ้เรียนได้ลงมือกระท�า 
และได้ใช้กระบวนการคดิเกีย่วกับสิง่ท่ีเขาได้กระท�าลงไป	 
โดยผู้เรยีนจะถกูเปลีย่นบทบาทจากผูร้บัความรู	้(Receive)	 
ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้	(Co-Creators)	
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	-	2565	ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ผนึกก�าลังความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็น 
พลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่ 
สภานักเรียน	ดังนี้
	 1)	 ประชุมบูรณาการความร ่วมมือระหว ่าง 
หน่วยงานและติดตามประเมินผลการด�าเนินกิจกรรม
เสริมสร ้างความรู ้ เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองและ 
การมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สภานักเรียน

	 2)	 ประชุมชี้แจงการด�าเนินกิจกรรมแก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา	 อาจารย์ท่ีปรึกษาสภานักเรียน	 และผู้แทน
สภานักเรียน	ผ่านระบบ	Zoom	Cloud	Meeting	เพื่อ
ให้การด�าเนินกิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน	
	 3)	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ด�าเนนิการ 
ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการม ี
ส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยแก่สภานักเรียน	
	 4)	 จัดโครงการประกวดคลิปวิ ดี โอ	 หัวข ้อ	
“พลเมืองวิถีใหม่”	ภายใต้กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย	 
ภายในสถานศึกษา	ครอบครัวและชมุชน	ซ่ึงจะด�าเนนิการ 
คัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู ้ชนะเลิศในประเภท
มัธยมศึกษา	 และประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทาง 
การศกึษา	ประเภทละ	3	รางวลั	และรางวลั	Popular	Vote	 
ภายในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2565
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 กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม  
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ร่วมกับ
กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
ส่งเสริม	 สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ให้กับเยาวชน 
ในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผลักดัน 
เป็นวาระแห่งชาติ	 โดยได้มีการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 
ร่วมกัน	 เสนอคณะรัฐมนตรีให้ก�าหนด	 “การเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้อง 
แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	 ให้กับนิสิต	
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ
	 ทั้งนี้	 การประสานงานระดับนโยบายระหว่าง	
กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	
กับ	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	มีเป้าประสงค์
ในการผลักดันหลักสูตรวิชา	 “พลเมืองที่เข้มแข็ง”	 เป็น
วิชาศึกษาทั่วไป	 (General	 Education	 :	 GE)	 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งหรือบูรณาการกับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปอื่น	ๆ	รวมทั้งการส่งเสริม	สนับสนุน	การจัด
กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายให้กับนิสิต	 นักศึกษา	
เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองคุณภาพ	
เช่น	 กิจกรรมค่ายอาสาประชาธิปไตย	หรือจัดประกวด

กจิกรรมสร้างสรรค์เพือ่ส่งเสริมการเรยีนรู้ประชาธปิไตย		
ตลอดท้ังการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประธานสภา
นักศึกษา	นักศึกษา	 เพื่อเป็นแกนน�าขับเคลื่อนกิจกรรม 
ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
	 ส�าหรับการสนับสนุนเชงินโยบายและการด�าเนินการ 
ร่วมกันระหว่าง	2	หน่วยงาน	มีการก�าหนดเป็นนโยบาย 
เพือ่ด�าเนนิการทัง้ในส่วนกลางและภมูภิาคอย่างต่อเนือ่ง	 
ได้แก่	การจดัท�าคูม่อืการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป	(General	 
Education)	วชิาพลเมอืงคณุภาพ	(Quality	Citizen)	และ 
จดัให้มกีารเรยีนการสอนในรายวชิาศกึษาทัว่ไป	การพฒันา 
หลักสูตรและการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรของสถาบัน
อุดมศึกษาและร่วมเป็นวิทยากรเครือข่ายของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง	ด�าเนนิโครงการและกจิกรรม	
ตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่การพฒันาปรบัปรงุ
การด�าเนินงานร่วมกัน	 ตลอดทั้งสนับสนุนให้สถาบัน
อุดมศึกษาทุกแห่งมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง	
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 กระทรวงศึกษาธิการ  
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธกิาร	ส่งเสริม	สนบัสนุนการสร้างความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	 
ในระบบการศึกษาระดับปฐมวัย	 ประถมศึกษา	 และ
มัธยมศึกษา	เป็นวาระแห่งชาติ	โดยก�าหนดเป็นนโยบาย
ต่อเนื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคด�าเนินงาน	 “การเสริมสร้างความเป็น 
พลเมอืงคณุภาพและความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกับ 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข”	 แก่นักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง	
ร่วมกันน�าแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพลเมือง
คุณภาพ	 รวมทั้ง	 แอปพลิเคชัน	 Civic	 Education	 
บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสมาร์ทโฟนของส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ไปใช้ในการสอนและท�า
กิจกรรมของนักเรียนส�าหรับทุกช่วงชั้นของการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานและระดับอาชวีศกึษา	รวมท้ังลกูเสือ	เนตรนาร	ี 
ยุวกาชาด	และสภานักเรียน	โดยใช้ล�าดับขั้นของจุดเน้น 
การเรียนรู ้แต่ละระดับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
คุณภาพ	ตลอดจน	ร่วมกันจดัท�าแผนบรูณาการความร่วมมอื 
ระหว่างกระทรวงศกึษาธกิารกับส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง	 ในการด�าเนินการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองคุณภาพในด้านต่าง	 ๆ	 โดยก�าหนดงบประมาณ 

ที่จะร่วมด�าเนินการและเป็นแผนต่อเนื่องระยะ	 5	 ปี	 
(พ.ศ.	2566	-	2570)	
 สถาบันพระปกเกล้า  
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้และสถาบัน
พระปกเกล้า	 ร่วมกันหารือแนวทางการประสานความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมความรู ้
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 เพื่อแลกเปลี่ยนถึง
แนวทางการจัดท�าแผนบูรณาการขับเคล่ือนการด�าเนิน
โครงการ/กิจกรรม	 ร่วมกัน	 ซ่ึงสถาบันพระปกเกล้าให ้
ความร่วมมือและสนับสนุนผลงานด้านวิชาการ	งานวิจัย	 
บทความ	 ตลอดจนเนื้อหาหลักสูตรและวิทยากร	 เพ่ือ
จัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา	 ร่วมกัน	 รวมถึงการเผยแพร่ 
เนื้อหาหลักสูตร	 คู่มือวิทยากร	 สื่อประชาสัมพันธ์	 เช่น	
คลิปวีดิทัศน์ให้ความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	 ผ่านส่ือ
ออนไลน์	 หรือผ่านแอปพลิเคชัน	 Civic	 Education	 
ของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้
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	 ภายหลังส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอืในการเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงคณุภาพ
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ	
	 โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าว	 เป็นไปเพื่อ
ให้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการขับเคลื่อน
กจิกรรมปฏริปูประเทศทีจ่ะส่งผลให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมนียัส�าคญั	(Big	Rock)	ที	่1	การส่งเสรมิ 
ความรู ้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และขับเคล่ือนภารกิจ
การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
มีการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 เป็นรูปธรรม	 
เกิดสัมฤทธิ์ผล	
 กระทรวงสาธารณสุข 
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งและ 
กระทรวงสาธารณสุข	ได้ร่วมกนัขับเคล่ือนการเสริมสร้าง 
ความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู ้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านทางเครอืข่ายภายใต้การก�ากบัของ 
กระทรวงสาธารณสุข	 นั่นก็คือ	 เครือข่ายอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
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ส�าคัญและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อน
ภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชนเป็นอย่างมาก	โดยส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งหารือร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข	 ในการแลกเปลี่ยนแนวทางการผลักดัน 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสอง 
หน่วยงานขึน้	โดยมแีนวทางการด�าเนนิการการสนบัสนนุ
ในเชิงนโยบายร่วมกันในการเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ก�าหนด	 “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน	 เก่ียวกับ
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข”	ให้กบัเครอืข่ายอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมู ่บ้าน	 (อสม.)	 เป็นวาระแห่งชาติ	 ก�าหนด
เป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุขในการ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพแก่เครือข่าย 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านทุกแห่ง	ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	เข้าร่วมเป็นกรรมการศนูย์ส่งเสรมิ
พฒันาประชาธปิไตย	(ศส.ปชต.)	ในพืน้ที	่เพือ่เป็นแกนน�า
ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ชุมชน	อีกด้วย	
 กระทรวงมหาดไทย  
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งและ
กระทรวงมหาดไทย	 ได้ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้เครือข่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการพัฒนาสตรี 
ทกุระดับและคณะท�างานสนบัสนนุกองทนุพัฒนาบทบาท 
สตรีทุกระดับ	กรมการพัฒนาชุมชน	เครือข่ายกรรมการ
หมู่บ้าน	 กรมการปกครอง	 กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิน่	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ซ่ึงเป็นเครือข่าย 
ที่มีความเข้มแข็งและเป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญในการ
มีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองคุณภาพและความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
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ประชาชน	 เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ในระดับพื้นที่
ชุมชน	จงึเหน็ควรก�าหนดแนวทางการด�าเนนิการร่วมกัน
ให้เป็นวาระแห่งชาติ	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายต่อเนื่อง
ในการด�าเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 อาทิ	
ก�าหนดนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�าเภอ	
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 จัดอบรม
บุคลากรของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค	 ให้เป็นผู้น�า
ในการจัดกิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในระดับพื้นที่ 
ร ่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและ 
คณะท�างานสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
ทุกระดับ	 คณะกรรมการหมู่บ้าน	 และคณะกรรมการ
ชมุชน	โดยส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรของส่วนราชการ 
ที่สนใจเป็นวิทยากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้รับการฝึกอบรม	 ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและ 

คณะท�างานสนบัสนนุกองทุนพฒันาบทบาทสตรทีกุระดบั	 
คณะกรรมการหมูบ้่าน	และคณะกรรมการชมุชน	เข้าร่วม 
เป็นกรรมการและสมาชกิศนูย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธปิไตย	 
(ศส.ปชต.)	 ในพื้นที่	 เพื่อเป็นแกนน�าขับเคลื่อนกิจกรรม
ในพ้ืนที่ชุมชน	 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก�าหนดแนวทางในการพฒันาประชาธปิไตย	โดยบรูณาการ 
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 (ศส.ปชต.)	 
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ๆ	 ทั้งนี้	 การจัด 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจะได้ด�าเนินการต่อไป
 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  
	 ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้และกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกัน 
วางแผนขับเคล่ือนการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
คุณภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมขุ 
ที่ถูกต้องแก่ประชาชน	ผ่านทางเครือข่ายของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนษุย์	อาท	ิเครอืข่ายเดก็และเยาวชน	เครอืข่ายผูส้งูอายุ	 
เครือข่ายสตรี	เป็นต้น	ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง 
และเป็นกลุม่เป้าหมายส�าคญัในการมส่ีวนร่วมขบัเคลือ่น 
ภารกจิในระดบัพืน้ทีช่มุชน	โดยเหน็ควรก�าหนดแนวทาง 
การด�าเนนิการร่วมกนัให้เป็นวาระแห่งชาติ	ซ่ึงได้ก�าหนด 
เป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	 เพื่อการด�าเนินงานท้ังใน
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ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการ	“เสริมสร้างความเป็น 
พลเมืองคุณภาพและความรู ้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่
ประชาชน	เกีย่วกบัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 
อนัมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ”	แก่เครอืข่ายผูส้งูอาย	ุ 
เด็กและเยาวชนทุกแห่ง	 โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรม 
ของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้บรูณาการร่วมกับ 
แนวทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์	 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่าย 
ผู ้สูงอายุ	 เข้าร่วมเป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย	 (ศส.ปชต.)	 ในพื้นที่	 เพื่อเป็นแกนน�า 
ขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ชุมชน	ทั้งนี้	 การจัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงจะได้ด�าเนินการเป็นล�าดับต่อไป

การสร้างพลเมืองคุณภาพ
	 “หลักสูตรพลเมืองคุณภาพ”	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท�า	
“หลกัสตูรพลเมอืงคณุภาพ”	โดยพฒันามาจากหลกัสูตร
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น	 ทั้งในด้าน
เนื้อหาใบความรู้	เทคนิควิธีการถ่ายทอดและสื่ออุปกรณ์	
เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับภารกิจขยายผลการเรียนรู ้ 
สู่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 (ศส.ปชต.)	 รวมทั้ง
เครือข่ายพลเมืองและประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ 	ต่อไป	โดยมี 
ผู้แทนจากหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด�าเนินการ	ซึ่งมีสาระส�าคัญของการเรียนรู้ภายใต้กรอบ
เนือ้หาหลกัในการสร้างความรู้เกีย่วกบัการสร้างพลเมือง
คุณภาพ	8	ด้าน	ดังนี้
	 1.	 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 2.	 การสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
	 3.	 การยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
	 4.	 ความผกูพนั	ความภาคภมูใิจในประวตัศิาสตร์	
ประเพณี	วิถีชีวิต	และค่านิยมที่ดีของสังคมไทย
	 5.	 คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
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	 6.	 การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง	และการตรวจสอบ 
การเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม
	 7.	 การเสริมสร้างวถีิประชาธปิไตยในชวีติประจ�าวนั
	 8.	 การด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	ประกอบด้วยเนื้อหา	4	วิชา
	 วิชาที่	 1	การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
	 วิชาที่	 2	การเป็นพลเมืองคุณภาพ
	 วิชาที่	 3	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของพลเมอืง	
	 วิชาที่	 4	การขับเคลื่อนศูนย ์ส ่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย	(ศส.ปชต.)	
	 ในการนี้	ได้จ�าแนกหลักสูตรออกเป็น	3	หลักสูตร	
ส�าหรับใช้ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	วิชาที่	 1 - 3	 ส�าหรับหลักสูตรฝึกอบรมผู้น�า			
กลุ่มองค์กรเครือข่ายพลเมืองและประชาชนทั่วไป	
	 2.	วชิาท่ี	1-4	ส�าหรบัหลกัสตูรฝึกอบรมคณะกรรมการ 
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	(ศส.ปชต.)	
	 3.	วิชาที่	 1 - 4	 และเพ่ิมเติมวิชาที่	 5	 เทคนิค						
การเป็นวิทยากรแบบมีส่วนร่วม	 พร้อมด้วยกิจกรรม										
การฝึกปฏบิตักิารเป็นวทิยากร	ส�าหรบัหลกัสตูรฝึกอบรม
วิทยากรพลเมืองคุณภาพ
	 โดยในการฝึกอบรมหลกัสตูรต่าง	ๆ 	นัน้	ส�านกังาน
คณะกรรมการการเลอืกตัง้	มุง่หวงัให้ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกับองค์ประกอบทีส่�าคญัของการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ	และสามารถอธบิายความภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์
วัฒนธรรมไทยท่ีส่งผลต่อการวางรากฐานประชาธิปไตย
ของไทย	 ตลอดจนสิทธิ 	 เสรีภาพของประชาชน 
ตามรัฐธรรมนูญ	 และสาระส�าคัญของประชาธิปไตย
สามารถอธิบายความหมายของ	 “ประชาชน-พลเมือง”	
และยกตัวอย่างเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของพลเมืองได้	 พร้อมทั้งแนวทางการด�าเนินวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย	 โดยน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาปรับใช้ได้	 อีกทั้งสามารถอธิบายการมีส่วนร่วม 
ทางการเมืองของพลเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม	 
โดยเฉพาะการมีส ่วนร ่วมในกระบวนการเลือกต้ัง	 
พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์การเป็นพลเมืองคุณภาพได้
	 นอกจากนี้ในส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกรรมการ 
ศนูย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตย	ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งคาดหวังให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวสามารถ
อธิบายบทบาทหน้าท่ีของตน	 สามารถระบุเครือข่าย
พลเมืองทีต่นต้องร่วมปฏบัิตงิาน	สามารถอธบิายแนวทาง
การท�างานที่มีประสิทธิภาพ	 5	 ก.	 รวมทั้งสามารถระบุ
ตัวอย่างกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	
ในการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเลือกตั้งได้
		 ส�าหรับวิทยากรพลเมืองคุณภาพ	 ซ่ึงมีภารกิจ
ต้องน�าหลักสูตรนี้ไปขยายผลกับกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	
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นอกจากจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาต่าง	 ๆ 
อย่างถ่องแท้	 ยังต้องมีทักษะการเป็นวิทยากรแบบ 
มีส่วนร่วมที่เน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู	้ 
มิใช่วทิยากรแบบเก่าทีย่ดึตนเองเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้	 
ดังนั้น	 ผู ้ที่จะส�าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร
คุณภาพจ�าเป็นต้องผ่านการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
แบบมส่ีวนร่วมด้วย	นอกจากหลกัสตูรดงักล่าวข้างต้นแล้ว	 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ยังได้ออกแบบ 
การถ่ายทอดความรู	้ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์และสือ่ส่ิงพิมพ์ 
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างความรู้ฯ	 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี 
ประสทิธภิาพ	โดยผลติสือ่ออนไลน์ประกอบการเสรมิสร้าง 
ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต ้องเกี่ยวกับการปกครอง 
ระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
และสื่อการเรียนรู ้ส�าหรับประชาชนและผู ้ที่สนใจ	
จ�านวน	 5	 ชิ้นงาน	 คือ	 (1)	 	 สื่อการสอนของวิทยากร	 
ผ่านทาง	youtube	(2)	Motion	Graphics	(3)	สื่อสาร 
คดพีลเมอืงคณุภาพ	(4)	สือ่หนังสอือิเลก็ทรอนิกส์	E-book	 
(5)	สือ่การเรียนรูพ้ลเมอืงคณุภาพออนไลน์	(e-Learning)	 
รวมถงึผลติสือ่สิง่พมิพ์	คอื	คูม่อืวทิยากรพลเมอืงคณุภาพ
ฉบับออนไลน์	 คู ่มือประชาชนพลเมืองคุณภาพและ 
คู ่ มือปฏิบัติงานศูนย์ส ่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 
(ศส.ปชต.)

 วิทยากรพลเมืองคุณภาพ  
	 การฝึกอบรมวิทยากรประชาธิปไตย	 เป็นวิธีการ 
เผยแพร่ความรูท้ีข่ยายผลได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	 
แตกต่างจากการให้วิทยากรส่วนกลางเป็นผู้ให้ความรู้ 
โดยตรง	ทัง้ในแง่จ�านวนผู้รับการถ่ายทอด	และเครือข่าย 
การเรียนรู้	 ทั้งนี้	 เนื่องจากวิทยากรตัวคูณจะท�าหน้าที่ 
ขยายผลน�าความรู	้ทกัษะทีไ่ด้จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอด 
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีของตนอย่างท่ัวถึง	อกีท้ังความสามารถ 
ในการถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจวฒันธรรมท้องถ่ินของ
วิทยากรท่ีแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ
ประการหนึ่งที่ท�าให้กระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยแบ่งการฝึกอบรมวิทยากรคุณภาพ
ออกเป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้
	 (1)	 การอบรมวิทยากรประชาธิปไตยของ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด	
โดยมุง่เน้นให้ผูเ้ข้ารับการอบรมได้ทบทวน	ถอดบทเรยีน 
ภารกิจการด�าเนินกิจกรรมเพื่อน�าไปปรับปรุงและ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่วิทยากร	 และพัฒนา 
องค์ความรูท้ีจ่�าเป็น	สามารถน�าไปขบัเคลือ่นภารกจิให้เกดิ 
ผลสมัฤทธิม์ปีระสทิธภิาพ	และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั	
		 (2)	 การอบรมวิทยากรประชาธิปไตยหน่วยงาน 
ของรฐั	โดยได้รบัความร่วมมอืสนบัสนนุบุคลากรในสงักดั 
ทีม่พีืน้ฐานการเป็นวทิยากรมาก่อนจากกรมการปกครอง	
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	 กรมการพัฒนาชุมชน	
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กรมกิจการผู้สูงอายุและ
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย	(กศน.)	เพื่อเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
วิทยากรพลเมืองคุณภาพเพื่อเตรียมพร้อมในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรแก่กลุ ่มเป้าหมายท่ี
เป็นเครือข่ายของหน่วยงานและประชาชนท่ัวไป	 โดยมี 
วตัถปุระสงค์เพือ่ให้วทิยากรท่ีผ่านการอบรมตามหลกัสตูร 
พลเมืองคุณภาพครั้งน้ีท�าหน้าท่ีเป็นวิทยากรร่วมกับ
วทิยากรของส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ�า
จังหวัด	 ในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรไปยังกลุ่ม
เป้าหมายต่าง	ๆ 	ทัง้ยงัมุง่เน้นให้วทิยากรหน่วยงานของรัฐ 
เป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นการสร้างความรู	้รวมถึง 
ข้อกฎหมายที่เป็นปัจจุบันไปขยายผลหรือสอดแทรก 
ในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน		
	 (3)	 สร้างวทิยากรต�าบลจากเครอืข่ายศนูย์ส่งเสรมิ 
พัฒนาประชาธิปไตย	(ศส.ปชต.)	เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชาวบ้านสู่ชาวบ้าน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรและพัฒนาให้เป็น 
ศนูย์กลางการขบัเคลือ่นกจิกรรมส่งเสรมิวิถีประชาธิปไตย 
และการเลือกตั้ง	
	 ท้ังนี	้ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	มุง่เน้น
การพฒันาประสิทธิภาพการท�าหน้าทีว่ทิยากร	ควบคูก่บั
พฒันาสือ่การเรยีนรูใ้นรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์	ให้มคีวาม 
ทันสมัย	 และเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายทุกระดับ	 รวมทั้ง	 

การทดสอบความรู	้ก่อน	-	หลงั	การเรยีนรู	้และน�าแนวทาง 
การจดัการเรยีนการสอนของสถาบนัการศกึษา	(Online	
และ	 Onsite)	 มาประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ
วิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมจัดท�าระบบฐานข้อมูล	
และช่องทางการติดต่อสื่อสาร	
 การพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็น	
“ศูนย์เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยต�าบล”
	 ศูนย์ส ่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 จัดตั้งขึ้น
เพื่อเป ็นศูนย์กลางในการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในต�าบล	 แต่การจะพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง	 จ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคลากร	 สถานที่	 และ
การบริหารจัดการ	จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาศูนย์ส่งเสริม
พฒันาประชาธปิไตย	เป็น	“ศนูย์เรยีนรูว้ถิปีระชาธปิไตย”	
นั่นคือ	 เป็นแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ของ
วิทยากร	 ชาวบ้าน	 และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยน
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เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ	เพือ่ส่งเสรมิวถิชีวีติประชาธปิไตย	
และสร้างพลเมืองคุณภาพ	 โดยมุ่งหวังให้ทุกครัวเรือน
ด�าเนินชีวิตตามหลักประชาธิปไตยและปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อยกระดับให้หมู ่บ้านรณรงค ์
ไม่ขายเสยีง	เป็นหมูบ้่านพลเมอืงดวีถิปีระชาธปิไตย	โดยมี
วทิยากรประชาธปิไตย	ซึง่เป็นกรรมการของศนูย์ส่งเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย	 เป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้
ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยที่ด�าเนินการ
โดยคณะกรรมการศนูย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธิปไตย	หรอื
การจัดกิจกรรมสอดแทรกความรูป้ระชาธปิไตยในภารกจิ
ของอาสาสมัครหน่วยงานพันธมิตร
	 ระยะแรกจะได้ด�าเนินการเพิ่มศักยภาพของ 
ศูนย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธปิไตย	โดยก�าหนดให้จดัประชมุ 
หารือ	 และจัดท�าแผนการท�างานร่วมกัน	 อย่างน้อย	 
3	-	4	ครัง้	ต่อปี	โดยส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
สนบัสนนุงบประมาณในการบรหิารจดัการประชมุ	ซ่ึงจะ
ท�าให้ศนูย์ส่งเสรมิพัฒนาประชาธปิไตยมคีวามเคลือ่นไหว
อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น	ไม่เฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้ง
เท่านั้น	นอกจากนี้	 ได้จัดให้มีการประเมินความเข้มแข็ง
ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	
ร่วมกับองค์กรชุมชนอื่นเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน	 จุดแข็ง	
และแนวทางการขยายความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร
เอกชนอื่น
	 ทั้งนี้ 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 

จะได้จัดท�าเป็นแผนต่อเนื่องและบูรณาการแผนงาน
ร่วมกับหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 
ด้วยหวงัว่าการสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกับ 
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุข	จะเป็นจดุเปล่ียนทีส่�าคญัในการผลักดนั
ให้ประเทศเกิดความสงบสุข	อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ
ทรงเป็นประมุข
	 นอกจากนี้	ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ได ้ด�าเนินการยกร่างแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย	 
เพือ่เปิดโอกาสให้หน่วยงานพนัธมติรตามบนัทกึข้อตกลง 
ความร่วมมือ	 เข้ามามีบทบาทหน้าที่ร่วมกันในการสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 
โดยปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการศนูย์ส่งเสริมพัฒนา 
ประชาธปิไตย	จากเดมิทีร่ะบเุพยีงเป็นผูแ้ทนจากประชาชน 
ในหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธปิไตย	เป็นผูแ้ทนจากกรรมการหมูบ้่าน	ผูแ้ทนจาก 
กรรมการพฒันาสตรปีระจ�าหมูบ้่าน	ผูแ้ทนจากอาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	และผู้แทนจากสมาชิกชมรม 
ผูส้งูอาย	ุหน่วยงานละ	1	คน	ร่วมเป็นกรรมการศนูย์ส่งเสรมิ 
พัฒนาประชาธิปไตยโดยต�าแหน่ง	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ 
ขยายเครอืข่ายการสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน 
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ให้ครอบคลุมกลุ ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 
และเป็นการบรูณาการงานส่งเสรมิประชาธปิไตยในพืน้ที่	 
โดยอาศัยอาสาสมัครหน่วยงานของรัฐที่มีศักยภาพ 
ร่วมขบัเคลือ่นกจิกรรมหรอืสอดแทรกความรู้ในกิจกรรม 
ตามภารกิจของอาสาสมคัร	ท้ังนี	้ได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิ 
มาตรฐานศนูย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธิปไตยเพือ่ประกอบ 
การวางแผนพฒันาศกัยภาพศนูย์ส่งเสรมิพฒันาประชาธปิไตย	 
และเป็นข้อมูลประกอบการก�าหนดนโยบายส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน	
 นักศึกษาวิชาทหาร  
	 อีกหนึ่งเครือข่ายที่มีบทบาทส�าคัญ	คือ	นักศึกษา 
วิชาทหาร	 โดยส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ได้ขับเคล่ือนกจิกรรมเพือ่สร้างพลเมอืงดวีถีิประชาธิปไตย 
ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 ซึ่งเป็น
หน่วยงานส�าคัญในการสร้างเยาวชน	 นักเรียน	 นิสิต	
นักศึกษา	 ให้เป็นผู้รักชาติ	 มีความสามัคคี	 พร้อมที่จะ 
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบของนักศึกษา

วิชาทหาร	 ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของความ
เป็นพลเมืองดีที่พร้อมจะเป็นก�าลังของบ้านเมือง	โดยได้ 
บรรจุหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยลงในคู ่มือ
นกัศึกษาวชิาทหารทกุช้ัน	ภายใต้	“วชิาพลเมอืงคุณภาพ 
ในคู่มือนักศึกษาวิชาทหาร	ชั้นปีที่	1	-	5”	เพื่อเสริมสร้าง 
ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และความเป็น
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 นอกจากนี้	 เพ่ือเป็นกลไก
กระตุ ้นเตือนและสร้างความตระหนักรู ้แก่นักศึกษา 
วชิาทหาร	ส�านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ด�าเนนิ 
กิจกรรม	 รด.จิตอาสา	 ปฏิบัติงานประจ�าหน่วยเลือกต้ัง	 
และการมอบหมายภารกิจให้	 รด.จิตอาสา	 ร่วมเป็น
ผู ้เผยแพร่ความรู ้เกี่ยวกับการเลือกต้ัง	 กระบวนการ 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและการเตรียมตัว 
ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน	โดยตั้งแต่ปี	2559	จนถึง
ปัจจุบัน	 มีครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	 จ�านวน	 278	นาย	
และ	รด.จิตอาสา	จ�านวน	376,994	นาย	
	 ท้ังนี้ 	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
ได้มกีารฝึกอบรมเพ่ิมเตมิและฝึกทบทวนความรูแ้ก่ครฝึูก
นักศึกษาวิชาทหารในทุกปีงบประมาณ	 ท้ังในส่วนของ
หลกัสตูรพลเมอืงดวีถิปีระชาธปิไตย	(ปัจจบุนัพฒันาเป็น
หลกัสตูรพลเมอืงคณุภาพ)	และแนวทางการบรรยายวชิา
พลเมืองคุณภาพในคู่มือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่	1	-	5	
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เพือ่ให้สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปถ่ายทอดแก่นกัศกึษา
วิชาทหารได้อย่างต่อเนื่อง	

การส่งเสรมิให้พรรคการเมอืงเป็นสถาบันทางการเมือง 
ที่เข้มแข็ง
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้ความ
ส�าคัญกับพรรคการเมือง	และเห็นว่าเป็นรากฐานส�าคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธปิไตย	อกีท้ังเป็นสถาบนั
ทางการเมืองที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศและ 
ในการด�าเนนิกจิการทางการเมอืงของพรรคการเมอืงนัน้	 
พรรคการเมืองจะต้องปฏิบัติงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตาม 
กฎหมายพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	พ.ศ.	2560	ตลอดจน 

ประกาศ	และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงได้จัดท�าโครงการนิเทศพรรคการเมืองสู่ 
สถาบนัทางการเมอืงทีเ่ข้มแขง็และยัง่ยนืโดยมวีตัถปุระสงค์	 
ดังนี้
	 1.	 เพื่อให้พรรคการเมืองมีความรู้	 มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไป
อย่างถกูต้อง	ครบถ้วน	และตามพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง	พ.ศ.	2560	ได้ก�าหนดไว้
	 2.	 เพื่อรับทราบถึงปัญหา	 อุปสรรคที่เกี่ยวกับ 
การด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง	 รวมทั้งเพื่อหา
แนวทางแก้ไข	ปรับปรุงในการด�าเนินงานต่อไป
	 3.	 เพื่อสร้างความร่วมมือในการท�างาน	 การ
ประสานงานที่ดีร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองและ
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 การนิเทศพรรคการเมอืงสูส่ถาบนัทางการเมอืง 
ทีเ่ข้มแข็งและย่ังยนื	ปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 ยังมีจ�านวนผู้ติดเชื้อ 
รายใหม่ในระดบัคงทีต่่อเนือ่งกนั	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจึงได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการนิเทศ 
พรรคการเมอืงสูส่ถาบนัทางการเมอืงทีเ่ข้มแขง็และยัง่ยนื	
ออกเป็น	2	รูปแบบ	ดังนี้
	 1.	 การนิเทศพรรคการเมืองในรูปแบบออนไลน์ 
ผ่านทางโปรแกรม	 Zoom	 cloud	 Meeting	 โดย
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียนเชิญหัวหน้า 
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พรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
เข้ามารับฟังการชี้แจงผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม	
Zoom	 cloud	Meeting	 โดยมีพรรคการเมืองที่ได้รับ 
การนิเทศพรรคการเมือง	จ�านวน	32	พรรคการเมือง
	 2.	 การนิเทศพรรคการเมือง	 โดยส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลอืกต้ัง	เรยีนเชญิหวัหน้าพรรคการเมอืง 
และกรรมการบริหารพรรคการเมืองเข ้ามารับฟัง 
การชี้แจง	 ณ	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
จ�านวน	28	พรรคการเมือง
	 ท่ีผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ด�าเนินการนิเทศพรรคการเมืองไปแล้ว	 รวมจ�านวน	
60	 พรรคการเมือง	 จากจ�านวนพรรคการเมืองทั้งหมด	
70	พรรคการเมือง
 การตรวจติดตามการด�าเนินกิจกรรมของ
พรรคการเมือง	 สาขาพรรคการเมือง	 และตัวแทน
พรรคการเมอืงประจ�าจงัหวดั		ส�านกังานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง	 ได ้มีการด�าเนินกิจกรรมและจัดสรร 
งบประมาณให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจ�าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	 เพื่อด�าเนินการ 
ตรวจติดตาม	สังเกตการณ์	ตรวจสอบการด�าเนนิกจิกรรม
ของพรรคการเมือง	 สาขาพรรคการเมือง	 และตัวแทน
พรรคการเมอืงประจ�าจังหวดั	และการใช้จ่ายเงินอดุหนนุ
ท่ีพรรคการเมืองได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมืองในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	 ตามจ�านวน
เขตเลือกตั้งที่มีในแต่ละจังหวัด	
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง
ระดบัสงู	รุน่ที	่12	(พตส.	12)	คณะกรรมการการเลือกตัง้
และคณะกรรมการกองทนุเพือ่การพฒันาพรรคการเมอืง	
ได้เห็นชอบให้มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง	 โดยมุ่งหวังเพื่อให้บุคลากร 
ของพรรคการเมอืง	นกัการเมอืงระดับชาติ	ระดับท้องถิน่	 
ผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ	 หน่วยงาน
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รฐัวสิาหกจิ	องค์กรอสิระ	ภาคเอกชน	รวมทัง้นกัวชิาการ
และส่ือมวลชน	 ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส�าคัญต่อการ 
บรหิารประเทศได้เข้ามารบัการศกึษาอบรม	เพือ่ขยายผล 
และน�าไปสู่การพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
อย่างเป็นรูปธรรม	 อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
ในทุก	ๆ	ด้าน	
	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้	ได้ด�าเนินการ 
จัดให้มีการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมือง 

และการเลือกตั้งระดับสูง	 (พตส.)	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2552	 
จนถึง	พ.ศ.	2565	จ�านวน	12	รุ่น	ซึ่งได้รับผลส�าเร็จลุล่วง 
ตามเป้าหมายอย่างดียิง่	โดยมบุีคลากรของพรรคการเมอืง	 
นักการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถ่ิน	 ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	
รัฐวิสาหกิจ	 และภาคเอกชน	 ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
จ�านวนมากให้ความสนใจสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินกิจการ
ของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย	เพ่ิมศกัยภาพ
และวิสัยทัศน์	 และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนในการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง	 และน�า 
ความรู ้ที่ได ้รับไปพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง	 
ทัง้ต่อหน่วยงานและต่อประเทศชาตส่ิวนรวมตามทีมุ่ง่หวงั	 
ดังนั้น	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 จึงได้จัดให้ม ี
การศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเมือง 
และการเลือกต้ังระดับสูง	 รุ ่นที่	 12	 (พตส.	 12)	 ขึ้น	 
โดยได้พฒันาหลกัสตูรทัง้ในเนือ้หาวชิา	เพือ่ให้เข้ากบับรบิท 
ของการเมอืงในปัจจบุนั	และวธิกีารทีใ่ช้ในการศึกษาอบรม	 
เช่น	 การน�าวิธีการถกแถลงมาใช้ในบางหัวข้อวิชา
ในชั้นเรียนเพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ร ่วมกัน 
ระหว่างนักศกึษาและวทิยากรเพ่ิมข้ึน	ตลอดจนการศกึษา 
ดูงานในแต่ละภูมิภาคมากขึ้น	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา 
อบรมได้เรียนรู ้หาข้อมูลจากประสบการณ์โดยตรง	 
โดยมุง่หวงัให้หลกัสตูรการพัฒนาการเมอืงและการเลอืกตัง้ 
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เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโลกทัศน์แห ่งการเรียนรู  ้
ในเร่ืองระบบการเมืองและการเลือกต้ังอย่างสมบูรณ ์
หลกัสตูรแรก	และเพือ่น�าไปสูห่ลกัสตูรการพฒันาการเมอืง 
และการเลอืกต้ังในรปูแบบอ่ืน	ๆ 	ต่อไป	โดยมวีตัถปุระสงค์	
ดังนี้	
	 1.	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร 
พรรคการเมือง	 บุคลากรทางการเมืองในการด�าเนิน
กิจการของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง	ๆ 	อย่างถูกต้องครบถ้วน	ตลอดจน
ให้ความส�าคัญแก่พรรคการเมือง	 และเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น
	 2.	 เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่นกัการเมอืง 
ท้องถิน่	ผูบ้รหิารระดบัสงูของหน่วยงานราชการ	หน่วยงาน 
ของรัฐ	องค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	นักวิชาการ	สื่อมวลชน	
และผู้บริหารเอกชน	 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมอืง	การเลือกตัง้และการเข้ามามส่ีวนร่วมทางการเมือง
	 3.	 เพือ่พัฒนาศกัยภาพและวสิยัทศัน์แก่ผูบ้รหิาร
พรรคการเมือง	บุคลากรทางการเมือง	ผู้บริหารระดับสูง 
ของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 องค์กรอิสระ	 
รฐัวสิาหกิจ	นักวิชาการ	สือ่มวลชน	และผูบ้รหิารภาคเอกชน 
ในการพฒันาองค์กรให้เข้มแขง็	และพฒันาการเมอืงและ
การเลือกตั้งให้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
	 4.	 เพื่อ เสริมสร ้าง คุณธรรมและจริยธรรม	
ตลอดจนจิตส�านึกทางการเมืองท่ีถูกต้องแก่ผู ้บริหาร 

พรรคการเมอืง	บคุลากรทางการเมอืง	และผูบ้รหิารระดบัสงู 
ของหน่วยราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 องค์กรอิสระ	 
รฐัวสิาหกจิ	นกัวชิาการ	สือ่มวลชน	และผูบ้รหิารภาคเอกชน	 
เพื่อยกระดับการเมืองและการเลือกตั้งให้มีคุณภาพ	
	 5.	 เพือ่เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของ 
ประชาชนในการพฒันาความเป็นสถาบนัของพรรคการเมอืง
	 6.	 เพือ่เสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างส�านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	พรรคการเมือง	นักการเมือง	
หน่วยงานราชการ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 การศึกษาอบรมตามหลักสูตร	 มีผู ้เข้ารับการ 
ศกึษาอบรมหลกัสตูรการพฒันาการเมอืงและการเลอืกตัง้	 
ระดับสูง	รุ่นที่	12	จ�านวน	120	คน	โดยมีคุณสมบัติตาม 
ทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบคณะกรรมการการเลอืกต้ังว่าด้วย 
การด�าเนนิการศกึษาอบรมหลกัสตูรการพฒันาการเมอืง 
และการเลอืกตัง้ระดบัสงู	พ.ศ.	2563	ซึง่ได้รบัการสนับสนนุ 
จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง	ทั้งนี้	การเข้า
รับการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรนั้น	 รวมระยะเวลา 
ทัง้สิน้จ�านวน	9	เดอืน	(เดอืนตลุาคม	พ.ศ.	2564	ถงึเดอืน 
กรกฎาคม	พ.ศ.	2565)	และก�าหนดให้มีการศึกษาดูงาน 
ในประเทศ	 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จาก
การสมัผสัข้อเทจ็จรงิและการศกึษาเปรยีบเทยีบ	เป็นต้น
	 ส�าหรับการด�าเนนิงานตามโครงการดังกล่าว	ได้มี
การปรบัเปลีย่นรปูแบบการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกบั
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	และการปรบัปรงุหลกัสตูรเพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรม
ได้มีความรูค้วามเข้าใจมากข้ึน	โดยมรีปูแบบและกิจกรรม
ในการศึกษาอบรมตลอดหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง	รุ่นที่	12	(พตส.	12)	ประกอบ
ด้วย	(1)	การศกึษาอบรมภาควิชาการ	โดยการอบรมผ่าน
ระบบ	Online	และการอบรมในห้องเรยีน	ประกอบด้วย 
การบรรยาย/ถกแถลง/สัมมนา	 (2)	 การศึกษาดูงาน 

ในประเทศ	 และ	 (3)	 การประชุมเพื่อจัดท�าเอกสาร
วิชาการกลุ่มและการจัดท�ายุทธศาสตร์กลุ่ม		
	 นอกจากนี้	 ภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีความรู ้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับ 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข	 เพ่ือให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม	
สามารถคัดกรองคนดี	 คนเก่ง	 มีความรู้ความสามารถ	 
เข้ามาบริหารประเทศได้นั้น	 นอกเหนือจากเครือข่าย
ความร่วมมอืแล้ว	ภาคประชาชนถอืเป็นอกีหนึง่ภาคส่วน 
ที่จะช่วยส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข	ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตาม	นักเรียน	
นิสิต	นักศึกษา	ผู้น�าชุมชน	ผู้บริหารท้องถิ่น	ประชาชน 
ผู้สนใจ	รวมถึงอาคันตุกะจากต่างประเทศด้วย
 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย	 เป็นส่วนงานหนึ่ง
ในส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 มีหน้าที ่
จัดบริการแก่ผู้รับการศึกษาอบรม	 นักเรียน	 นักศึกษา	
และประชาชนทั่วไป	 เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของ
ระบอบประชาธิปไตย	 ความเป็นมาของการเมืองและ
การเลือกต้ังของไทย	 การสาธิตเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกต้ัง	 ขั้นตอนการใช้อ�านาจนิติบัญญัต ิ
ผ่านกระบวนการทางรัฐสภา	และการสาธติอืน่ท่ีเกีย่วกบั 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 เพื่อ
สร้างพลเมืองประชาธิปไตยท่ีมีคุณภาพ	จากหน้าที่และ
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อ�านาจดังกล่าว	 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยจึงมีภารกิจ
ในการเตรียมประชาชนให้มีความเป็นพลเมือง	 โดยให้มี
พืน้ฐานความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์์ทรงเป็น
ประมุข	 ตระหนักในสิทธิ	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	
และเข้ามีส่วนร่วมทางกระบวนการเลือกตั้งและทาง 
การเมืองเพิ่มมากข้ึน	 ท้ังนี้	 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยได ้
พฒันาส่ือประชาสัมพันธ์และสือ่การเรยีนรูใ้นกระบวนการ 
เรยีนรูภ้ายในศนูย์ศึกษาประชาธิปไตยให้ทนัสมยั	สามารถ
ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย	สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
	 การให ้บริการศึกษาดู งานของศูนย ์ศึกษา
ประชาธิปไตย	มีกลุ่มประชาชน	นักเรียน	และนักศึกษา	 
ตลอดจนผู้ทีมี่ความสนใจจากต่างชาต	ิเข้ามาศกึษาดงูาน 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยในการศึกษาดูงานนอกจากจะมีการ 
ให้ความรู ้เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้ว		
จะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการศึกษาดูงาน	
(Pre-Test	และ	Post-Test)	มกีารจัดกจิกรรมเพ่ือให้ผู้มา
ศึกษาดูงานได้มีส่วนร่วม	เช่น	การจ�าลองการลงคะแนน
เลือกตั้ง	 การจ�าลองการหาเสียงเลือกตั้ง	 การจ�าลอง 
การประชุมรัฐสภา	 เป็นต้น	 ตลอดจนมีการประเมิน 
ความพงึพอใจในการให้บรกิารเพือ่ปรบัปรงุการให้บรกิาร
ในโอกาสต่อไปด้วย
	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่า	ภารกจิสานพลงั
เครือข่ายร่วมปฏิบัติการของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง		เพ่ือการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้
แก่ประชาชนเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง	 รวมทั้งส่งเสริม	
สนับสนุนความเข้มแข็งให้แก่พรรคการเมือง	 ยังคง 
เป็นภารกิจที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงต้องอาศัยการด�าเนินการ 
ร่วมกันจากทุกภาคส่วนในสังคม	 เพ่ือเป็นการเสริมพลัง 
ในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายสังคมพลเมืองคุณภาพ	
เพื่อการจัดการเลือกต้ังคุณภาพอันจะก ่อให ้ เกิด 
เป็นรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี
พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุทีม่ัน่คงและยัง่ยนืสบืไป

สรุปข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานแก่ผู้ใช้บริการ

7.25%
นักเรียน

24.17%
นักศึกษา

65.56%
ประชาชน

3.02%

จำนวน 217 คน
จำนวน 10 คน

จำนวน 80 คน
จำนวน 24 คน

รวม 331 คน

ผูบริหารและพนักงาน กกต.

สถิติการให้บริการศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
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เส้นทางความส�าเร็จองค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ

	 กว ่าที่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะก้าวมาสู่การเป็น	“องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ”  
อย่างเช่นทุกวันนี้	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ต้องผ่านบทพิสูจน์นับไม่ถ้วน	ด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
ภายใต ้สถานการณ์กดดันและยุ ่งยาก	 ทั้งภายใต  ้
ความขดัแย้งทางการเมือง	 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	รวมทัง้การเปลีย่นแปลง 
รั ฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบที่ เ กี่ ยวข ้ อง	 
แต่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยังคงมุ่งมั่น	 
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสุจริต	 โปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 
และชอบด้วยกฎหมาย	 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนญู	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2564	 –	 2565	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลและนายกองค์การ 
บริหารส่วนต�าบล	 และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่าง	3	แห่ง	ดังนี้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
	 คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่7	กนัยายน	พ.ศ.	2564	 
เหน็ชอบให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิาร 

ท้องถิน่ขององค์การบรหิารส่วนต�าบล	และคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 
เร่ือง	ก�าหนดให้มกีารเลือกต้ังสมาชกิสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ลงวันท่ี	 
1	 ตุลาคม	 2564	 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	 ภายใน	 60	 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประกาศก�าหนดให้มีการเลือกต้ัง	 ซ่ึงต่อมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ในฐานะผู้อ�านวยการ 
การเลอืกตัง้ประจ�าองค์การบริหารส่วนต�าบล	ประกาศให้ม ี
การเลอืกตัง้	โดยความเหน็ชอบของผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ 
ประจ�าจังหวัด	ทั้งนี้	มีการก�าหนดเรื่อง	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 วนัเลอืกต้ัง	คอืในวนัอาทติย์ที	่28	พฤศจกิายน	
พ.ศ.	2564
	 (2)	 วันรับสมัครเลือกต้ัง	 ซ่ึงต้องให้มีการเร่ิม 
รับสมัครไม ่ เกิน	 10	 วันนับแต ่วันประกาศให ้มี 
การเลือกตั้ง	 และต้องก�าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า	 
5	วัน	คือในวันที่	11	-	15	ตุลาคม	พ.ศ.	2564	
	 (3)	 สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
	 (4)	 จ�านวนสมาชกิสภาท้องถ่ินทีจ่ะมกีารเลือกต้ัง 
ในแต่ละเขตเลือกตั้งหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้ง
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	 (5)	 จ�านวนเขตเลือกตั้ง	 ซึ่งต้องมีรายละเอียด 
เกี่ยวกับอ�าเภอหรือต�าบลหรือเขตท้องท่ีท่ีอยู ่ภายใน 
เขตเลือกตั้ง
	 (6)	 หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง	 โดยให้ปิดไว	้ 
ณ	ทีท่�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นัน้	และสถานทีอ่ื่น 
ตามที่ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลเห็นสมควร
	 เนือ่งจากการรบัสมคัรรับเลอืกตัง้จะต้องด�าเนินการ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรสัโคโรนา	2019	ทีย่งัคงขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเรว็ 
ในหลายจงัหวดัของประเทศไทย	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงได้ก�าหนดแนวทางการจัดการรับสมัคร 
รับเลือกต้ัง	 โดยแจ ้งให ้ส�านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประจ�าจังหวดัได้ด�าเนนิการและแจ้งประสาน 
การปฏบิตักิบัคณะกรรมการการเลอืกต้ังประจ�าองค์การ 
บริหารส่วนต�าบลและผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�า 
องค์การบริหารส่วนต�าบลถือปฏิบัติ	ดังนี้
	 1.	 การก�าหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ ง	 
ต้องมีสถานที่กว้างขวาง	 ไม่น้อยกว่า	 7	 ตารางเมตร	 
ต ่อ	 1	 คน	 ตามจ�านวนเจ ้าหน ้า ท่ี รับสมัครและ 
ผู ้ปฏิบั ติหน ้า ท่ีช ่วยเหลือในการรับสมัครท้ังหมด	 
สถานที่ มี อ าก าศถ ่ า ย เทสะดวก 	 มี เจ ้ าหน ้ าที่ 
ท�าความสะอาดสถานที่	โต๊ะ	เก้าอี้	อุปกรณ์การรับสมัคร	
และห้องน�้า	ทุก	1	ชั่วโมง	ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร
รับเลือกตั้ง
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	 2.	 การจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างส�าหรับ 
เจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วยกัน	 และเว้นระยะห่างระหว่าง 
เจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 อย่างน้อย	 
1.5	เมตร
	 3.	 ให ้จ�ากัดจ�านวนคนที่ เดินทางมาสถานที ่
รับสมัครรับเลือกตั้ง	 เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกัน
เป็นจ�านวนมาก	 โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน	 2	 คน	 
หากมีจ�านวนเกินกว่า	 2	 คน	 ให้อยู ่ภายนอกห้อง 
รับสมัคร	 หรือกรณีมีสื่ อมวลชนหรือผู ้ สนใจมา
สังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง	 ให้จัดสถานท่ี 
นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้ง
	 4.	 ให ้มีจุดคัดกรองและเจ ้าหน ้าที่คัดกรอง	 
โดยแต่งตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ ้าน	
(อสม.)	 เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน	 ท�าหน้าท่ีคัดกรอง
และก�าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย 
จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ส�าหรับล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานทีร่บัสมคัรรบัเลอืกต้ัง 
โดยเคร่งครัด	 ทั้งนี้	 ให้การจัดหาหน้ากากอนามัยเป็น 
หน้าที่ของผู ้สมัครรับเลือกตั้ง	 ผู ้ติดตาม	 ผู ้สนใจ 
มาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง	ด้วยตนเอง
	 5.	 ให้เจ ้าหน้าท่ีรับสมัครและผู ้ปฏิบัติหน้าที ่
ช่วยเหลอืในการรับสมคัรรบัเลอืกตัง้		สวมหน้ากากอนามยั	 
สวม	face	shield	และถุงมือยาง	เพื่อลดการแพร่เชื้อ

	 6.	 การจัดขบวนแห่หรือการหาเสียง	ณ	 บริเวณ 
สถานที่รับสมัคร	 ต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ 
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งต้องไม่ขัด 
ต่อแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
	 ทั้งนี้	 ในการรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน	
หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู ้ประสงค  ์
จะสมคัรรับเลือกต้ังรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชือ้ไวรัส 
โคโรนา	2019	หรอืเคยมปีระวัตใิกล้ชดิผูป่้วย	หรอืไม่ผ่าน 
การตรวจอุณหภูมิให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ัง 
รายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ	 เพื่อด�าเนินการ 
รับสมัครรับเลือกต้ังให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง			
	 ภายหลังการรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล	 ต้ังแต่วันท่ี	 11	 -	 15	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2564	 
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ	76	จังหวัด	รวมจ�านวน 
136,250	คน	แบ่งออกเป็น
	 -	 ผู ้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล	จ�านวน	12,309	คน
	 -	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	จ�านวน	123,941	คน
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	 ทั้งนี้	 ผู้อ�านวยการการเลือกตั้งประจ�าองค์การ
บริหารส ่วนต�าบลจะต้องตรวจสอบความถูกต ้อง 
ของการสมัครของผู้สมัคร	 และตรวจสอบว่าผู้นั้นมีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่	 เมื่อเห็นว่าถูกต้องและผู้นั้น 
มสีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้	ให้ประกาศรายชือ่ผูส้มคัรภายใน	
7	 วันนับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย	ณ	ที่เลือกตั้ง	
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง	หรือสถานที่อื่นที่เห็น
สมควร

	 จากการเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บริหาร 
ท้องถิ่นที่ผ ่านมา	 มีการร ้องคัดค ้านการเลือกตั้ ง 
เป็นจ�านวนมาก	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องส�าคัญผิด 
ในข้อกฎหมายหรือส�าคัญผิดในข้อเท็จจริง	 บางเรื่อง
มีผู ้กล่ันแกล้งผู ้สมัคร	 ท�าให้ส้ินเปลืองงบประมาณ 
และประชาชนเบือ่หน่าย	ขาดความเชือ่ถือในกระบวนการ 
การเลือกต้ัง	 ก ่อให ้เกิดความแตกแยกในท้องถิ่น	 
แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย	 ขาดความสามัคคีที่จะร่วมกัน 
พัฒนาสังคมโดยส่วนรวม	 ดังนั้น	 เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการจัดการกับค�าร้องซึ่งเกิดจากการเข้าใจผิด 
ในสาระส�าคัญของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
เ พ่ือให ้การเลือกต้ังเป ็นไปโดยสุจริต	 เที่ยงธรรม 
ชอบด้วยกฎหมาย	 และระงับเรื่องร้องเรียน	 อันเกิด
จากการส�าคัญผิดในข้อกฎหมาย	 จึงเป็นหน้าที่ของ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้และส�านกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งที่จะต้องด�าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต ้องแก ่ผู ้สมัครรับเลือกตั้ ง	 ผู ้สนับสนุนหรือ 
ผู ้ที่สนใจ	 ตลอดจนผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้อง	 และส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกต้ัง	 เพื่อป้องปราม 
และขจัดการกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าใด	 อันจะ 
ก่อให้เกดิความไม่สจุริตหรอืไม่เทีย่งธรรมในการเลอืกตัง้ รวม

3,025 ราย

ผูสมัครรวม 98,398 ราย

รวม

3,184 ราย

รวม

3,627 ราย

รวม

3,680 ราย

รวม

5,409 ราย1

ผูสมัครรับเลือกตั้ง
นายกองคการ
บร�หารสวนตำบล

9,563 ราย
ผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการ
บร�หารสวนตำบล

88,835 ราย

จังหวัดที่มีจำนวนรวมผูสมัครรับเลิือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล สูงสุด 5 อันดับแรก

แสดงจำนวนผูสมัครรับเลิือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

และนายกองคการบริหารสวนตำบลทั้ง 76 จังหวัด

4,969 

3,321 

3,345 

2,866 

2,778 

2

3

4

5

นครราชสีมา

ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี

บุรีรัมย

สุรินทร

ผูสมัครสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล

ผูสมัครนายกองคการบริหารสวนตำบล

247 

318 

282 

359 

440 
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ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจึงได้จัดกิจกรรม 
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 
เชิงสมานฉันท์ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน
หรือผู ้บริหารท้องถิ่นขึ้น	 เพื่อให้ความรู ้และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 วิธีปฏิบัติ 
ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	
สร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	รู้รักสามัคคี	
การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง 
แก่ผู ้สมัครฯ	 ไม่กระท�าผิดกฎหมายเลือกต้ัง	 ไม่ม ี
การซือ้สทิธขิายเสยีง	รวมถงึการใส่ร้ายป้ายสซีึง่กนัและกนั	 
โดยการจัดอบรมให้ความรู ้เชิงสมานฉันท์ดังกล่าวนี้	 
มีเนื้อหา	2	ส่วน	ได้แก่	
	 1.	 ส่ิงทีค่วรรู้และสิทธขิองผูส้มคัร	ประกอบด้วย	
วิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกต้ังและผู้ช่วยหาเสียง
เลือกต้ัง	ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง	ข้อห้าม
ตามกฎหมายและบทลงโทษทีค่วรรู	้ข้อห้ามและความผดิ
ในการเลือกตั้งที่ส�าคัญ	และการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	 2.	 สิ่งที่ต้องรู้	ค่าใช้จ่าย	และการยื่นบัญชีรายรับ 
รายจ่ายในการเลือกต้ัง	 ประกอบด้วยกรอบวงเงิน 
ค่าใช้จ่ายการหาเสียงเลือกต้ัง	ห้วงเวลาในการคดิค�านวณ
ค่าใช้จ่าย	 การยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย	 บทก�าหนดโทษ		
ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง	 และเอกสารประกอบ
รายการในการจัดท�าบญัชรีายรับรายจ่ายในการเลือกต้ัง
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	 อกีหนึง่กระบวนการส�าคญัของการจดัการเลือกต้ัง 
ก็คือ	 การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง 
(กปน.)	 และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ�า 
ที่เลือกตั้ง	 โดยก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	 20	 วัน	 
ผูอ้�านวยการการเลือกตัง้ประจ�าองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ�าองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จะต้องแต่งตั้ง 
ผูมี้สทิธเิลอืกตัง้เป็นคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกต้ัง	 
จ�านวน	 9	 คน	 (กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน)	 ประกอบด้วย	 ประธาน
กรรมการ	 1	 คน	 และกรรมการอีกจ�านวน	 8	 คน 
และแต่งตั้งเจ ้าหน้าท่ีต�ารวจหรือข ้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 เป็นเจ้าหน้าท่ี 
รักษาความปลอดภัยประจ�าที่ เลือกตั้ งอย ่างน ้อย 

ทีเ่ลอืกตัง้ละ	2	คน	ซึง่คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลอืกตัง้ 
มีหน้าที่และอ�านาจเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน 
และการนับคะแนนเลือกต้ังในท่ีเลือกต้ังของแต่ละ 
หน่วยเลือกตั้ง
	 นอกจากนี้	 ก่อนการเลือกตั้งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�าองค์การบริหารส่วนต�าบลและ 
ผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าองค์การบรหิารส่วนต�าบล 
จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง 
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ�าท่ีเลือกตั้ง	
ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย	
ประกาศ	 ระเบียบ	 และค�าสั่งของคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง	 โดยให้ผู ้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�า 
จังหวัดก�ากับดูแล
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	 บทบาทหน ้าที่ ของคณะกรรมการประจ� า 
หน่วยเลือกตั้ง	 ไม่มีเพียงแต่ด�าเนินงานในวันเลือกต้ัง 
เท่านั้น	 ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนวันเลือกตั้ง	 ในการ 
รับมอบวัสดุอุปกรณ ์ที่ต ้องใช ้ ในวันเลือกตั้ งด ้วย 
โดยคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 จ�านวน 
ไม่น้อยกว่า	 3	 คน	 และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ประจ�าทีเ่ลอืกตัง้จะเป็นผูร้บัหีบบัตรเลอืกตัง้	บัตรเลอืกต้ัง 
บัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง	 แบบพิมพ์และอุปกรณ์ 
การเลือกตั้ งที่ต ้องใช ้ ในการเลือกตั้ ง 	 ซึ่ งจะต ้อง 
ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งและตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง 
และนับจ�านวนบัตรเลือกตั้ ง ให ้ถูกต ้องครบถ ้วน 
รวมทั้ งบัญชีราย ช่ือผู ้ มีสิท ธิ เลือก ต้ัง 	 แบบพิมพ ์ 
และอุปกรณ์ให้ถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

	 หลังจากน้ัน	 ให้น�าบัตรเลือกต้ังท้ังหมดบรรจุ
ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง	 แล้วให้ป ิดหีบบัตรเลือกตั้ง	 
ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด	 ปิดเทปกาว 
รอยต่อรอบหีบบัตรเลือกต้ัง	 และลงลายมือชื่อคร่อม 
รอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง	 และให ้
ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง	 ส�าหรับบัญชีรายชื่อผู ้มีสิทธ ิ
เลือกตั้ง	แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	ให้รวมเก็บไว้ 
ในถุงวัสดุใส	 กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก	 ไม่ต้อง 
ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง	 แล้วน�าไป 
เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
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	 ส�าหรับการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส ่วนต�าบลและนายกองค ์การบริหารส ่วนต�าบล	 
เมือ่วนัที	่28	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2564	ทีผ่่านมา	ส�านกังาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งในคร้ังนี้หลากหลาย 
รูปแบบ	ได้แก่
	 1.	 การแถลงข ่าวประสานความร ่วมมือกับ 
นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกต้ัง 
ระดับสูง	 รุ ่นที่	 11	 (พตส.	 11)	 และ	 อปท.นิวส์โพล	
เกี่ยวกับการท�าโพล	 “ถามใจคนท้องถ่ินใช้สิทธิเลือกต้ัง 
อบต.”	 โดยผลโพลส�ารวจการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสาร 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนี้	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ งได ้น�าไปใช ้ประโยชน  ์
ในการปรับปรุงการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
การเมืองและการเลือกตั้งของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งต่อไป
	 2.	 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบรหิารส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล	 พร้อมถ่ายทอดสดทางแฟนเพจส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก	 จ�านวน	 
2	ครั้ง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 	 -	 กิจกรรมรณรงค์	 “ไทยโหวต คนไทย 
พร้อมใช้สิทธิ”	 เพื่อเปิดตัวแคมเปญรณรงค์คนไทย 
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ให ้ เตรียมพร ้อมออกไปใช ้สิทธิ 	 พร ้อมทั้ ง เป ิดตัว 
สือ่ประชาสมัพนัธ์การเลอืกต้ังสมาชกิสภาองค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลในรปูแบบ 
ต่าง	ๆ	อาทิ	 สปอตแนะน�าแอปพลิเคชัน	Smart	Vote	 
แอปพลิเคชันตาสับปะรด	 และสายด่วน	 กกต.	 1444	 
สปอตชุด	 ไทยโหวต	 คนไทยพร้อมใช้สิทธิ	 สปอต 
สื่ ออั ตลั กษณ ์ท ้ อ งถิ่ น ไทยพร ้ อมล ่ ามภาษามื อ	 
และการแถลงข่าวความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ผ่านสือ่วทิย	ุณ	จดุขาย	ในร้านสะดวกซือ้	กว่า	2,000	สาขา 
ทั่วประเทศ
	 	 -	 กิจกรรม	 “ทุกเสียงคือพลัง	 เลือกต้ังสุจริต	 
ใช ้ สิทธิโปร ่งใส”	 เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ ์ช ่วง 
โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส ่วนต�าบลและนายกองค ์การบริหารส ่วนต�าบล	 
พร้อมเน้นย�้าการใช้สิทธิในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 โดยเป็นการแสดงพลัง 
จากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมเปิดตัวสปอต 
ขอเชิญชวนคนไทยออกไปใช้สิทธิในช่วงโค้งสุดท้าย 
เพื่อเน้นย�้าและสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง
	 3.	 การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์	 ทั้งในรูปแบบ 
การให้ความรู	้การรณรงค์เชญิชวน	และการประชาสมัพนัธ์ 
ข้อมูลข่าวสาร	 ได้แก่	 (1)	 อินโฟกราฟิก	 ชุด	 รอบรู ้
เลือกต้ัง	 อบต.	 (2)	 สปอตโทรทัศน์เชิญชวนไปใช้สิทธิ 
เลือกตั้ง	 (3)	 สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์	 (4)	 คู ่มือ	 /	 
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ชุดความรู้	 ส�าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
และสื่อมวลชน	 (5)	 สื่อประชาสัมพันธ ์ผ ่านทาง 
แอปพลิเคชนั	TikTok	และ	(6)	ป้ายต้ังโต๊ะประชาสมัพนัธ์	 
ซึง่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเครอืข่ายความร่วมมอื 
เว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 แฟนเพจ 
“ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”	 และทาง 
แอปพลิเคชันไลน์
	 4.	 ข้อความประชาสัมพันธ์	 (ตัวอักษรวิ่ง)	 ทาง
สถานีโทรทัศน์ต่าง	ๆ	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
	 5.	 รายการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ ่านทาง 
เว็บไซต์ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 แฟนเพจ 
“ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”	 และทาง 
แอปพลเิคชนัไลน์	อาท	ิรายการ	กกต.	ขอบอก	และรายการ 
เปิดประตูสู่	กกต.

	 6.	 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผ่านสื่อวิทยุ	ณ	จุดขาย	ทางร้านสะดวกซื้อ	(7-eleven)	
ทั่วประเทศ	จ�านวน	2,000	สาขา	
	 7.	 จัดท�าเว็บเพจ	 “รู้ก่อนเลือก.com”	 เพ่ือให้
ความรู้และเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้แก ่
ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง	 และจัดท�าแฟนเพจ	 “สายด่วน	 1444	 
รูจ้รงิเรือ่งเลอืกตัง้”	เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เรือ่งน่ารู้
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกต้ังที่มีผู้สนใจสอบถามผ่านทาง
สายด่วน	กกต.	1444
	 ถึงแม้ว่าการด�าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกต้ัง	 แต่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังยังคงควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปโดยสุจริต	 เที่ยงธรรม	 และชอบด้วยกฎหมาย 
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จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จังหวัดที่มีจำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 10 อันดับแรก 

จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

คิดเปนรอยละ

27,386,272 คน

20,424,603 
คน

74.58%

1 พัทลุง 84.97%

83.38%

83.26%

82.76%

82.60%

82.55%

82.00%

81.98%

81.89%

80.88%

2 ตรัง

3 สุราษฎรธานี

4 สงขลา

5 เพชรบุรี

6 สระบุรี

7 นครนายก

8 กระบี่

9 สตูล

10 ลำพูน

โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในครั้งนี้	 เป็นการ 
เลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศ	76	จังหวัด	การขับเคลื่อน 
ภารกิจนี้จึงต ้องอาศัยความทุ ่มเท	 เสียสละ	 และ 
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง	 
ท้ังเจ้าหน้าที่ผู ้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจการ
เลอืกตัง้	เครอืข่ายความร่วมมอื	และหน่วยงานสนบัสนนุ	
จึงท�าให้การจัดการเลือกตั้งส�าเร็จลุล่วงและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีแทน
ต�าแหน่งท่ีว่าง
	 นอกเหนือจากการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต�าบลและนายกองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล	 เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	แล้ว	
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้ด�าเนินการ 
จัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 กรณีแทน 
ต�าแหน่งที่ว่าง	 จ�านวน	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 จังหวัดชุมพร	 
เขตเลือกต้ังที่ 	 1	 จังหวัดสงขลา	 เขตเลือกต้ังที่ 	 6	 
เมื่อวันที่	16	มกราคม	พ.ศ.	2565	และกรุงเทพมหานคร	 
เขตเลือกตั้งที่	9	เมื่อวันที่	30	มกราคม	พ.ศ.	2565
	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร 
เขตเลือกตั้งท่ี	 1	 และจังหวัดสงขลา	 เขตเลือกตั้งท่ี	 6 
แทนต�าแหน่งท่ีว่าง
	 เมือ่วนัที	่18	ธนัวาคม	พ.ศ.	2564	ราชกจิจานเุบกษา 
ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร	 เขตเลือกต้ังที่ 	 1	 
และจังหวัดสงขลา	เขตเลือกตั้งที่	6	แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
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	 ในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวนี้ 	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก�าหนดมาตรการเพิ่มเติม 
ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	ให้สอดคล้องกบัพระราชก�าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2548	และประกาศ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 เป็นโรคติดต่ออันตราย 
ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ	พ.ศ.	2558	ของกระทรวง
สาธารณสุข	 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการก�าหนดพ้ืนท่ีต่อคน	 
การเว้นระยะห่างระหว่างกัน	 และการก�าหนดจุดตรวจ 
คัดกรองพร้อมแอลกอฮอล์เจล	 เช ่น	 สถานท่ีและ 
การรับสมัคร	 การก�าหนดหน่วยเลือกต้ังและท่ีเลือกต้ัง 
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกตั้ง	การรับมอบ 
วัสดุอุปกรณ์การเลือกต้ัง	 การออกเสียงลงคะแนน 
ในวนัเลอืกตัง้	การนับคะแนน	และการส่งหบีบตัรเลอืกต้ัง 
และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน	ข้อก�าหนดและประกาศดังกล่าว	

โดยให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เป็นต้นไป	 ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
พุทธศักราช	 2560	 มาตรา	 105	 ประกอบมาตรา	 102	 
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต�าแหน่งทีว่่าง	ภายใน	45	วนั	 
นับแต่วันทีต่�าแหน่งว่าง	ต่อมาในวนัท่ี	20	ธนัวาคม	พ.ศ.	2564	 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้จงึได้ประกาศ	ก�าหนดวนัเลอืกตัง้	 
และวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดชุมพร	 เขตเลือกตั้งที่	 1	 และจังหวัดสงขลา	 
เขตเลือกตั้งที่	 6	 แทนต�าแหน่งที่ว่าง	 โดยก�าหนดให้	 
วันอาทิตย์ที่	 16	 มกราคม	พ.ศ.	 2565	 เป็นวันเลือกตั้ง	 
และก�าหนดให้วันท่ี	 23	 -	 27	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2564	 
เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้ง		
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	 การเลอืกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
เขตเลือกตั้งท่ี	9	แทนต�าแหน่งท่ีว่าง
	 เมือ่วนัที	่30	ธนัวาคม	พ.ศ.	2564	ราชกจิจานเุบกษา 
ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 เขตเลือกตั้งที่	 9	 
แทนต�าแหน่งที่ว่าง	 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ต้องจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
แทนต�าแหน่งท่ีว ่าง	 ภายใน	 45	 วัน	 นับแต่วันท่ี 
ต�าแหน่งว่างลง	 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได  ้
ประกาศก�าหนดวนัเลอืกตัง้วนัรบัสมัครและการรับสมคัร 
สม า ชิ ก ส ภ า ผู ้ แ ท น ร าษฎ ร ก รุ ง เ ทพมห านค ร	 
เขตเลือกตั้งที่	 9	 แทนต�าแหน่งที่ว่าง	 โดยก�าหนดให้ 
วันอาทิตย์ที่	30	มกราคม	พ.ศ.	2565	เป็นวันออกเสียง 
ลงคะแนนเลือกตั้งและก�าหนดให้วันที่	6	-	10	มกราคม	
พ.ศ.	2565	เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง
	 การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้	 ยังคงอยู่ท่ามกลาง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019	 เพื่อความปลอดภัย	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังจึงได ้ย�้าเตือนผู ้มีสิทธิเลือกตั้งปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ	 D-M-H-T-T-A	 อย่างเคร่งครัด	 ได้แก่	 
สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	 
ถอดหน้ากากได ้เฉพาะเวลาแสดงตนใช ้สิทธิและ 
รับบัตรเลือกตั้งเท่านั้น	 เว้นระยะห่างกับผู้อื่นอย่างน้อย 
1.5	 เมตร	 ตรวจวัดอุณหภูมิ	 หากมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า	
37.5	 องศาเซลเซียสหรือมีไข้	 เป็นหวัด	 ไอ	 หรือจาม

การเลือกตั้ง	ส.ส.	กรุงเทพมหานคร	เขตเลือกตั้งที่	9

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 134,490 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 97,425 ราย

บัตรดี

95.33%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.90%

บัตรเสีย

1.77%

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 128,475 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 96,882 ราย

บัตรดี

96.00%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.00%

บัตรเสีย

2.00%

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 88,124 ราย

บัตรดี

95.87%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

47.32%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

52.68%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

24.59%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

75.41%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

27.56%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

72.44%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.79%

บัตรเสีย

1.34%

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 134,490 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 97,425 ราย

บัตรดี

95.33%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.90%

บัตรเสีย

1.77%

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 128,475 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 96,882 ราย

บัตรดี

96.00%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.00%

บัตรเสีย

2.00%

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 88,124 ราย

บัตรดี

95.87%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

47.32%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

52.68%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

24.59%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

75.41%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

27.56%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

72.44%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.79%

บัตรเสีย

1.34%

การเลือกตั้ง	ส.ส.	จังหวัดชุมพร	เขตเลือกตั้งที่	1

สถิติการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่ง

การเลือกตั้ง	ส.ส.	จังหวัดสงขลา	เขตเลือกตั้งที่	6

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 134,490 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 97,425 ราย

บัตรดี

95.33%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.90%

บัตรเสีย

1.77%

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 128,475 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 96,882 ราย

บัตรดี

96.00%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.00%

บัตรเสีย

2.00%

จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 167,287 ราย จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 88,124 ราย

บัตรดี

95.87%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

47.32%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

52.68%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

24.59%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

75.41%

ผูไมมาใชสิทธิเลือกตั้ง

27.56%

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง

72.44%

บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด

2.79%

บัตรเสีย

1.34%
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 จำนวน 7,772 แหง

 ผูบร�หารทองถิ�น 7,772 คน

 สมาชิกสภาทองถิ�น 87,757 คน

จำนวน 30 แหง

จำนวน 195 แหง

จำนวน 2,247 แหง

จำนวน 5,300 แหง

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

องคการบริหาร
สวนตำบล

นายก 30 คน / สมาชิก 720 คน

นายก 195 คน / สมาชิก 3,510 คน

นายก 2,247 คน / สมาชิก 26,964 คน

นายก 5,300 คน / สมาชิก 56,563 คน

องคกรปกครองสวนทองถิ�น

ผิดปกติต้องใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษ 
ที่ได ้จัดเตรียมไว้	 และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล	์ 
ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้งและก่อนออกจากที่เลือกตั้ง
	 แม้ในรอบปีที่ผ่านมา	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะต้องด�าเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิน่และผู้บริหารท้องถิน่	และการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผู ้แทนราษฎร	 กรณีแทนต�าแหน่งที่ว่าง	 ภายใต้
สถานการณ์ที่ยากล�าบาก	 แต่ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก็ไม่เคยย่อท้อ	 ยังคงมุมานะ	 ปฏิบัติหน้าที	่
เพื่อให้ทุกการเลือกตั้งส�าเร็จลุล่วงด้วยดี	 เป็นไปตาม
เจตนารมณ์	“สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วย
กฎหมาย”

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถ่ิน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019
	 ในการจัดการเลอืกต้ังนัน้	นอกจากจะต้องด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว	 ในปัจจุบันการ
จัดการเลือกตั้งยังต้องตระหนักและให้ความส�าคัญ 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา	2019	อีกด้วย	ทั้งนี้	กระบวนการ	ขั้นตอนต่าง	ๆ  
นัน้	ต้องปฏิบตัภิายใต้กฎหมาย	ประกาศ	ข้อก�าหนดหรือ 
ระเบียบ	 ตลอดจนค�าแนะน�าของผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย	 
ดังนั้น	 การก�าหนดมาตรการเพิ่มเติมในกระบวนการ 
จัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้มีสิทธิ 

•	การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	กรณีแทนต�าแหน่งท่ีว่าง

จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่

จังหวัดชุมพร	เขตเลือกตั้งที่	1
จังหวัดสงขลา	เขตเลือกตั้งที่	6
กรุงเทพมหานคร	เขตเลือกตั้งท่ี	9

องคกรปกครองสวนทองถิ�น
จำนวน 158 แหง

สมาชิกสภาทองถิ�น 390 คน

องคการ
บริหาร

สวนจังหวัด

จำนวน 11 แหง

สมาชิกสภาทองถิ่น 22 คน

สมาชิกสภาทองถิ่น 11 คน

สมาชิกสภาทองถิ่น 39 คน

สมาชิกสภาทองถิ่น 148 คน

สมาชิกสภาทองถิ่น 170 คน

จำนวน 3 แหง

จำนวน 21 แหง

จำนวน 97 แหง

จำนวน 26 แหง

เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

องคการบริหาร
สวนตำบล

•	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	กรณีครบวาระ

•	การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	กรณีแทนต�าแหน่งท่ีว่าง
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เลือกตั้ง	รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง 
ว่าการจัดการเลอืกต้ังได้มมีาตรการต่าง	ๆ 	ทีม่คีวามปลอดภยั 
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงก�าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
และมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้ง	ดังต่อไปนี้
	 1.	การรับสมัคร
	 	 1)	 สถานที่รับสมัคร	ควรมีบริเวณที่กว้างขวาง 
ตามจ�านวนของเจ้าหน้าที่	 ผู ้สมัคร	 และผู ้เก่ียวข้อง
ทั้งหมด	 มีอากาศถ่ายเทสะดวก	 มีการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่
ท�าความสะอาดสถานท่ี	 โต ๊ะ	 เก ้าอี้ 	 วัสดุอุปกรณ  ์
การรับสมัครและห้องน�้า	ทุก	1	ชั่วโมง	ตลอดระยะเวลา
ของการรับสมัคร
	 	 2)	 จดัให้มกีารคดักรองผูเ้กีย่วข้องท้ังหมดก่อน 
เข้าไปในสถานทีร่บัสมคัร	โดยการวดัอุณหภูมแิละล้างมอื 
ด้วยแอลกอฮอล์	 ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย	 
(ให้ผู ้สมัครจัดหาหน้ากากอนามัยส�าหรับตนเองและ 
ผู้ติดตามด้วย)	 จ�ากัดจ�านวนของผู้ที่จะเข้าไปในสถานที่
รับสมัคร
	 	 3)	 ก�าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรับสมัครสวมหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า	 สวม	 face	 shield	 และ 
ถุงมือยาง	เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ
	 	 4)	 การจัดทีน่ัง่ให้มีระยะห่างส�าหรบัเจ้าหน้าที่ 
รับสมัครด้วยกัน	 และระหว่างเจ ้าหน้าที่รับสมัคร 
กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 อย่างน้อย	 1.5	 เมตร	 รวมท้ัง
ก�าหนดให้มีผู้ติดตามผู้สมัครได้ไม่เกิน	 2	 คน	 หรือตาม
ความเหมาะสมของสถานที่

	 2.	การก�าหนดหน่วยเลือกต้ัง	ท่ีเลือกต้ัง
	 	 หน่วยเลอืกต้ัง	จ�านวนผูใ้ช้สทิธเิลอืกต้ัง	ไม่ควรเกนิ 
600	 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง	 ทั้งนี้ 	 ให้พิจารณาตาม 
ความเหมาะสมของสถานที่หรือความปลอดภัย 
ประกอบด้วย	ทั้งนี้	ที่เลือกตั้งควรเป็นอาคารที่มีบริเวณ 
กว ้างขวางเพ่ือเป ็นการลดความแออัด	 มีอากาศ 
ถ่ายเทสะดวก	 รวมทั้งให้พื้นที่เพียงพอส�าหรับการจัด 
ที่ลงคะแนนคะแนนพิเศษ	 การรักษาระยะห่างระหว่าง 
บุคคล	 และควรหลีกเลี่ยงการก�าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
ในบริเวณที่มีการชุมนุมของคนจ�านวนมาก
	 3.	การรับมอบ	-	ส่งมอบหบีบัตรเลือกต้ัง	วสัดอุปุกรณ์	 
และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
	 	 1)	 สถานท่ีรับมอบ	-	ส่งมอบวสัดุอปุกรณ์	ควรเป็น 
สถานท่ีที่มีบริเวณกว้างขวาง	 มีอากาศถ่ายเทสะดวก	 
โดยอาจก�าหนดสถานท่ีรับมอบ-ส่งมอบหลาย	ๆ 	แห่ง	หรือ 
จดัให้มกีารรบัมอบ-ส่งมอบเป็นช่วงเวลา	เพือ่ลดจ�านวนคน 
ที่มีการรวมตัวกันจ�านวนมากและเกิดความแออัด
	 	 2)	 มีการคดักรอง	และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  
ก่อนเข้าสถานทีร่บั-ส่งหบีบตัรและวสัดุอปุกรณ์การเลือกต้ัง
	 	 3)	 จัดให้มีหน้ากากอนามัย	 face	 shield	 
ถุงมือยาง	 แอลกอฮอล์แบบเจลและแบบน�้า	 หรือวัสดุ 
อปุกรณ์อืน่	ๆ 	ทีม่คีวามจ�าเป็นและเหมาะสมให้คณะกรรมการ 
ประจ�าหน่วยเลอืกตัง้และเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภัย 
ประจ�าที่ เลือกตั้ง	 รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู่บ้านใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยเลือกตั้ง
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	 4.	การอบรมคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง/ 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ�าทีเ่ลอืกต้ัง/อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	หรือผู้ท�าหน้าที่คัดกรอง
	 	 1)	 ในการจดัอบรมควรจดัอบรมเป็นรุน่ละไม่เกนิ 
5	-	7	หน่วยเลือกตั้ง	หรือ	ประมาณจ�านวน	50	-	70	คน	
ต่อรุน่	(ส่วน	อสม.	หรอืผูท้ีท่�าหน้าทีค่ดักรองให้มกีารแยก 
ไปอบรม)
	 	 2)	 ให้มกีารเว้นระยะห่างระหว่างทีน่ัง่ของผูเ้ข้า
อบรมแต่ละคน	ประมาณ	1.5	-	2	เมตร
	 	 3)	 จดัทีน่ัง่ในการอบรมตามหน้าทีท่ีก่�าหนดไว้
ในระเบียบ
	 	 4)	 ให้มกีารคดักรองผูเ้ข้าอบรมและผูเ้กีย่วข้อง
ทั้งก่อนและหลังการอบรม	 รวมท้ังสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาการอบรม
	 	 5)	 ให้ท�าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์การอบรม	 
รวมทั้งห้องน�้า	ตลอดระยะเวลาของการอบรม

	 5.	การหาเสียงเลือกต้ัง
	 	 การจัดขบวนแห่หรือการหาเสียง	ณ	 บริเวณ
สถานทีรั่บสมคัร	หรือตามสถานทีช่มุชน	ควรมมีาตรการ 
เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก	และ 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 6.	การจัดสถานที่ออกเสียงลงคะแนน
	 	 1)	 สถานท่ีควรมีพ้ืนท่ีกว้างขวาง	 เพ่ือรองรับ 
ขัน้ตอนการคัดกรอง	รวมทัง้บริเวณทีล่งคะแนนพเิศษด้วย
	 	 2)	 เว้นระยะห่างระหว่างทีน่ัง่ในการปฏบิตัหิน้าท่ี 
ของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	1.5	-	2	เมตร
	 	 3)	 เว้นระยะห่างระหว่างคหูาลงคะแนน	1.5	-	2	เมตร	 
(ควรวางโต๊ะละ	1	คหูา)	มเีชอืกกัน้ระหว่างคหูาเพ่ือไม่ให้
มีการเดินอ้อมหลัง
	 	 4)	 จดัวางปากกาไว้ส�าหรบัผูม้าใช้สทิธเิลอืกตัง้ 
ได้ใช้ในการลงชื่อในบัญชีรายชื่อ	 ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
ทั้ง	2	ประเภท	และจัดวางปากกาไว้ในคูหา	ๆ 	ละ	1	ด้าม
	 	 5)	 จัดที่ลงคะแนนพิเศษ	 ส�าหรับผู้มาใช้สิทธ ิ
ที่มีอุณหภูมิเกิน	37.5	องศาเซลเซียส	รวมถึงที่นั่งพักรอ	 
หากมีผู้อุณหภูมิสูงกว่า	 37.5	 องศาเซลเซียส	 มากกว่า	 
1	คน	ให้จัดที่นั่งเพิ่มโดยเว้นระยะห่าง	1.5	-	2	เมตร
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	 7.	ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
	 	 ผู ้มาใช ้สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องผ่าน 
การคัดกรองจากเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ�าหมู ่บ ้าน	 หรือผู ้ที่ท� าหน ้าที่คัดกรองก ่อน 
โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล	์ 
หากผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิไม่เกิน	 37.5	 องศาเซลเซียส 
ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีลงคะแนนปกติ	 
แต่หากมีอุณหภูมิเกิน	37.5	องศาเซลเซียส	ให้ไปใช้สิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนในที่ลงคะแนนพิเศษ

	 8.	การจัดสถานที่นับคะแนนและการนับคะแนน
	 	 1.	 การต้ังกระดานนบัคะแนนให้ประชาชนผู้มา 
สังเกตการณ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
	 	 2.	 กรณีการนับคะแนนผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นพร้อมกัน	 ควรต้ังกระดานขีดคะแนนให้มี
ระยะห่างกันพอสมควร	 เพื่อมิให้เกิดเสียงรบกวนซ่ึงกัน
และกัน
	 	 3.	 เว้นระยะห่างระหว่างคณะกรรมการประจ�า
หน่วยเลือกต้ัง	 ผู้ท�าหน้าท่ีในการนับคะแนนแต่ละคน	 
1.5	–	2	เมตร
	 	 4.	 จัดโต๊ะส�าหรับวางภาชนะใส่บัตรเลือกตั้ง 
ที่วินิจฉัยแล้ว	 ให้ท�ามุมกับกระดานขีดคะแนน	 เพื่อให ้
คณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง	 ผู้ท�าหน้าที่วินิจฉัย 
บตัรเลือกต้ังและอ่านสามารถท่ีจะมองเห็นการขีดคะแนน 
ของคณะกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งผู ้ท�าหน้าท่ี 
ขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน	 เพื่อป้องกันความผิดพลาด 
จากการขีดคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
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 นับแต่ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
สถาปนาข้ึน เมือ่วนัที ่9 มถุินายน 2541 จากการท�างาน 
ในยคุบกุเบกิท่ีมพีนกังานทัว่ประเทศประมาณ 300 คน 
จวบจนปัจจุบันในปี 2565 นี้ ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีบุคลากรกว่า	2,500	คน	ในการขับเคลื่อน 
ภารกิจส�าคัญเพื่อคัดกรองผู้แทนที่ดีให้เข้าไปบริหาร 
ประเทศ	 ด้วยบทบาทหน้าที่คนกลางบนความคาดหวัง 
ของทุกฝ่าย	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ผู้บริหาร	 และ 
พนักงานของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะท�าให้ภารกิจ
ส�าคัญน้ีส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด	ีอย่างไรกต็าม	ความส�าเรจ็ 
ดังกล่าวนี้มิได ้เกิดจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้แต่เพยีงฝ่ายเดียว 
แต่ยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน 
เพราะทุกคนในสังคมคือก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน 
ฟันเฟืองประชาธิปไตยให้ก้าวเดินไปข้างหน้า
	 ตลอดระยะเวลา	24	ปี	ส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง	 ยังคงแน่วแน่ในการด�ารงไว้ซึ่งประโยชน์ 
แห่งความยุตธิรรม	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ	 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต 
นานับประการที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้	 ท้ังความขัดแย้ง 

ทางการเมือง	 การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของสังคมเพราะ
ความเห็นต่าง	 จนน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงข้ัวอ�านาจ
ทางการเมือง	 การเปล่ียนแปลงของกฎหมาย	 รวมถึง 
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา	 2019	 ที่อยู่กับประเทศไทยมานานกว่า	 3	 ปี	
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังยังคงยืนหยัด	 
อดทน	 และยึดหลักกฎหมาย	 ฟันฝ่าสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 
เพ่ือจัดหรือด�าเนินการจัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร	 การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	 การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู ้บริหารท้องถิ่น	 และการ 
ออกเสียงประชามติ	 ให้เป็นไปโดยสุจริต	 โปร่งใส	 
เท่ียงธรรม	 และชอบด้วยกฎหมาย	 สมกับการเป็น	
“องค์กรจัดการเลือกตั้งมืออาชีพ”
	 นอกเหนือจากการเลือกต้ังสุจริตและเท่ียงธรรม 
แล้ว	ก้าวย่างต่อไปทีส่�านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มุ ่งหวังคือ	 การสร้างรากฐานระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุขให ้ เข ้มแข็ง 
อย่างยั่งยืน	 ซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจให้สามารถบรรล ุ
ผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	 จ�าเป็นจะต้องให้ผู ้ที่มี 
ส่วนเกีย่วข้องมคีวามรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามส่ีวนร่วม 
ไม่ว่าจะเป็นประชาชน	ผู้มสิีทธเิลือกต้ัง	หน่วยงานสนับสนนุ 

บทส่งท้าย
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เครือข่ายความร่วมมือ	และพรรคการเมือง	ที่ต้องอาศัย 
กระบวนการและกลไกการผนึกก�าลังจากทุกภาคส่วน 
โดยการสร้างเสริมความรู้	 พลังศรัทธา	 และพลังร่วมวิถี 
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิ 
ทรงเป็นประมุข	 ในการก้าวเดินเข้าสู่ปีท่ี	 25	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะน�าองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
3	 ประการ	 คือ	 “สะดวก เข้าถึงง่าย และปฏิบัติงาน 
ยดึหลักของกฎหมาย”
 สะดวก	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ไม่หยุดนิ่ง	 พัฒนาต่อยอดและสร้างนวัตกรรมให้เท่าทัน 
ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่ท�าหน้าที ่
ในกระบวนการเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็ว 
และไม่เป็นภาระแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 เข้าถึงง่าย		ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่าง	 ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ งและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
เพื่อให ้ทุกภาคส ่วนได ้รับข ้อมูลอย ่างเสมอภาค 
รวมถึง เป ็นการส ่ง เสริม	 สนับสนุนให ้ เครือข ่าย 
ความร่วมมือในการสร้างหรือส่งต่อความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน	 อันจะส่งผลให้ประชาชน 
เกิดพลังศรัทธาและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
แบบยั่งยืน

 ปฏิบัติงานยึดหลักของกฎหมาย	 ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังยังคงยึดกฎหมายเป็นหลัก 
ในการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง	ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความซ่ือสัตย์	 ซ่ือตรง	 เพ่ือให้ทุกการเลือกต้ัง 
เป็นไปโดยสุจริต	โปร่งใส	และเที่ยงธรรม
	 คณะกรรมการการเลือกต้ังมีความเชื่อมั่นว่า 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ความวิริยะ	 อุตสาหะ	 
ของผู้บริหาร	 บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง	 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
เลือกตั้ งจะสามารถขับเคล่ือนภารกิจที่ยิ่ ง ใหญ ่นี้ 
ให้ส�าเร็จลุล่วงได้	 สมกับที่ประชาชนตั้งความคาดหวัง 
ในการท�างานของคณะกรรมการการเลือกต้ังและ 
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ดังนั้น	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจงึมุง่มัน่พัฒนาอย่างต่อเนือ่ง	 
เ พ่ือ ให ้ส� า นักงานคณะกรรมการการ เ ลือก ต้ั งมี 
ความก้าวหน้ารองรับการเปลีย่นแปลงและความท้าทาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 และไม่ว ่าจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใดก็ตาม	 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงเชื่อมั่น 
เสมอมาว่าเสียงของประชาชนเป็นพลังท่ีส�าคัญในการ
พัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุขที่ยั่งยืน	 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงภาคภูมิใจท่ีเป็นองค์กรหลักในการท�าหน้าท่ีจัดการ 
เลือกตั้ง	 ที่เปรียบเสมือนประตูสู ่ทางออกของวิกฤต
ทางการเมืองและมีส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย 
ของประเทศไทยสืบไป





มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
128 24 ปี กกต.

ภาพภารกิจคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายอทิธพิร บญุประคอง ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
เป็นประธานเปิดการอบรมผู ้บริหารและพนักงาน
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด 
และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองที่ 1-8 เพ่ือท�าหน้าที่ เผยแพร่ภารกิจของ
ส�านักงาน รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือภาคี 
สื่อมวลชนระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 
2565 ณ โรงแรมบลูโฮเต็ล อ�าเภอเมืองนครพนม  
จังหวัดนครพนม



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
12924 ปี กกต.

ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ 
การเลือกตั้ง น�าคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนา 
การเมอืงและการเลือกตัง้ระดบัสงู รุน่ท่ี 12 (พตส.12)  
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ครั้ งที่  1 โดยมี
ตัวแทนคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมือง 
และการเลือกตั้งระดับสูง รุ ่นที่ 12 (พตส. 12)  
มอบทุนการศึกษาและสิ่งของที่จ�าเป็นให้แก่นักเรียน
ของโรงเรียนธรรมิกวิทยา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ต�าบล 
สระพัง อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
130 24 ปี กกต.

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเครือข่ายเฝ้าระวัง
ประชาธิปไตย กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนน�า
เครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย (รุ่นที่ 1) ของส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
13124 ปี กกต.

นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง  
พร้อมคณะ สังเกตการณ์การเปิดหน่วยลงคะแนน 
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดันครศรธีรรมราช 
เขตเลือกตั้งที่  3 แทนต�าแหน่งที่ว ่าง ในเขตพื้นที ่
ต�าบลนาสารและต�าบลนาพรุ  อ�าเภอพระพรหม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
132 24 ปี กกต.

นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลอืกตัง้ พร้อมคณะ ตรวจเยีย่มการฝึกอบรมโครงการการน�าค่านยิมสูว่ฒันธรรม 
องค์กรเพื่อสร้างความส�าเร็จ รุ่นท่ี 9 และรุ่นท่ี 10 โดยความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง  
กับส�านักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรมทีเคพาเลซ 
กรุงเทพมหานคร



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
13324 ปี กกต.

นายเลิศวิโรจน์ โกวฒันะ กรรมการการเลอืกตัง้ น�าคณะ
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมือง
และการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) เข้าร่วม 
สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลและนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแก่งเสีย้น  
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 
และนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลลาดหญ้า อ�าเภอเมือง 
กาญจนบุรี จังหวดักาญจนบรุ ีเมือ่วนัที ่28 พฤศจกิายน 2564



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
134 24 ปี กกต.

ดร.ฐติเิชฏฐ์ นชุนาฏ กรรมการการเลือกต้ัง สังเกตการณ์
การจัดท�าสื่อวิดีทัศน์ประกอบการฝึกอบรมวิทยากร
จังหวัดและวิทยากรอ�าเภอ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม 
เจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการเลือกต้ังประจ�าหน่วยเลือกต้ัง 
ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2  
ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
13524 ปี กกต.

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว 
การเลือกต้ังกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ในหัวข้อ “ข้อควรรู้ 
เพื่อน�าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา” เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร ่
ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังตามช่องทาง 
ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ส�านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง



มาตรฐานการจัดการเลือกตั้ง
136 24 ปี กกต.

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ปรึกษาคณะท�างาน

นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา  ผู้อ�านวยการส�านักประชาสัมพันธ์ หัวหน้าคณะท�างาน

นายครรชิต เจริญอินทร์   ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 คณะท�างาน

พันต�ารวจโท เกียรติ พูลจันทร์ ผู้อ�านวยการส�านักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 คณะท�างาน

นางสาวจินตนา ศรีนุกูล ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและวิชาการ คณะท�างาน

นางจารุวรรณ เลิศไกร ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาบุคลากร คณะท�างาน

นางโกศิญา วิริยะนันทวงศ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดระยอง คณะท�างาน

นายวันชัย โชควิเศษชัยสิทธิ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัดสกลนคร คณะท�างาน

นายศักดิ์ชัย เลิศกิตติวัฒนกุล  รองผู้อ�านวยการส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท�างาน

นายวีรพล พุ่มสงวน รองผู้อ�านวยการส�านักบริหารทั่วไป คณะท�างาน

นางสาวเสาวภา เดชาภิมณฑ์ รองผู้อ�านวยการส�านักกิจการพรรคการเมือง คณะท�างาน

นายสุวรรณเสน ศรีชมภู ผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 2 คณะท�างาน

นางปิยพร นันทวาศ ผู้อ�านวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ 6 คณะท�างาน

นายณัฐดนัย ประยูรหงษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายข้อมูลและประเมินผลการเลือกตั้ง คณะท�างาน

นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต ผู้อ�านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของพรรคการเมือง คณะท�างาน

นางสาวณัฎฐ์รมณ รัตนนิตย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 1 คณะท�างาน 

นางเทียนลดา ประยงค์ ผู้อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะท�างาน 

นางสาวปิยะวัน ชาตะสุภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะท�างาน

นางสาวราตรี ทองใส หัวหน้างานกลุ่มงานอ�านวยการ คณะท�างาน 

นางสาวเกวลิน แก้ววารี  ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว เลขานุการ

นายภัทรดิศ อยู่สุภาพ  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวจีรวรรณ กองเพชร  นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

นายพงศกร วังค�า  พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

นายเมธากฤษฎิ์ มรกฎ ลูกจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อคณะท�างาน
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