
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการจัดแบง่ส่วนงานของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้  พ.ศ.  256๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
ให้เหมาะสมเพื่อรองรับภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน   
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  256๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึงการออกเสียงประชามติด้วย 

“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

ข้อ ๕ ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่   

ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอื่น 
(๒) อ านวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ   

กรรมการ  และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
(๓) ด าเนินการเพ่ือให้พรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง   
และมติของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๖ ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักงานเป็น  ๒  ส่วน  ดังนี้ 
(๑) ส่วนกลาง  ได้แก่  ส านัก  สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  และส่วนงาน   

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๒) ส่วนภูมิภาค  ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ข้อ ๗ ให้แบ่งส่วนงานของส านักงาน  ดังนี้ 
(๑) ส านักบริหารทั่วไป 
(๒) ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๓) ส านักการคลัง 
(๔) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๕) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) ส านักสืบสวนสอบสวน  1 
(๗) ส านักสืบสวนสอบสวน  2 
(๘) ส านักสืบสวนสอบสวน  3 
(๙) ส านักสืบสวนสอบสวน  4 

(๑๐) ส านักสืบสวนสอบสวน  5 
(๑๑) ส านักวินิจฉัยและคดี 
(๑๒) ส านักจัดการการเลือกตั้ง 
(๑๓) ส านักสนับสนุนการเลือกตั้ง 
(๑๔) ส านักกิจการพรรคการเมือง 
(๑๕) ส านักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง   
(๑๖) ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 

้หนา   ๔๐
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(๑๗) ส านักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๑๘) ส านักผู้ตรวจการ 
(๑๙) ส านักผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒๐) ส านักกฎหมายและคดี 
(๒๑) ส านักการประชุม 
(22) ส านักประชาสัมพันธ์ 
(๒๓) สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๑) ส านักพัฒนาพนักงานและบุคลากรการเลือกตั้ง 
 (2) ส านักวิทยาการพรรคการเมือง 
 (๓) ส านักพัฒนาคุณภาพพลเมือง 
 (๔) ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 

(๒๔) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ข้อ ๘ ส่วนงานตามข้อ  ๗  (๑) - (๒2)  และ  (๒4)  อาจจัดแบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๒) กลุ่มงาน 
ข้อ ๙ ส่วนงานตามข้อ  ๗  (๒๓)  อาจจัดแบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ส านัก 
(๒) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๓) กลุ่มงาน 
ข้อ ๑๐ ส านักบริหารทั่วไปมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) งานกิจการทั่วไป  งานสารบรรณ  งานธุรการ  งานจัดเก็บและท าลายเอกสาร   

และงานให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
(๒) เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้านเอกสาร   

และการบริหารส านักงาน 
(๓) ด าเนินการประสานงานและอ านวยความสะดวกงานด้านรัฐพิธีและพิธีการต่าง  ๆ   

ของคณะกรรมการและส านักงาน   
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ   

รองเลขาธิการ  และผู้อ านวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนาระบบ  รูปแบบ  รวมถึงการด าเนินกิจการงานการต่างประเทศ   

ของส านักงาน 
(๖) งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

้หนา   ๔๑
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(๗) งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์   ด าเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมการ   
และส านักงาน  และติดตามผลการด าเนินการ 

(๘) กิจการอื่นที่คณะกรรมการหรือส านักงานมิได้ก าหนดให้ เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งโดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 

(๙) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักบริหารทั่วไป  เป็น  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) ฝ่ายกิจการทั่วไปมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือเสนอแนะ  ระบบ  รูปแบบ  ระเบียบ  และวิธีการเกี่ยวกับ   

การบริหารจัดการทั่วไป  ระเบียบงานสารบรรณ  และงานธุรการของส านักงาน 
 (๑.๒) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน   

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  ติดตามประเมินผล  และจัดท ารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (๑.๓) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) บริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและท าลายเอกสารตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก าหนด 
 (๑.๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานธุรการทั่วไป  และการจัดเก็บรวบรวมกฎหมาย   

ระเบียบ  หนังสือ  ค าสั่ง  หนังสือสั่งการ  เอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของส านักงาน 
 (๑.๖) งานศูนย์ข้ อมูลข่ าวสาร  และด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้ อมูลข่ าวสาร 

ของทางราชการ  ให้บริการแก่ประชาชนโดยประสานกับส่วนงานต่าง ๆ  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ในการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร 

 (๑.๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มาถึงคณะกรรมการ  และส านักงาน 
 (๑.๘) ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวกในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ 
 (๑.๙) กิจการอื่นที่คณะกรรมการหรือส านักงานมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจ 

ของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งโดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 
 (๑.๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(2) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ  ความช่วยเหลือ  และความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศเพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือส านักงาน 
 (๒.๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกประเทศ  หรือ 

องค์การระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศ 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (๒.๓) จัดให้มีการประชุม  การสัมมนา  การเจรจาหรือวิธีการอื่นใดร่วมกับหน่วยงาน   
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 

 (๒.๔) ประสานงานและเตรียมงานพิธีทางการทูต  รวมถึงให้การต้อนรับอาคันตุกะ   
หรือคณะอาคันตุกะส าคัญจากต่างประเทศ 

 (๒.๕) ประสานงานในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมการ   
กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของส านักงาน 

 (๒.๖) ด าเนินการทางด้านเอกสาร  พิธีสาร  และท าหน้าที่ล่าม 
 (๒.๗) รวบรวม  แปล  และจัดท าข้อมูลสารสนเทศส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๒.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ฝ่ายช่วยอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และผู้อ านวยการ 

สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๓.๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเรื่องที่เสนอ

เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และผู้อ านวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๓.๓) ประสานงานและศึกษาค้นคว้าเพ่ือประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่    

ของเลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และผู้อ านวยการสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๓.๔) จัดท าก าหนดนัดหมาย  ขั้นตอนการเข้าพบ  การตรวจการปฏิบัติงานประจ าวัน   

รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ 
 (๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผน  ก าหนดต าแหน่ง  ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงาน 

และลูกจ้างของส านักงาน 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะ  เพ่ือก าหนด  ปรับปรุงอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และค่าตอบแทน   

ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น 
(๔) พัฒนา  ส่งเสริม  วิเคราะห์  วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ   

และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 
(๕) จัดท าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๖) จัดท าและควบคุมทะเบียนประวัติ  การเกษียณอายุ  เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคล 

ของพนักงานและลูกจ้าง 
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(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับวินัยและสมรรถภาพ  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์  ก ากับดูแลจริยธรรม   
ของพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์  สวัสดิการ  และคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  4  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง   

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเพ่ือการก าหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

และวิธีการคัดเลือกบุคลากร 
 (๒.๒) ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือเข้าปฏิบัติงานในส านักงานตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
 (๒.๓) ด าเนินการบรรจุ  การแต่งตั้ง  การเลื่อนให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   

และการย้ายเปลี่ยนสายงาน 
 (๒.๔) จัดท า  ตรวจสอบ  และควบคุมทะเบียนประวัติ   การรับรองสถานภาพ   

และจัดท าบัตรประจ าตัว 
 (๒.๕) ควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง   ตลอดจนบุคคล 

ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
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 (๒.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ฝ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะเพ่ือก าหนด  ปรับปรุงอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง   

และค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น 
 (3.2) ด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง 
 (๓.๓) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการในการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานและลูกจ้าง 
 (๓.๔) ด าเนินการเกี่ยวกับด้านสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์  การสงเคราะห์  และคุณภาพชีวิต   

ของพนักงานและลูกจ้าง   
 (๓.๕) ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 (๓.๖) สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 
 (๓.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ฝ่ายอัตราก าลังและระบบงานมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.1) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเพ่ือการก าหนดหรือปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์   

และวิธีการบริหารงานบุคคล 
 (4.2) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือการก าหนดและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน   

อ านาจ  หน้าที่และความรับผิดชอบ   
 (4.3) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือก าหนดอัตราก าลัง  ปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง   

รวมทั้งการวางแผนก าลังคน  และการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (4.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (5.1) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  กฎหมาย  ระเบียบ  แนวทางเกี่ยวกบั

การด าเนินการตามกระบวนการทางวินัย  การร้องเรียน  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์  เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

 (5.2) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน  ร้องทุกข์  สืบสวนสอบสวน  รวบรวมข้อมูล   
รวมทั้งการวิเคราะห์การจัดท าส านวน  การจัดท าความเห็นในเรื่องวินัยและจริยธรรม 

 (5.3) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา  แนะน า  สนับสนุนเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย   
การร้องทุกข์  และการอุทธรณ์แก่ส่วนงานต่าง ๆ  ในส านักงาน  ส่วนราชการ  และหน่วยงานอื่น 

 (5.4) ส่งเสริมด้านวินัยและจริยธรรมให้แก่พนักงานและลูกจ้าง   
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 (5.5) ด าเนินการเกี่ยวกบัวินยัและสมรรถภาพ  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์  ก ากับดูแลจริยธรรม 
ของพนักงานและลูกจ้าง  และด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (5.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ ส านักการคลังมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่  และยานพาหนะ 
(2) ควบคุม  ตรวจสอบ  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวงเงินงบประมาณต่าง ๆ 
(3) จัดท าบัญชีประเภทต่าง ๆ  งบดุลและรายงานทางการเงิน 
(4) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ 
(5) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดหรือปรับปรุงระบบงานคลัง 
(6) บริหารงานพัสดุ  อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักการคลัง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน   

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ   

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง   

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ฝ่ายการเงินมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะในการก าหนดหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ  ค าสั่ง  

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน 
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 (2.2) ควบคุม  ตรวจสอบการรบัจ่าย  และการโอนเงินทุกประเภทของส านกังาน  รวมทัง้   
การฝากถอนและการน าส่งเงิน 

 (2.3) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานใบส าคัญตามกฎหมาย  ระเบียบ   
และข้อบังคับของส านักงานเพื่อท าการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง 

 (2.4) ด าเนินการค านวณภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  และออกหนังสือรับรองการหักภาษี   
ของคณะกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 (2.5) จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง  เงินประจ าต าแหน่งบริหารและวิชาการ 
เป็นประจ าทุกเดือน 

 (2.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะในการก าหนดหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ   

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบัญชีของส านักงาน  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่ส่วนงานต่าง ๆ 
 (3.2) รวบรวมรายงานบัญชีแยกประเภทของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    

ประจ าจังหวัด  และศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือจัดท ารายงานรายรับรายจ่ายของส านักงาน 
เป็นประจ าทุกเดือนเสนอต่อคณะกรรมการ 

 (3.3) จัดท าบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินต่าง ๆ  และจัดท างบการเงิน   
ของส านักงานเพื่อเสนอต่อผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย 

 (3.4) ศึกษา  วิเคราะหท์างการเงิน  รายรับ  รายจ่าย  ฐานะทางการเงิน  ทรัพย์สินและหนีส้นิ 
 (3.5) จัดเก็บ  รักษาเอกสารหลักฐาน  และใบส าคัญการรับจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
 (3.6) ตรวจสอบรายการฝากถอนเงินทุกประเภทของส านักงานตามสมุดบัญชีของธนาคาร 
 (3.7) น าเข้าข้อมูลทางบัญชีประจ าเดือนของส านักงานเข้าสู่ระบบของกรมบัญชีกลาง 
 (3.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ฝ่ายพัสดุมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (4.1) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือเสนอแนะในการก าหนดหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับ   

และวางแผนเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ  รวมทั้งการจัดซื้อ  จัดหา  พัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของส านักงาน 

 (4.2) จัดสรรการใช้และควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของส่วนงานต่าง  ๆ   
รวมทั้งการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

 (4.3) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซม  บ ารุงรักษา  การรักษาความสะอาด   
จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่  และยานพาหนะของส านักงาน 
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 (4.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท าข้อเสนอแนะและจัดท านโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติงาน   

แผนปฏิบัติงานประจ าปี  และแผนงบประมาณ 
(๒) เสนอแนะและจัดท านโยบายการบริหารงาน  การด าเนินงาน  และการงบประมาณของส านักงาน 

ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(3) เร่งรัด  ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน  หรือโครงการ  และประเมินผลการปฏิบัติ  

ตามแผนงาน  หรือโครงการที่ก าหนดจัดในแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ของส านักงาน  และการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ 

(4) จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  บริหาร  และจัดสรรงบประมาณ  วิเคราะห์   
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

(5) จัดท าแผน  และผลการปฏิบัติงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณ 
(6) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  ตัวชี้วัดส าหรับการประเมินผลส าเร็จของงาน 
(๗) รวบรวมและจัดท าระบบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารส านักงาน 
(8) จัดท าสถิติข้อมูลต่าง ๆ  ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
(๙) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  และข้อสังเกตของคณะกรรมการเพ่ือเสนอต่อรัฐสภา 

(๑๐) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   
และการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นภารกิจของคณะกรรมการและส านักงาน 

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๗ ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๔  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน   

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านัก 

 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  
ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 

 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

(2) ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) รับผิดชอบเสนอแนะและจัดท านโยบายการบริหารงาน  และการด าเนินงาน   

ของส านักงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และอ านาจความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด   
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (2.2) จัดท าและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส านักงาน 
 (2.3) สื่อสารยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ขององค์กร   

สร้างความเชื่อมโยงกลยุทธข์องหนว่ยงาน  จัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตรแ์ละจัดท ารายงานสรปุผล
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

 (2.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) เสนอแนะและจัดท านโยบายการงบประมาณของส านักงานให้สอดคล้องกับ

บทบาทหน้าที่และอ านาจความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด  แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ   
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (3.2) จัดท าค าขอตั้งและค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน  และเสนอความเห็น 
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน  ให้ส่วนงานต่าง ๆ   ตลอดจนการประสานกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 (3.3) จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การบริหารงบประมาณ  และการวิเคราะห์   
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และมีประสิทธิภาพ 

 (3.4) จัดท าข้อมูลสารสนเทศ  หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานเกี่ยวกับการงบประมาณ   
ของส านักงาน  รวมทั้งจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนการจัดท างบประมาณ 
และการบริหารงบประมาณ 

 (3.5) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ   
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ  และพัฒนางบประมาณของส านัก 

 (3.6) จัดสรรงบประมาณ  การเกลี่ยงบประมาณ  และประสานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ   
ในส านักงานให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 
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 (3.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(4) ฝ่ายติดตามและประเมินผลมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (4.1) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาระบบติดตาม  ประเมินผลนโยบายและแผนงานโครงการ   

รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือผลความคืบหน้าการด าเนินงาน 
 (4.2) เร่งรัด  ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงาน   

และโครงการ 
 (4.3) ก าหนดดัชนีชีว้ัดผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  โครงการ  แผนยุทธศาสตรข์องส านักงาน 
 (4.4) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงาน 
 (4.๕) ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจ าปี 

และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (4.๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปแีละข้อสังเกตของคณะกรรมการเพื่อเสนอ   

ต่อรัฐสภา 
 (4.๗) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ 
 (4.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ฝ่ายวิจัยและพัฒนามีหน้าที่  ดังนี้ 
 (5.1) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ    

ที่เป็นภารกิจของคณะกรรมการ  และส านักงาน 
 (5.2) สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย   

พรรคการเมือง  และการเลือกตั้ง 
 (5.3) จัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและวิชาการ  จัดกิจกรรมทางวิชาการ 

และจัดท าสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 
 (5.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๘ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานมาใช้พัฒนาระบบการบริหารงาน 

และกระบวนการเลือกตั้ง  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาหรือจัดให้มี ระบบสารสนเทศและเครือข่ ายเ พ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

ของคณะกรรมการ  และส านักงาน  รวมทั้งการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงาน 
(3) ประสานการจัดท าข้อมูลของส่วนงานทุกส่วนงาน 
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(๔) บริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักงานเพื่อเป็นสื่อในการบริการข้อมูลข่าวสาร 
(๕) บริหาร  ควบคุม  ดูแลและบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ระบบเครือข่าย   

ระบบฐานข้อมูล  และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน 
(6) ให้ค าปรึกษา  สนับสนุน  หรือด าเนินการเพ่ือรองรับกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ   

และมาตรฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที ่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 19 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๒  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน   

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง   

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  รวมถึงการติดตามงาน  การแก้ไขปัญหา   

การใช้งานระบบสารสนเทศ 
 (2.2) ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  โปรแกรมส านักงาน  และโปรแกรม 

ส าเร็จรูปอื่น ๆ   ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานส านักงาน  รวมทั้งให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเกี่ยวกับเทคนิค   
การใช้งาน  ควบคุม  และจัดท าทะเบียนซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 (2.3) ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การดูแลรักษาห้องเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก 
และรักษาระบบส ารองข้อมูล 
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 (2.4) ดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ  แก้ไขปัญหาฉุกเฉิน  สิทธิ์การเข้าใช้เครือข่าย   
บริหารเครือข่ายสื่อสารไร้สาย  ระบบการประชุมทางไกล  และปรับปรุงการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ส าหรับระบบสารสนเทศของส านักงาน 

 (2.5) รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ  ก าหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การเข้าใช้ระบบเครือข่าย  การเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย   
แก้ไขปัญหาฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์โจมตี   และก าหนดแนวทางการด าเนินการตามกฎหมาย 
และนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภาครัฐ 

 (2.6) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 (2.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานเพ่ือมาใช้พัฒนาระบบ   

การบริหารงานและกระบวนการเลือกตั้ง  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 (3.๒) ศึกษาและจัดท ารายงานเกี่ยวกับงบประมาณของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยรวมของส านักงาน  รวมทั้งติดตามการด าเนินการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 (3.๓) พัฒนาหรือจัดให้มีระบบสารสนเทศและเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ   

ของคณะกรรมการ  และส านักงาน  รวมทั้งการด าเนินงานตามภารกิจของคณะกรรมการ  และส านักงาน 
 (3.๔) บริหารจัดการเว็บไซต์ของส านักงานเพื่อเป็นสื่อในการบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (3.๕) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะการเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ 

ตามโครงการต่าง ๆ  ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยี   ให้ค าปรึกษาในการเขียนขอบเขตของงาน 
ของการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับส านักงาน 

 (๓.๖) ให้ค าปรึกษาและประสานการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร 
ขององค์กรกับส่วนงานภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 (3.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 20 ส านักสืบสวนสอบสวน  ๑  ถึง  ๕  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือเสนอรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบและวิธีการในการสืบสวนสอบสวน 

หรือไต่สวน  รวมทั้งมาตรการคุ้มครองพยานต่อคณะกรรมการ 
(2) สืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน  แสวงหาข้อเท็จจริง  รวบรวมพยานหลักฐาน  จัดท าส านวน

และเสนอแนะแนวทางการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

(3) ด าเนินการปฏิบัติการดา้นการข่าวเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน 
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(4) ศึกษา  และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค   
เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน 

(5) จัดท าระบบฐานข้อมูลที่มีการร้องเรียนหรือกรณีความปรากฏ  ฐานข้อมูลบุคคลทั้งผู้สมัคร  
ตัวแทน  หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง   ตลอดจนท าการวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารต่าง  ๆ   
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 

(๖) ประสานการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนกับบุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

(๗) ประสานและสนับสนุนการจัดท าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
(๘) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ  และสนับสนนุการปฏิบตัิงานเกีย่วกบั   

การสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนกับบุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือปฏิบัติงาน   

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ส านักสืบสวนสอบสวน  ๑  ถึง  ๕  แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
ส านักสืบสวนสอบสวน  ๑  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี   

ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  นครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี   
และเพชรบุรี 

ส านักสืบสวนสอบสวน  ๒  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  ลพบุรี  สระบุรี  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด 

ส านักสืบสวนสอบสวน  ๓  รับผิดชอบการปฏิบัตงิานในเขตพ้ืนที่จังหวดัประจวบคีรขีันธ์  ชุมพร  
ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  สตูล  
ยะลา  และนราธิวาส 

ส านักสืบสวนสอบสวน  ๔  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อุบลราชธานี  อ านาจเจริญ  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  
ร้อยเอ็ด  มุกดาหาร  เลย  หนองบัวล าภู  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม  และบึงกาฬ 

ส านักสืบสวนสอบสวน  ๕  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์    
ก าแพงเพชร  ตาก  ล าปาง  ล าพูน  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  พะเยา  น่าน  แพร่  อุตรดิตถ์  
สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  และเพชรบูรณ์ 

ข้อ 21 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักสืบสวนสอบสวนทุกส านัก  เป็น  1  กลุ่มงาน  3  ฝ่าย   
ยกเว้นส านักสืบสวนสอบสวน  4  ก าหนดให้มี  4  ฝ่าย  ดังนี้ 

(1) กลุ่มงานอ านวยการ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (1.2) เป็นศูนย์กลางในการจัดการประมวลผล  จัดท าสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   

สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
 (1.5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านัก 
 (1.7) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ฝ่ายสืบสวนสอบสวน  1  ถึง  16  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ศึกษา  วิเคราะห์เพ่ือวางระบบ  ระเบียบ  รูปแบบ  และวิธีการสืบสวนสอบสวน

หรือไต่สวนเพื่อจัดท าส านวนการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน  เสนอต่อคณะกรรมการ 
 (2.2) ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน  การแสวงหาข้อเท็จจริง   

การรวบรวมพยานหลักฐาน  การกันบุคคลไว้เป็นพยาน  การจัดท าส านวนการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน   
การสรุปความเห็นและการเสนอแนะแนวทางการวินิจฉัยต่อคณะกรรมการ 

 (2.3) ด าเนินการด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน 
 (2.4) ศึกษาก าหนดและปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขมาตรการคุ้มครองพยาน  

และการกันบุคคลไว้เป็นพยานเสนอต่อคณะกรรมการ 
 (2.5) ศึกษา  และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค   

เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน 
 (2.6) ประสาน  สนับสนุน  การจัดท าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ   
 (2.7) ติดต่อประสานงานการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนของบุคคล   คณะบุคคล   

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2.8) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  เสริมสร้างความรูค้วามเขา้ใจ  และสนับสนุนการปฏิบตังิาน

เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนกับบุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2.9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๕๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 22 ส านักวินิจฉัยและคดีมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดท าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ท าค าร้องยื่นต่อศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์  หรือศาลรัฐธรรมนูญ   

และด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเกี่ยวกับการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมายตามกฎหมายเกี่ยวกับ    
การเลือกตั้ง 

(2) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อการเสนอแนะรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบ  และวิธีการจัดท าค าวินิจฉัย
และการด า เนินกระบวนพิจารณาคดี ในศาลที่ อยู่ ในหน้ าที่ และอ านาจของคณะกรรมการ   
ตลอดจนเสนอแนะรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบ  และวิธีการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน  หรือให้ค าแนะน า
แนวทางการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนให้สอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกระบวนพิจารณาคดี 
ในศาล 

(3) เก็บรักษาส านวนและของกลาง  รวมทั้งงานสารบบคดี 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่   

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 23 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักวินิจฉัยและคดี  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๕  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก  และการจัดเก็บรักษาส านวน 

 (1.2) ประสานงานกับบุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติ  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดท าค าวินิจฉัย  และด าเนินกระบวนพิจารณา   
ในศาล  และการจัดเก็บรักษาส านวน 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาส านวนและของกลางที่ได้ด าเนินการเกี่ยวกับ   

การสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน  การด าเนินกระบวนพิจารณาในศาลเสร็จสิ้นแล้ว  งานสารบบคดี   
ตลอดจนการพิจารณาเสนอคณะกรรมการออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาของกลางและงานสารบบคดี 

 (1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๕๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(2) ฝ่ายจัดท าค าวินิจฉัยและด าเนินคดีในศาล  ๑  ถึง  ๕  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) จัดท าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ท าค าร้องยื่นต่อศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์   

หรือศาลรัฐธรรมนูญ  และด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเกี่ยวกับการกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 (2.2) ศึกษา  วิเคราะห์เพ่ือการเสนอแนะรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบ  และวิธีการจัดท า   
ค าวินิจฉัยและการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล 

 (2.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 24 ส านักจัดการการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) งานกฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มา   

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 

(2) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ  ควบคุมและสั่งการ  และประสานการปฏิบัติ  การตอบข้อหารือ   
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
และการออกเสียงประชามติ 

(3) ประสานงานเพ่ือด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการเลือกตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 

(4) เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการก าหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ  ควบคุม  ติดตาม   
ตรวจสอบ  รวมทั้งก ากับดูแลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   

(5) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเพ่ือด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
จัดการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๕๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 25 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักจัดการการเลือกตั้ง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๗  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่   

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ   

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง 

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ฝ่ายอ านวยการการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) งานกฎหมาย  ประกาศ  และระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียง  
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การออกเสียงประชามติ  และภารกิจอื่น 
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 

 (2.2) การก าหนดแนวทางปฏิบัติ   ควบคุมและสั่งการ  และประสานการปฏิบัติ    
การตอบข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การเลือกตั้งสมาชิก   
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
และการออกเสียงประชามติ 

 (2.3) การด าเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (2.4) การก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าป้ายปิดประกาศข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง   
 (2.5) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
 (2.6) การสั่งเลือกตั้งใหม่  ออกเสียงลงคะแนนใหม่  และนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
 (2.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(3) ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง  1  ถึง  6  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  การควบคุมสั่งการ  การตอบข้อหารือ  และประสาน 

การปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือการเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ  และการอื่นใดที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย   
และที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้ง 

 (3.2) ก ากับและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
และการออกเสียงประชามติในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ   

 (3.3) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เกี่ยวกับ   

   ๑) การเตรียมการเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   
   ๒) การรับสมัคร  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   

หรือผู้บริหารท้องถิ่น   
   ๓) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

แจ้งผลการสั่งเลือกตั้งใหม่  ออกเสียงลงคะแนนใหม่  และการนับคะแนนใหม่  รวมทั้งควบคุมติดตาม 
การด าเนินการดังกล่าว 

 (3.4) การจัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ   
 (3.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง  ๑  ถึง  ๖  แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง  ๑  รับผิดชอบจังหวัดก าแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  น่าน  

พะเยา  พิษณุโลก  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ล าปาง  ล าพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และพิจิตร   
ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง  ๒  รับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  บึงกาฬ  เลย  

หนองคาย  หนองบัวล าภู  กาฬสินธุ์  สกลนคร  อุดรธานี  และเพชรบูรณ์   
ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง  ๓  รับผิดชอบจังหวัดมุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  

มหาสารคาม  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี  บุรีรัมย์  และสุรินทร์   
ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง  ๔  รับผิดชอบจังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  

ปราจีนบุรี  ระยอง  ลพบุรี  สระแก้ว  สระบุรี  นครสวรรค์  และนครราชสีมา   

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ฝ่ายจัดการการเลือกตัง้  ๕  รับผิดชอบกรุงเทพมหานคร  จังหวัดกาญจนบรุี  นครปฐม  นนทบรุี  
ปทุมธานี  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี  ชัยนาท  
พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  อุทัยธานี  และสิงห์บุรี   

ฝ่ายจัดการการเลือกตั้ง  ๖  รับผิดชอบจังหวัดกระบี่  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  
ประจวบคีรีขันธ์  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสุราษฎร์ธานี   

ข้อ 26 ส านักสนับสนุนการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ด าเนินการรวบรวมและจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าขอ 

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณ  
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 

(2) สรรหาบุคลากรการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา  การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 

(3) จัดหา  บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง   การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   

(4) งานสารสนเทศ  สถิติ  การติดตามประเมินผลการจัดการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   

(5) ศึกษา  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบและนวัตกรรมการจัดการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 27 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักสนับสนุนการเลือกตั้ง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๔  ฝ่าย  ดังนี้   
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการ  แผนปฏิบัติงาน 

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจ้างของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 

 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

(2) ฝ่ายบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์การเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) จัดหาบัตรเลือกตั้ง  วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียง 
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   

 (2.2) การควบคุมและติดตามการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์   
 (2.3) การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งและการท าลายบัตร 
 (2.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ฝ่ายแผนงาน  งบประมาณและบุคลากรการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 

 (3.2) ประสานแผนงานและงบประมาณการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียง
เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หน่วยงานภายนอก  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 (3.3) งานสรรหาและแต่งตั้ง  ตอบข้อหารือ  การประชุมชี้แจง  การด าเนินการเกี่ยวกับ  
เรื่องร้องเรียนของบุคลากรการเลือกตั้ง   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   

 (3.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(4) ฝ่ายข้อมูลและประเมินผลการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (4.1) งานสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การลงคะแนนเสยีง 

เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 
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 (4.2) งานทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิและงานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
ผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง   
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ   

 (4.3) งานรายงานสถิติการเลือกตั้ง   
 (4.4) งานติดตามประเมินผลวิเคราะห์  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้ง   
 (4.5) งานบริหารศูนย์อ านวยการและประสานงานการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   

และการออกเสียงประชามติ 
 (4.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ฝ่ายพัฒนาระบบและนวัตกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (5.1) วิจัยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง   
 (5.2) พัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งเพ่ือน าไปใช้สนับสนุนการเลือกตั้ง 
 (5.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 28 ส านักกิจการพรรคการเมืองมีหน้าที่ 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะหนว่ยงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมือง 
(2) รับค าขอจดแจ้งและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง   

การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  นโยบายพรรคการเมือง   
ข้อบังคับพรรคการเมืองและข้อมูลพรรคการเมือง 

(3) จัดท าระบบและเผยแพร่ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(4) ก ากับ  ดูแลการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(5) รับยื่นและตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 29 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักกิจการพรรคการเมือง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.๓) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 (1.4) ด าเนินการเกีย่วกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านกั  และของนายทะเบยีน
พรรคการเมือง 

 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ของส านัก 

 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง   
ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 

 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

(2) ฝ่ายกิจการพรรคการเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) รวบรวมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคล   

ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (2.2) จัดท าและเชื่อมโยงข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขาพรรคการเมือง 

กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2.3) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการด าเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (2.4) เผยแพร่รายงานการด าเนินกิจการที่พรรคการเมืองจัดท าให้สาธารณชนทราบ 
 (2.5) จัดท าทะเบียนพรรคการเมือง  ทะเบียนสาขาพรรคการเมือง  และข้อมูลเกี่ยวกับ  

พรรคการเมืองเผยแพร่แก่ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป 
 (2.6) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอความเห็นการสิ้นสภาพ  

พรรคการเมือง  การเลิกพรรคการเมือง  การยุบพรรคการเมือง  หรือการควบรวมพรรคการเมือง   
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 (2.7) ศึกษา  วิเคราะห์  รวบรวมปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย   
พรรคการเมือง  และเสนอแนวทางการแก้ไขต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 (2.8) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และอ านวยความสะดวกในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 (2.9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สินมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ตรวจสอบรายงานการเงิน  ระบบบัญชี  การจัดท างบการเงิน  การรับบริจาค   

ติดตามและเร่งรัดการช าระบัญชีของพรรคการเมืองที่ยุบเลิกสิ้นสภาพพรรคการเมือง  เลิกพรรคการเมือง 
หรือยุบพรรคการเมือง 

 (3.2) รับยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามกฎหมาย 
 (3.3) ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
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 (3.4) รับยื่นและตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง  ตรวจสอบ
บัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ตามกฎหมาย 

 (3.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(4) ฝ่ายระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (4.1) ศึกษา เกี่ ยวกับระบบฐานข้อมู ลพรรคการ เมือง เ พ่ือ เสนอแนะรูปแบบ   

วิธีการจัดระบบฐานข้อมูลให้แก่พรรคการเมือง 
 (4.2) จัดท า  พัฒนา  และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองระหว่างส านักงาน   

พรรคการเมือง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (4.3) รับส าเนาใบสมัครสมาชิกพรรคการเมือง  ตรวจสอบ  และรับรองข้อมูลสมาชิก  

พรรคการเมืองที่พรรคการเมืองบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของส านักงาน   รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 (4.4) จัดเก็บเอกสาร  ส าเนาใบสมัคร  และแบบการแจ้งจ านวนสมาชิกพรรคการเมือง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 (4.5) ควบคุมและตรวจสอบการจัดท าทะเบียนสมาชิกของพรรคการเมือง 
 (4.6) เผยแพร่ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองทางระบบสารสนเทศ 
 (4.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวขอ้ง  หรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 30 ส านักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของพรรคการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 
(2) ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(3) ด าเนินการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งโดยรัฐ 
(4) บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

ประกาศ  และมติของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท าแผนงานโครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย

และการขอใช้เงินกองทุนตามแผนงานโครงการของพรรคการเมือง   โครงการการให้การศึกษา 
แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  รวมทั้งการพัฒนาเงินรายได้  และงบประมาณ 
ของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
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(6) ติดตาม  ประเมิน  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   

(7) ศึกษา  และพัฒนาการบริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองและการพัฒนาพรรคการเมือง   
การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 31 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักบริหารกองทุนเ พ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 

(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายรวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล 
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) จัดหา  ควบคุม  ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  และยานพาหนะ 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจการของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (1.8) สรรหาบุคลากรเพ่ือจ้าง  และควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างของกองทุน   

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (1.9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและสนับสนุนพรรคการเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุน   

จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการของพรรคการเมือง 
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 (2.2) ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  การให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ   
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 

 (2.3) เรียกคืนเงินสนับสนุนจากพรรคการเมือง 
 (2.4) ประสานงานในการจัดสรรเวลาออกอากาศและแถลงผลงานให้พรรคการเมือง    

ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (2.5) จัดท าประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเพ่ือประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 

และโทรทัศน์ 
 (2.6) สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ดังนี้ 
   1) จัดประชุมเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหาเวลาออกอากาศให้พรรคการเมือง 

ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งโฆษณาหาเสียง 
   2) ด าเนินการเกี่ยวกับการปิดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง 

และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   3) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสถานที่ส าหรับใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

และการหาเสียงเลือกตั้งอื่นโดยรัฐ 
   4) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 (2.7) ด าเนินการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการแนะน าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 

ไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 (2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ฝ่ายติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของพรรคการเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ศึกษาการบริหารการจัดการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (3.2) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนเพ่ือการพัฒนา

พรรคการเมือง 
 (3.3) ประสานงานในการตรวจสอบ  ติดตาม  และจัดเก็บข้อมูลสาขาพรรคการเมือง 
 (3.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ฝ่ายแผนงานและโครงการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (4.1) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายและการขอใช้เงินกองทุนตามแผนงานโครงการของพรรคการเมือง 
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 (4.2) บริหารกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   
ข้อบังคับ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  รวมทั้งจัดท าแผนงาน 
และโครงการเพ่ือพัฒนาเงินรายได ้ และงบประมาณของกองทุน 

 (4.๓) ศึกษา  วิเคราะห์จัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายและการขอใช้เงินกองทุนตามแผนงาน  โครงการการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 

 (4.4) จัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงาน  โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
และตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายเงิน 

 (4.5) จัดสรรเงินสนับสนุนการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามแผนงานโครงการ 

 (4.๖) ตรวจสอบเอกสารเพ่ือเบิกจ่ายเงิน  บันทึกบัญชี  และจัดท างบการเงินเพ่ือเสนอ 
ต่อผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย 

 (4.๗) ง าน เลขานุการคณะกรรมการกองทุน เ พ่ือการ พัฒนาพรรคการ เมื อง   
และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 (4.๘) จัดท าค าของบประมาณและงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (๔.๙) การประชาสัมพันธ์และการจัดสรรการบริจาคภาษีเงินได้แก่พรรคการเมือง 
 (4.๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 32 ส านักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์การเอกชน  และเครือข่าย  

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ย วกับ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  รวมทั้งการรับรองและการแต่งตั้ง   
ผู้แทนองค์การเอกชนเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
(3) ด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์การเอกชน   

และเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ของพลเมือง  เครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์การเอกชน  และประชาสังคม  ในการให้การศึกษา 
แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

้หนา   ๖๖
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(4) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม  
ทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

(5) รณรงค์เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๖) จัดท าและผลิตสื่อ  หลักสูตร  คู่มือ  เอกสารการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ 
เกี่ยวกับพลเมืองเพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

(7) ติดตามประเมินผลการใช้สื่อต่าง ๆ  ที่ใช้ในการอบรม  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ 
การสร้างความเป็นพลเมือง  เพื่อพัฒนารูปแบบและผลิตสื่อให้เหมาะสม 

(๘) ด าเนินการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 33 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักพัฒนาเครือข่ ายการเลือกตั้ ง   เป็น  ๑  กลุ่มงาน   
๑  ฝ่าย  ๕  ศูนย ์ ดังนี้ 

(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายรวมทั้งการประสานงานด้านแผน   การติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ส ารวจ  รวบรวม  เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน   

องค์การเอกชน  และประชาสังคม 
 (2.2) ส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์การเอกชน   

และเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (2.3) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือการก าหนดหรือปรับปรุงระเบียบ  ข้อบังคับในการพัฒนา
และสนับสนุนให้เครือข่ายภาคเอกชน  องค์การเอกชน  และประชาสังคมเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการ 

 (2.4) สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

 (2.5) ด าเนินการเกีย่วกับการให้การรับรอง  การเพิกถอนการรับรอง  และการปฏบิตังิาน  
ขององค์การเอกชน 

 (2.6) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ   
และรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาครัฐ  และองค์การเอกชน 

 (2.7) ด าเนินการและประสานความร่วมมือ  สนับสนุน  ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคเอกชน  
องค์การเอกชน  และประชาสังคม  เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง  หรือให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งรวมทั้งการรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชน  
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

 (2.8) จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ให้เครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์การเอกชน  
และประชาสังคม  มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือการสร้างพลเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  และการเลือกตั้ง  
ของประชาชน 

 (2.9) ส่งเสริม  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งให้กับเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์การเอกชน  และประชาสังคม 

 (2.10) จัดท าและผลิตสื่อ  หลักสูตร  คู่มือ  เอกสารการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ทางวิชาการเกี่ยวกับพลเมืองเพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

 (2.11) ติดตามประเมินผลการใช้สื่อต่าง ๆ   ที่ใช้ในการอบรม  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ 
การสร้างความเป็นพลเมือง  เพื่อพัฒนารูปแบบและผลิตสื่อให้เหมาะสม 

 (2.12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๑  ถึง  ๕  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) เป็นศูนย์วิชาการระดับภาคเพ่ือสนับสนุนทางวิชาการให้กับส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดในเขตพ้ืนที่ 
 (3.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดโอกาสในการเรียนรู้ เ พ่ือสร้างความเป็นพลเมือง 

ให้ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่ 
 (3.3) จัดกิจกรรมเผยแพร่เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในงานของส านักงาน 
 (3.4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของแกนน าและเครือข่ายต่าง  ๆ   

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๖๘
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 (3.5) เป็นหน่วยสนับสนุนฐานข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการ   
ในเขตพ้ืนที่  รวมทั้งท าการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการต่าง ๆ 

ให้ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  1  ถึง  5  แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนรว่มของพลเมืองที่  1  รับผิดชอบปฏิบัตงิานในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

จังหวัดนนทบุรี   ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  นครปฐม  สุพรรณบุรี  
กาญจนบุรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี   

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๒  รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  ลพบุรี  สระบุรี  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด   

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๓  รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  
สตูล  ยะลา  และนราธิวาส   

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๔  รับผิดชอบปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอนแก่น  บึงกาฬ  มุกดาหาร  เลย  หนองบัวล าภู  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  
ร้อยเอ็ด  นครพนม  บุรีรัมย์  นครราชสีมา  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อุบลราชธานี  และอ านาจเจริญ   

ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๕  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์  
ก าแพงเพชร  ตาก  อุตรดิตถ์  สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  เพชรบูรณ์  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  เชียงใหม่  
ล าพูน  ล าปาง  พะเยา  แพร่  และน่าน   

ข้อ 34 ส านักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  รวมทั้งที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และพนักงาน   

ตามสัญญาจ้าง  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการประจ าคณะกรรมการ 
(2) เสนอแนะความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการก าหนดนโยบาย  การประสานนโยบาย   

การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ 
(3) ศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์สถานการณ์ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
(4) ประสานการด าเนินการเกีย่วกับรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนที่ส่งมาถึงคณะกรรมการ 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๖๙
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ข้อ 35 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็น  1  กลุ่มงาน  ๗  ฝ่าย  
ดังนี้ 

(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.3) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.4) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่

ประจ าประธานกรรมการ  และกรรมการ 
 (1.6) ประสานการด าเนินการเกี่ยวกับรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มีมาถึงคณะกรรมการ   

ตลอดจนประสานร่วมกันกับศูนย์บริการประชาชน  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ  รวมทั้งที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ

และพนักงานตามสัญญาจ้าง  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ 
 (2.2) ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเรื่องที่น าเสนอ

ประธานกรรมการ 
 (2.3) ประสาน  และศึกษาค้นคว้าเพ่ือประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของประธานกรรมการ 
 (2.4) ด าเนินการจัดท าก าหนดนดัหมาย  ขั้นตอนการเขา้พบ  การตรวจการปฏิบัตงิานประจ าวนั  

รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์   
 (2.5) ติดตามและอ านวยความสะดวกแก่ประธานกรรมการในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ 
 (2.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (2.7) ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นใดที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง  ๑  ถึง  ๖  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ   รวมทั้ งที่ปรึกษา  ผู้ เชี่ยวชาญ 

และพนักงานตามสัญญาจ้าง  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ ากรรมการ 

้หนา   ๗๐
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 (3.2) ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเรื่องที่น าเสนอกรรมการ 
 (3.3) ประสานงาน  และศึกษาค้นคว้าเพ่ือประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการ 
 (3.4) ด าเนินการจัดท าก าหนดนดัหมาย  ขั้นตอนการเขา้พบ  การตรวจการปฏิบัตงิานประจ าวนั  

รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์   
 (3.5) ติดตามและอ านวยความสะดวกแก่กรรมการในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ 
 (3.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 (3.7) ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นใดที่กรรมการมอบหมาย 
ข้อ 36 ส านักผู้ตรวจการมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) การตรวจนิเทศแนะน าชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของส านักงานและคณะกรรมการแก่หน่วยรับตรวจ 
(2) ตรวจการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ศูนย์ส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของพลเมือง  รวมทั้งการตรวจแนะน า  ให้ค าปรึกษา  แก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน   
เพ่ือเป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งการรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ    
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

(3) ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรค  ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน   
ตามแผนงาน  โครงการของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งการรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

(4) ตรวจติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ  รวมทั้งการเลือกตั้งอื่น ๆ  ที่กฎหมายก าหนด   

(5) ตรวจสอบข้อเท็จจริง  สืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการ 

(6) เสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการและเลขาธิการเพ่ือก าหนดหรือปรับปรุงเกี่ยวกับ   
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(7) ก ากับดูแลการรับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและการประเมินผล   
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที ่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 37 ให้ส านักผู้ตรวจการมีส านักงานผู้ตรวจการรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของผู้ตรวจการ  
มีหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก 

้หนา   ๗๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านัก  
ตลอดจนข้อมูลบุคคลเบื้องต้น 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการแผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดท ารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของส านัก 

(5) ปฏิบัติงานธุรการและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจการ   การติดต่อประสานงาน 
เพื่ออ านวยความสะดวก 

(6) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลขและจัดท าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

(7) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(8) ศึกษา  วิเคราะห์เพ่ือการก าหนดแนวทางและวิธีการตรวจและจัดท าแผนการตรวจประจ าปี 

หรือแผนการตรวจอื่น ๆ 
(9) ด าเนินการออกตรวจการปฏิบัติงานของส่วนงานในภูมิภาคในลักษณะของการแนะน า    

การปฏิบัติงาน  ตรวจนิเทศงาน  และแก้ไขปัญหา  รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ   
ในการท างานของหน่วยรับตรวจ 

(10) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
และเลขาธิการในการปรับปรุงระบบและวิธีการท างานให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริง 

(11) ด าเนินการรับรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   และการประเมินผล   
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 38 ส านักผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการและส านักงาน 
(2) ด าเนินการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  การบรหิารการเงนิ  การบรหิารพัสดุและทรัพยส์นิ   

รวมทั้งการบริหารงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(3) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ

เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(4) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 
(5) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงาน

บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๗๒
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ข้อ 39 ให้ส านักผู้ตรวจสอบภายในมีส านักงานผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป
ของผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่  ดังนี้ 

(1) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณของส านัก 
(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของส านัก   

ตลอดจนข้อมูลบุคคลเบื้องต้น 
(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าของบประมาณรายจา่ย  

รวมทั้งการประสานงานด้านแผนการติดตามผล  และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 
(5) ปฏิบัติงานธุรการและช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ  การติดต่อประสานงาน   

เพื่ออ านวยความสะดวก 
(6) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  สถิติตัวเลข  

และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 
(7) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(8) ศึกษา  วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางและวิธีการตรวจและจัดท าแผนการตรวจประจ าปี    

หรือแผนการตรวจอื่น ๆ 
(9) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เพ่ือเสนอความเห็นต่อส านักงานและคณะกรรมการ 

ในการปรับปรุงระบบและวิธีการท างานให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริง 
(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 40 ส านักกฎหมายและคดีมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ศึกษา  วิเคราะห์  ให้ค าปรึกษาและความเห็น  ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่

และอ านาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  และส านักงาน 
(2) ศึกษา  วิเคราะห์  ให้ความเห็นและเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ 

และอ านาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  และส านักงาน 
(3) ตรวจร่างและให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย   

ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  และส านักงาน   
ซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบและการด าเนินการของส่วนงานภายในอื่น   รวมทั้ งการตรวจร่าง 
และจัดท านิติกรรมสัญญา 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(5) กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ   

แห่งรัฐธรรมนูญ 

้หนา   ๗๓
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(6) รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ   นายทะเบียน   
พรรคการเมืองและส านักงาน 

(7) ประสานงานและด าเนินการทางคดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง  การยื่นค าร้องต่อศาล   
การฟ้องคดีหรือการด าเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ   ในศาลตามที่คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง   
หรือส านักงานมอบหมาย 

(8) ประสานงานและด าเนินการชี้แจงหรือแก้ต่างคดีในศาลรัฐธรรมนูญตามที่คณะกรรมการ  
นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือส านักงานมอบหมาย 

(9) ด าเนินการแทนหรือให้ความช่วยเหลือการด าเนินคดีให้กับคณะกรรมการ  นายทะเบียน
พรรคการเมือง  ส านักงาน  บุคลากรของส านักงานหรือบุคคลอื่นใดซึ่งถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 41 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักกฎหมายและคดี  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๖  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายรวมทั้งการประสานงานด้านแผนการติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.3) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  

สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ฝ่ายกฎหมาย  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อหารือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
 (2.2) ด าเนินการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 
 (2.3) ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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 (2.4) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการ 
 (2.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ฝ่ายกฎหมาย  2  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ให้ค าปรึกษาและมีความเห็นตอบข้อหารือทางด้านกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  
และส านักงาน  รวมทั้งพิจารณามีความเห็นเกี่ยวกับการเงิน  การคลัง  ทรัพย์สิน  นิติกรรม  สัญญา  
บรรดาซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย  ๑ 

 (3.2) ชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา  วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน   
การคลัง  ทรัพย์สิน  นิติกรรม  สัญญา  รวมถึงระเบียบ  กฎข้อก าหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่ง   
ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงาน 

 (3.3) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ยกเว้นการด าเนินการฟ้องคดี  
การบังคับคดี  และการบังคับทางปกครอง 

 (3.4) ด าเนินการกลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตร ี
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 (3.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(4) ฝ่ายคดี  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (4.1) ด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าผิด   

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   และกฎหมายว่าด้วย 
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (4.2) ด าเนินการและประสานงานคดีเกี่ยวกับการแก้ต่างคดีอาญาและคดีแพ่ง   
กรณีที่คณะกรรมการ  กรรมการ  ส านักงาน  พนักงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
ในการเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง   ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและคดีแพ่ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   และกฎหมายว่าด้วย 
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลยุติธรรม 

 (4.3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ   
ประสานงานกับผู้รับมอบอ านาจ  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ศาล  หรือสภาทนายความ   
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 (4.4) จัดท าสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการจัดท าร่างค าฟ้อง  ค าให้การ  ค าร้องร่างอุทธรณ์  
ร่างฎีกาหรือค าแถลงส่งให้พนักงานอัยการเพ่ือประกอบการฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี   หรือยื่นต่อศาล   
แล้วแต่กรณี 
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 (4.5) ด าเนินการหรือประสานงานการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม   และประสานงานกับ
พนักงานอัยการเพ่ือด าเนินคดีการอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาในศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  และศาลฎีกา 

 (4.6) ติดตามผลคดีอาญาและคดีแพ่ง 
 (4.7) ด าเนินการมอบหมายผู้รับมอบอ านาจหรือประสานงานเกี่ยวกับการน าพยานบุคคล 

ขึ้นเบิกความต่อศาลตามที่พนักงานอัยการได้ระบุไว้ในบัญชีระบุพยาน 
 (4.8) ด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
 (4.9) ประสานการบังคับคดีตามค าพิพากษา 
 (4.10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ฝ่ายคดี  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (5.1) ด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิด  

ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และกฎหมายว่าด้วย 
การออกเสียงประชามติ 

 (5.2) ด าเนินการและประสานงานคดีเกี่ยวกับการแก้ต่างคดีอาญาและคดีแพ่ง   
กรณีที่คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  กรรมการ  พนักงานและผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ให้ช่วยเหลอื  
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและคดีแพ่ง 
ตามกฎหมาย  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และกฎหมายว่าด้วย   
การออกเสียงประชามติ 

 (5.3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ประสานงานกับผู้รับมอบอ านาจ  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ศาล  หรือสภาทนายความ   
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 (5.4) จัดท าสรุปข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการจัดท าร่างค าฟ้อง  ค าให้การ  ค าร้องร่างอุทธรณ์  
ร่างฎีกาหรือค าแถลงส่งให้พนักงานอัยการเพ่ือประกอบการฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี   หรือยื่นต่อศาล   
แล้วแต่กรณี 

 (5.5) ด าเนินการหรือประสานงานการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติม   และประสานงานกับ
พนักงานอัยการเพ่ือด าเนินคดีการอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาในศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  และศาลฎีกา 

 (5.6) ติดตามผลคดีอาญาและคดีแพ่ง 
 (5.7) ด าเนินการมอบหมายผู้รับมอบอ านาจหรือประสานงานเกี่ยวกับการน าพยานบุคคล 

ขึ้นเบิกความต่อศาลตามที่พนักงานอัยการได้ระบุไว้ในบัญชีระบุพยาน 
 (5.8) ด าเนินการจัดส่งพยานเอกสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลยุติธรรม 
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 (5.9) ด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
 (5.10) ประสานการบังคับคดีตามค าพิพากษา 
 (5.11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(6) ฝ่ายคดี  3  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (6.1) ด าเนินการและประสานคดีเกี่ยวกับการแกต้่างคดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง  

กรณีที่คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  กรรมการ  ส านักงาน  พนักงาน  และผู้ได้รับแต่งตั้ง  
ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง   หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถูกฟ้อง 
เป็นคดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง  บรรดาซึ่งไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายคดี  ๑  และ  ๒ 

 (6.2) ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญ   กรณีคัดค้านค าสั่ง 
หรือประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  และคดีในศาลฎีกาเกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (6.3) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองการด าเนินคดีในศาลปกครอง   
กรณีที่คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  กรรมการ  ส านักงาน  พนักงาน  และผู้ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง   หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งถูกฟ้อง 
เป็นคดีปกครอง 

 (6.4) จัดท ารายงานสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  พยานหลักฐานต่าง ๆ  ในการก าหนด 
แนวทางการด าเนินคดี 

 (6.5) ด าเนินการหรือประสานงานการจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมและประสานงานกับพนักงานอัยการ
เพื่อด าเนินคดี  การอุทธรณ์หรือฎีกาค าพิพากษาในศาลยุติธรรมและศาลปกครองทุกชั้นศาล 

 (6.6) ติดตามผลคดีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ 
 (6.7) จัดส่งพยานเอกสารตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล 
 (6.8) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากค าพิพากษา  ค าสั่งศาล  

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ต่างคดี 
 (6.9) ด าเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
 (6.10) ประสานการบังคับคดีตามค าพิพากษา 
 (6.11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(7) ฝ่ายตรวจร่างและพัฒนากฎหมายมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (7.1) ตรวจร่างกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งตามที่คณะกรรมการ  ส านักงาน  

หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมาย 
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 (7.2) ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะเกี่ยวกับการร่างกฎหมายแก่ส่วนงานอื่นในส านักงาน 
 (7.3) ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  

ต่อรัฐสภา  หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (7.4) รวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  ความเห็นทางกฎหมายและ 

การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  ส านักงาน  หรือนายทะเบียน
พรรคการเมือง  เพ่ือเสนอความเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย  ระเบียบ  หรือประกาศ 
ให้คณะกรรมการหรือส านักงาน 

 (7.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 42 ส านักการประชุมมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
(2) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะรูปแบบการประชุมคณะกรรมการ  รวมทั้งเรื่องที่ส่วนงานต่าง ๆ    

เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ในการประชุม 
(3) จัดท ามติและรายงานการประชุม 
(4) ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
(5) พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ  การสืบค้น  และการให้บริการเกี่ยวกับเอกสารประกอบการประชุม   

มติและรายงานการประชุม 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 43 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักการประชุม  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๒  ฝ่าย  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) ด าเนินการเกีย่วกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 
 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  

สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ของส านัก  และการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงานของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
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 (1.7) ตรวจสอบและรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  และ  
มติของคณะกรรมการและส านักงานเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการ 

 (1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ฝ่ายการประชุมมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะรูปแบบและวิธีการประชุมคณะกรรมการให้เหมาะสม 
 (2.2) จัดระเบียบวาระการประชุม  ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เสนอเรื่อง   

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้ผลิตเอกสารประกอบการประชุม  และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม   
ให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

 (2.3) ประสานงานกับคณะกรรมการ  ส่วนงานต่าง ๆ  หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนัดหมาย   
ในการประชุมคณะกรรมการ 

 (2.4) จัดเตรียมสถานที่   วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ   รวมทั้ง 
อ านวยความสะดวกในการประชุม 

 (2.5) พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บและการสืบค้น  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

 (2.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ฝ่ายมติและติดตามผลมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ศึกษา  วิเคราะห์เรื่องที่เสนอคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ในการจดบันทึก   

จัดท ามติและรายงานการประชุม 
 (3.2) จดบันทึกการประชุมคณะกรรมการให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
 (3.3) จัดท ามติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือเวียนแจ้งให้ส่วนงาน  

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 (3.4) พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ  การสืบค้น  และการให้บริการเกี่ยวกับมติ 

และรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
 (3.5) ประสานงานกับส่วนงานต่าง  ๆ  เพ่ือติดตามและจัดท ารายงานผลความคืบหน้า 

ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติเสนอต่อคณะกรรมการ 
 (3.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 44 ส านักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) จัดท าแผนโครงการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน 
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(2) ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะกรรมการและส านักงานแก่ประชาชนเพ่ือเสริมสร้าง 
ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี 

(3) ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของคณะกรรมการและส านักงาน 
(4) ศึกษา  วิเคราะห์ข่าว  สรุปรวบรวมข่าว  ผลิตข่าว  การแถลงข่าวเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ   

ต่อประชาชน  การแถลงผลงานเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานโสตทัศนูปกรณ์  การถ่ายภาพ  การบันทึกเสียง  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 

ของส านักงาน 
(6) จัดท าเว็บไซต์และเผยแพร่สาระเกี่ยวกับงานของส านักงาน  การเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ  

ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์  และแสดงข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
(7) รวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ    

รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการ  และส านักงาน 
(8) ประสานงานและให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา   

และภาคประชาสังคมภายในประเทศ 
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที ่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 45 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักประชาสัมพันธ์  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผนการติดตามประเมินผล   
และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.3) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  

สถิติตัวเลขและจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  

ของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(2) ฝ่ายสื่อสารองค์การมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ประสานงานและด าเนินการเผยแพร่ข่าว   การให้สัมภาษณ์  การแถลงข่าว   

การชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานส าคัญของคณะกรรมการและส านักงาน 
 (2.2) ผลิตเอกสารและสื่อสิ่ งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและกิจกรรม 

ของคณะกรรมการและส านักงาน 
 (2.3) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนกับ

คณะกรรมการและส านักงาน 
 (2.4) ประสานงานกับสื่อมวลชนเพ่ือขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   

หรือการท าข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและส านักงาน 
 (2.5) จัดท าเว็บไซต์และเผยแพร่สาระเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ  และส านักงาน  

การเลือกตั้งและออกเสียงประชามติรวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 (2.6) ให้บริการค้นหาและแสดงข้อมูลข่าวสารของส านักงานทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต 
 (2.7) ประสานงานและให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐ  สถาบันการศึกษา

และภาคประชาสังคมภายในประเทศ 
 (2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อ ง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าวมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) ตรวจสอบ  ติดตาม  วิเคราะห์ข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการ

และส านักงาน 
 (3.2) ผลิตข่าว  บทความ  สารคดี  สปอตวิทยุ  โทรทัศน์  และสื่ออื่นเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลงานและภาพลักษณ์ขององค์กร 
 (3.3) จัดท าประเด็นข่าวเพ่ือแถลงข่าว  ให้สัมภาษณ์  หรือด าเนินการประชาสัมพันธ์ 

ด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
 (3.4) รวบรวมข้อมูลข่าวสารของส่วนงานและหน่วยงานอื่น  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา 

วิเคราะห์และการบริหารประเด็นข่าว 
 (3.5) รวบรวมและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  

รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมการและส านักงาน 
 (3.6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (4.1) จัดหาเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ของส านักงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

แก่ผู้ใช้อุปกรณ์ 
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 (4.2) บันทึกภาพนิ่ง  วิดีโอ  และบันทึกเสียงกิจกรรมของคณะกรรมการและส านักงาน   
และการให้บริการภาพและเสียงแก่ส่วนงานและหน่วยงานอื่น 

 (4.3) จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับระบบภาพและเสียงการประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการ
และส านักงาน 

 (4.4) จัดท าทะเบียนดูแลบ ารุงรักษา  การให้บริการเครื่องมือและจัดท าคู่มือการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ของส านักงาน 

 (4.5) ผลิตสื่อและรายการเพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจ  และผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
และส านักงานเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

 (4.6) จัดท าข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการ  
และส านักงานเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

 (4.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 46 สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ศึกษา  วิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง  และกระบวนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ   

เพ่ือน าไปสู่การสร้างกิจกรรมการพัฒนาทุกมิติ  ทั้งด้านการพัฒนาพรรคการเมือง  บุคลากรทางการเมือง
และบุคลากรการเลือกตั้ง  ท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การพัฒนาระบบการเมืองและการเลือกตั้ง 
ในแง่ของโครงสร้างกระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง  โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบัน
ทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย   จัดท าหลักสูตรและด าเนินการจัดหรือให้มี
การศึกษาอบรมบุคลากรทางการเมืองและบุคลากรการเลือกตั้ง  สมาชิกของกลุ่มองค์กรภาคเอกชน  
ประชาสังคมและองค์กรชุมชนรวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  การให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและเรื่องอื่น ๆ  ที่อยู่ในภารกิจของสถาบัน 

(3) พัฒนาและบริหารฐานความรู้  และองค์กรแห่งการเรียนรู้  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมอืง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

(4) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพรรคการเมือง  บุคลากรทางการเมืองและบุคลากร
การเลือกตั้ง  บุคคลและคณะบุคคลในเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรเอกชน  และภาคประชาสังคม   
รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน 

(5) เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ  ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง   ศูนย์ข้อมูล 
ทางวิชาการ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและส านักงาน 

(6) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



(7) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
พรรคการเมืองและการเลือกตั้งทั้งภายในและต่างประเทศ 

(8) ประสานความร่วมมือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งของประเทศต่าง ๆ   และองค์กรระหว่างประเทศ
เพ่ือศึกษาวิจัย  และการพัฒนาบุคลากรทางการเมืองและบุคลากรการเลือกตั้ง   พนักงานและลูกจ้าง 
ของส านักงาน 

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดี    
วิถีประชาธิปไตย 

(1๐) ก าหนดกิจกรรม  และด าเนินงานในด้านการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท 
และหน้าที่  ตลอดจนภารกิจของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ให้จัดแบ่งส่วนงานของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  เป็น  3  ส านัก  1  ศูนย์  ดังนี้ 
(1) ส านักพัฒนาพนักงานและบุคลากรการเลือกตั้ง 
(2) ส านักวิทยาการพรรคการเมือง 
(3) ส านักพัฒนาคุณภาพพลเมือง 
(4) ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
ข้อ 47 ส านักพัฒนาพนักงานและบุคลากรการเลือกตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการศึกษาอบรมของพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน   

และบุคลากรการเลือกตั้ง 
(2) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของส่วนงานในส านักงาน  และการพัฒนา

บุคลากรรูปแบบอื่นเพ่ือรองรับแผนการพัฒนาบุคลากร 
(3) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และด าเนินการอื่น  เพ่ือพัฒนาพนักงาน 

และลูกจ้างของส านักงาน  และบุคลากรการเลือกตั้ง 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 48 ให้ จั ดแบ่ งส่ วนงานของส านั ก พัฒนาพนัก งานและบุคลากรการ เลื อกตั้ ง   

เป็น  1  กลุ่มงาน  2  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  สถิติ   
ตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) จัดท าระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตรของส านัก   ควบคุม 

และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
 (1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ฝ่ายวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  ติดตามและประเมินผลมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ศึกษา  วิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง  และกระบวนการจัดการเลือกตั้ง   

เพ่ือน าไปสู่การสร้างกิจกรรมการพัฒนาทุกมิติ  โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย  จัดท าหลักสูตรและด าเนินการจัดหรือให้มีการศึกษาอบรม
เพื่อพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน  และบุคลากรการเลือกตั้ง 

 (2.2) ประสานให้ทุกส่วนงานเสนอความต้องการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่และอ านาจ  
ที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบ 

 (2.3) สร้างและพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง   
ของส านักงานและบุคลากรการเลือกตั้ง 

 (2.4) ศึกษาและก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ของส านัก 

 (2.5) ก าหนดกิจกรรม  และด าเนินงานในด้านการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท 
และหน้าที่  ตลอดจนภารกิจของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
ทางวิชาการของส านัก  จัดพิมพ์เอกสารและจัดท าสื่อทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

 (2.6) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจ าปี 

 (2.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๘๔
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(3) ฝ่ายฝึกอบรมมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และด าเนินการอื่น  เพ่ือพัฒนาพนักงาน 

และลูกจ้างของส านักงาน  และบุคลากรการเลือกตั้ง 
 (3.2) ด าเนินการจัดหรือให้มีการศึกษาอบรมพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน   

และบุคลากรการเลือกตั้ง 
 (3.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 49 ส านักวิทยาการพรรคการเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง    

เป็นพรรคการเมืองของประชาชน  ซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกพรรคการเมืองเข้ามา   
มีส่วนร่วมทางการเมือง 

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง   

(3) พัฒนาและบริหารฐานความรู้  และองค์กรแห่งการเรียนรู้  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมอืง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

(4) ศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการศึกษาอบรมของพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมือง 
(5) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของพรรคการเมือง  และบุคลากรทางการเมือง 
(6) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และด าเนินการอื่น  เพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง  

และบุคลากรทางการเมือง 
(7) เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ  ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง  ศูนย์ข้อมูล 

ทางวิชาการ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(8) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  และบุคลากรทางการเมือง 
(9) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

พรรคการเมืองและการเลือกตั้งทั้งภายในและต่างประเทศ 
(10) ประสานความร่วมมือกับพรรคการเมืององค์กรจัดการเลือกตั้งของประเทศต่าง  ๆ   

และองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง    
และบุคลากรทางการเมือง 

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่   
ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 50 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักวิทยาการพรรคการเมือง  เป็น  1  กลุ่มงาน  2  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตาม

ประเมินผล  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 
 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   

สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 
 (1.5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของส านัก 
 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (1.7) จัดท าระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตรของส านัก  ควบคุมและพัฒนา 

ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 
 (1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
(2) ฝ่ายวิชาการ  พัฒนาหลักสูตรติดตามและประเมินผลมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ศึกษา  วิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง  และกระบวนการจัดการเลือกตั้ง   

เพ่ือน าไปสู่การสร้างกิจกรรมการพัฒนาพรรคการเมือง  และบุคลากรทางการเมือง  การพัฒนาระบบ 
การเมืองและการเลือกตั้ง  ในแง่ของโครงสร้างกระบวนการและพฤตกิรรมทางการเมอืง  โดยการประสาน 
ความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัย 

 (2.2) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมใหส้อดคล้องกับสภาวการณ์และความตอ้งการจัดท าหลักสตูร
การฝึกอบรมตามความต้องการของพรรคการเมือง  และบุคลากรทางการเมือง 

 (2.3) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

 (2.4) พัฒนาและบริหารฐานความรู้  และองค์กรแห่งการเรียนรู้  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 

 (2.5) ศึกษา  และก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี  และนวัตกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
ของส านัก 

 (2.6) ก าหนดกิจกรรม  และด าเนินงานในด้านการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่  ตลอดจนภารกิจของสถาบนัวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
ทางวิชาการของส านัก  จัดพิมพ์เอกสารและจัดท าสื่อทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (2.7) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน   
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจ าปี 

 (2.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ฝ่ายฝึกอบรมมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และด าเนินการอื่น  เพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง  

และสมาชิกพรรคการเมือง 
 (3.2) ด าเนินการจัดหรือให้มีการศึกษาอบรมบุคลากรทางการเมือง 
 (3.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 51 ส านักพัฒนาคุณภาพพลเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เกิดการศึกษาเพ่ือปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดี    

วิถีประชาธิปไตย 
(2) ศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการศึกษาอบรมของบุคคล  คณะบุคคล  ในเครือข่ายภาครัฐ  

ภาคเอกชน  องค์กรเอกชน  ประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 
(3) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของส่วนงาน  และการพัฒนาบุคลากรรูปแบบอื่น  

เพื่อรองรับแผนการพัฒนาบุคลากร 
(4) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และด าเนินการอื่น  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ  

ภาคเอกชน  องค์กรเอกชน  ประชาสังคม 
(5) เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพลเมืองในการปกครอง   

ตามระบอบประชาธิปไตย 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 52 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักพัฒนาคุณภาพพลเมือง  เป็น  1  กลุ่มงาน  2  ฝ่าย  ดังนี้ 
(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานของส านัก 

 (1.2) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล   
สถิติตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของส านัก 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๔๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   กรกฎาคม   ๒๕๖๕



 (1.5) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของส านัก 

 (1.6) ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจ้างของส านัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 

 (1.๗) จัดท าระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทุกหลักสูตรของส านัก  ควบคุมและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน 

 (1.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เ กี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย   

(2) ฝ่ายวิชาการ  พัฒนาหลักสูตรติดตามและประเมินผลมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ศึกษา  วิเคราะห์สภาวการณ์ทางการเมือง  และกระบวนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ  

เพ่ือน าไปสู่การสร้างกิจกรรมการพัฒนา  ในแง่ของโครงสร้างกระบวนงานและพฤติกรรมทางการเมือง  
โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา  วิจัย  จัดท าหลักสูตร   
ให้มีการศึกษาสมาชิกของกลุ่มองค์กร  ภาคเอกชน  ประชาสังคมและองค์กรชุมชน 

 (2.2) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  การให้ความรู้และการศึกษาแก่กลุ่มองค์กร  ภาคเอกชนประชาสังคม 
และองค์กรชุมชน  ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

 (2.3) พัฒนาและบริหารฐานความรู้  และองค์กรแห่งการเรียนรู้  การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเมือง
ระบอบประชาธิปไตย 

 (2.4) ศึกษาและก าหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
ของส านัก 

 (2.5) ก าหนดกิจกรรม  และด าเนินงานในด้านการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท
และหน้าที่  ตลอดจนภารกิจของสถาบนัวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
ทางวิชาการของส านัก  จัดพิมพ์เอกสารและจัดท าสื่อทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

 (2.6) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  รวมทั้งผลการปฏิบัติงาน   
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจ าปี 

 (2.7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) ฝ่ายฝึกอบรมมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  ตามความต้องการของส่วนงาน   

และการพัฒนาบุคลากรรูปแบบอื่น  เพ่ือรองรับแผนการพัฒนาสมาชิกของกลุ่มองค์กรภาคเอกชน   
ประชาคม  องค์กรชุมชนและประชาชน 
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 (3.2) การจัดหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และด าเนินการอืน่  เพื่อพัฒนากลุ่มองคก์ร
ภาคเอกชน  ประชาคม  องค์กรชุมชนและประชาชน 

 (3.3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 53 ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยในต่างประเทศ  

และในประเทศ  ความเป็นมาของการเมืองและการเลือกตั้งของไทย  ตลอดจนความเป็นมาของคณะกรรมการ   
และส านักงาน 

(๒) เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการวิจัยศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้ง    
ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) สร้างระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
(4) สร้างสถานีจ าลองเพ่ือใช้สาธิตเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง  ขั้นตอนการใช้อ านาจ

นิติบัญญัติผ่านกระบวนการทางรัฐสภา  และการสาธิตอื่นที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
เพ่ือสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและมีความเชื่อมั่น   และน าหลักการประชาธิปไตยไปใช้ 
ในวิถีชีวิตประจ าวัน 

(5) การจัดบริการแก่ผู้รับการศึกษาอบรม  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค  และการให้บริการในรูปของพิพิธภัณฑ์การเลือกตั้งไทย 

(6) ด าเนินการศึกษา  คัดเลือก  และจัดหาทรัพยากร  สารนิเทศห้องสมุด  ที่อยู่ในรูปแบบสื่อวัสดุ  
สิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศนวัสดุ  และสื่อวัสดุอิเล็กทรอนิกส์  รวบรวมข้อมูลและให้บริการสืบค้นหาข้อมูล   
ค้นคว้าและให้บริการในการยืมและส่งคืน  รวมถึงการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์    
ทั้งในส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 54 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) รับผิดชอบงานธุรการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัด   

และผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(2) รับผิดชอบงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ านาจของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ 

หรือส านักงานมอบหมาย 
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ข้อ 55 ให้จัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เป็น  ๓  กลุ่มงาน  
ดังนี้   

(1) กลุ่มงานอ านวยการมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (1.1) ด าเนินการเกีย่วกับการจัดท าแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดท าค าขอ  

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดท ารายงาน   
ผลการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

 (1.2) ประสานงานกับกลุ่มงาน  ส่วนงาน  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  สถิติ   
ตัวเลข  และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (1.3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   
ส่งให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 (1.4) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติการ  งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป   
 (1.5) ด าเนินการเกีย่วกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ให้เป็นไปตามระเบียบ   
 (1.6) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการจัดท าระบบบัญชี 
 (1.7) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าจังหวัด 
 (1.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ   
(2) กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (2.1) ประสานงานเพื่อด าเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง   
 (2.2) ประสานและด าเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง 

ของทุกภาคส่วน   
 (2.3) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรององค์การเอกชนเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง   
 (2.4) ส่งเสริม  สนับสนุน  และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  ส่งเสริม  

และสนับสนุนการศึกษาเพ่ือปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  และเผยแพร่ความรู้  
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2.5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองมีหน้าที่  ดังนี้ 
 (3.1) สืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง   
 (3.2) ให้ค าปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในพื้นที่ 
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 (3.3) ด าเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนสอบสวน
หรือไต่สวน   

 (3.4) จัดท าสารบบงานส านวนการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนหรือการคัดค้านการเลือกตั้ง  
สารบบคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  ในขอบหน้าที่และอ านาจ  และตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการหรือเลขาธิการ 

 (3.5) การด าเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง   
 (3.6) ประสาน  สนับสนุน  และส่งเสริมการด าเนินกิจการของพรรคการเมือง 

และสาขาพรรคการเมือง   
 (3.7) ก ากับการด าเนินงานตามแผนงาน  โครงการของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง 

ตามที่กฎหมายก าหนด 
 (3.8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 5๖ ภารกิจใดที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และภารกิจนั้น  

มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น  ให้เลขาธิการมีหน้าที่และอ านาจปรับปรุงหรือก าหนด 
ให้มีภารกิจดังกล่าว  โดยให้มีส่วนงานรับผิดชอบตามความเหมาะสมภายใต้กรอบอัตราก าลังของส านักงาน   

ข้อ 57 ในระหว่างที่ยังมิได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งในส่วนงานใด
ตามระเบียบนี้  ให้พนักงานและลูกจ้างยังคงด ารงต าแหน่งในส่วนงานตามระเบียบเดิมไปพลางก่อน   
โดยน ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติหรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ 
ที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาบังคับใช้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี  จนกว่าจะมีการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน 
และลูกจ้างให้ด ารงต าแหน่งในส่วนงานของงานตามระเบียบนี้ต่อไป 

ข้อ 5๘ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้   
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการมีอ านาจตีความ

และวินิจฉัยชี้ขาด  ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  13  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕65 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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