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แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565)  

เพ่ือน าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล  

1. โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง

ประชามติโปร่งใส (สสล.) 

 1,736,500   

กิจกรรมหลกัที่ 1 พัฒนารูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูลเกีย่วกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
(สสล.) 

90 1,526,700/- 

*หมายเหตุ มีการด าเนินการ
ไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ร้อยละ 90 

(1) ผลผลิต : ระบบจดัเก็บข้อมลูเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งท้องถิ่นในรูปแบบข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ  

(2) ผลลัพธ์ : สนง.กกต.  

มีฐานข้อมูลเกีย่วกับการเลือกตั้งทอ้งถิ่น

ครอบคลมุทั้งกระบวนการทุกส่วนงาน

สามารถน าไปใช้และให้บริการข้อมูล 

แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ทีส่นใจไดอ้ย่าง

สะดวกรวดเร็ว 

ผลการด าเนินงาน  
- อยู่ระหว่างเตรียมจดัการประชุมครั้ง
สุดท้าย เพื่อตรวจรับงานในงานท่ี 3 

กิจกรรมหลกัที่ 2 ปรับปรุงแอปพลิเคชันฉลาด
เลือก (Smart Vote) ในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สสล.) 

100 209,800/299,600 (1) ผลผลิต : โปรแกรมสบืค้นข้อมูล

ผู้สมคัรและพรรคการเมือง 1 โปรแกรม 

(2) ผลลัพธ์ : สนง.กกต.มีเครื่องมอืท่ีใช้ใน

ผลการด าเนินงาน  

- ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

การสืบค้นข้อมลูผูส้มัครและพรรคการเมือง

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็น

การทั่วไปในปี พ.ศ. 2566 

 
 
 
 

2. โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการ
พัฒนาระบบบริหาร (สนย.)  
กิจกรรมหลกั การทบทวนและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

70 2,700,000/- (1) ผลผลิต : ร่างแผนยุทธศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 

ปี (ฉบับปรับปรุง) และร่างแผนปฏิบัติการ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี 

ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  

(2) ผลลัพธ์ : -  

ผลการด าเนินงาน  

- อยู่ระหว่างการน ารา่งแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี 
(ฉบับปรับปรุง) เสนอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเพื่อเห็นชอบ 

3. โครงการปฏิรูปโครงสร้าง 
การบริหารงาน (สทส./สบค.) 

 4,600,000   

กิจกรรมหลกัที่ 1 จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลภายนอก (สทส.) 

- 1,100,000/- 

 

- ผลการด าเนินงาน  

- อยู่ระหว่างขออนุมัติงบประมาณและ

โครงการฯ  

ปัญหาและอุปสรรค 

- ความชัดเจนรูปแบบในการจ้างผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลย ี
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมหลกัที่ 2  ถ่ายทอดความรู้ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบบริหารผล 
การปฏิบัติงานส าหรับพนักงานและลูกจ้างประจ า
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ระยะที่ 1) 
(สบค.) 

10 3,500,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง 

จัดท าร่างขอบเขตงาน TOR  

ปัญหาและอุปสรรค – ไม่ม ี

 

4. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใน
การจัดการเลือกตั้ง (สทส.)  
กิจกรรมหลกั การจ้างท่ีปรึกษาทบทวนนโยบาย
ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศและส่งเสรมิ
การใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

15 2,000,000/- 

 

- 
 

ผลการด าเนินงาน  

- ขออนุมัติงบประมาณ อนุมัติโครงการฯ 

และอนุมัตดิ าเนินโครงการฯ เรยีบร้อย 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขต 

ของงาน (TOR) การจ้างท่ีปรึกษาเพื่อทบทวน

นโยบายดา้นความปลอดภยัสารสนเทศและ

ส่งเสริมการใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

- อยู่ระหว่างยกร่างขอบเขตของงาน (TOR) 

การจ้างท่ีปรึกษา  

ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่ม ี

5. โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

(สตก./สกค./สบค/สบท./สนย.) 

-  18,706,400   
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมหลกัที่ 1 พัฒนาระบบประเมินผล 
การปฏิบัติงานของผูต้รวจการเลือกตั้ง (สตก.)  
จัดหาองค์กรที่ปรึกษาส าหรับวิเคราะห์หลักเกณฑ์ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัด และท าเครือ่งมือในการ
ประมวลผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

10 5,245,400/- - ผลการด าเนินงาน  

- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง  
โดยคดัเลือกผู้รับจา้งแล้วคาดว่าสามารถ 
ลงนามในสัญญาจ้างภายในเดือน มกราคม 
2566 
 
 
 

กิจกรรมหลกัที่ 2  การให้ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธกีารปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การบญัชี พัสดุ และ
การงบประมาณ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร (สกค.) 

- 4,556,000 - ผลการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าค าสัง่
เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะท างานฯ เนื่องจาก
มีการโยกย้ายเปลี่ยนบุคคลในค าสัง่ฯ 

กิจกรรมรองท่ี 2.1 การอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 789,500/- 
 

-  

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชุมคณะท างานจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการพัสด ุ

 169,000/- -  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 จัดพิมพ์คู่มือปฏบิัติงานด้าน 
การพัสดุและหนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ 
กฎกระทรวงดา้นการพัสดุ และหนังสือเวียน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- 383,500/- -  

กิจกรรมย่อยท่ี 3  จัดอบรมให้ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งท้ังในสว่นกลางและ
ส่วนภูมภิาค 

 237,000/- -  

กิจกรรมรองท่ี 2.2  จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงาน
การงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

- 120,000/- -  

กิจกรรมรองท่ี 2.3  จัดประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อ
ช้ีแจงผู้บริหาร และพนักงานผู้ปฏบิัติงานเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- 3,646,500/- -  

กิจกรรมหลกัที่ 3  การฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการด าเนินการทางวินัย (สบค.) 

0 2,600,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ขออนุมัติงบประมาณและโครงการฯ  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่มี   

กิจกรรมหลกัที่ 4  การประชุมเพือ่พัฒนางาน 
ยกระดับมาตรฐานการท างาน และการบรหิาร
จัดการภายใน (สบท.) 

20 6,305,000/2,025,600 

 

(1) ผลผลิต : จัดการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมทั้ง

การแบ่งกลุ่มเพื่อรวบรวมสภาพปญัหา 

อุปสรรค ในเรื่องของการบริหารจดัการ

ภายในองค์กรระหว่างผู้บรหิาร

ผู้อ านวยการส านัก ทั้งในส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาคครั้งที่ 1 จ านวน 150 คน  

(2) ผลลัพธ์ : การบริหารจดัการภาย 
ในสนง.กกต. ไดร้ับการพัฒนาให้มี
มาตรฐานมากขึ้น ปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน และ 
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป 

ผลการด าเนินงาน  
- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนางาน 
ยกระดับมาตรฐานการท างานและ 
การบริหารจัดการภายใน ครั้งท่ี 2/2565  
วันท่ี 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565  
ปัญหาและอุปสรรค  
- ไม่ม ี

กิจกรรมหลกัที่ 5 อบรมผู้รับผิดชอบหลักด้าน
นโยบายและแผนของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (สนย.) 

95 1,440,000/721,749.85 (1) ผลผลิต : มีบุคลากรทีร่ับผดิชอบด้าน

นโยบายและแผนของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 258 

ผลการด าเนินงาน 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ปัญหา/อุปสรรค  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

คน ร้อยละ 98.85 

(2) ผลผลัพธ์ : บุคลากรสามารถ

ขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ

บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

- เนื่องจากระยะเวลาที่จัดอบรมเป็นช่วง 
ที่ร่างแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ. 2566 -2570) ยังไม่แล้วเสรจ็ และ
ระบบรายงานผลการด าเนินงานจดัอบรม 
เพราะต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมม ี
ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการจัดท างบประมาณ  
ซึ่งปีงบประมาณเริม่ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม  
ท าให้เนื้อหาในการให้ความรู้บางภารกิจ 
ยังไม่แล้วเสร็จไม่เป็นปัจจุบัน 
แนวทางแก้ไข/พัฒนา 
- ได้เร่งจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.2566-2570) เสนอคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เพื่อประกาศใช้และจดัท าระบบ
รายงานผลการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประกาศใช้
และจัดท าระบบรายงานผลการด าเนินงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สมบูรณ์
พร้อมใช้งาน และจะได้จัดประชุม
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบหลักเฉพาะส่วนกลางเพื่อช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผน
และมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

6. โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวน
สอบสวนและวินจิฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ (สสว.
1/สสว.3/สสส./สสว.5) 

 15,408,600 -  

กิจกรรมหลกัที่ 1  ประชุมเชิงปฏบิัติการ
คณะอนุกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดปญัหาหรือข้อ
โต้แย้ง (กรณีแต่งตั้งชุดใหม่) จ านวน 35 คณะ ๆ 
ละ 5 คน รวม 175 คน (สสว.1) 

0 929,400/- 

 

- ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างเตรียมการจัดท าค าสัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดปญัหาหรือข้อ

โต้แย้ง  

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่มี  

*หมายเหตุ โครงการ ฯ ด าเนินการหลังจาก

แต่งตั้งอนุกรรมการฯ ครบวาระวนัท่ี 22 

มีนาคม 2566 

กิจกรรมหลกัที่ 2  ฝึกอบรมส่งเสริมสมรรถนะและ
วินัยของพนักงาน 
ในการใช้อาวุธปืน(กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 รุ่น ๆ 

0 4,309,200/- 

 

- 
 

ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการ เนื่องจากอยูร่ะหว่าง
ศึกษากระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างวสัดุ
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ละ 50 คน รวม 200 คน) (สสว.3) อุปกรณ์ส าหรับฝึกการใช้อาวุธปืน 

กิจกรรมหลกัที่ 3  พัฒนาระบบตดิตามและ
รายงานผลการสืบสวนไตส่วนการเลือกตั้ง (สสส.) 

10 6,000,000/- 
 
 

- 
 

ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างการเตรียมการขออนุมัติ

งบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ก าหนด TOR  

- ประสานการปฏิบตัิเกี่ยวกับแนวทาง 
และข้อจ ากัดในการใช้พื้นที่ Server กลาง  
ของสนง.กกต.ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของ สทส. 

กิจกรรมหลกัที่ 4  การเพิ่มประสทิธิภาพการ

จัดท าส านวนการสืบสวน การไต่สวนและการ

ด าเนินคดีในศาล (สสว.5)  

อบรมเชิงปฏิบัติการของหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวน

สอบสวนและพรรคการเมืองหรือ 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าส านวนสืบสวน การไต่

สวนและการด าเนินคดีในศาล 

100 4,170,000/2,573,992.30 

*เป็นโครงการที่ ลธ.กกต.
อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการและขออนุมัติ
เบิกจ่ายจากเดิม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 

(1) ผลผลิต : มีบุคลากรที่เป็นพนักงาน

สืบสวนและไต่สวนท่ีผ่านการอบรมจ านวน 

76 คน  

(2) ผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

ความรู้ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจาก

วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิทั้งจากภายนอกและ

ภายในส านักงาน กกต.  

ท าให้น าไปพัฒนาในการจัดท าส านวน

สืบสวน ไต่สวนและการวินิจฉัยช้ีขาด 

ผลการด าเนินงาน  

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรม 

ให้กระชับไมย่าวนานและควรมีวันพัก 

ในวันหยุดราชการ  

2. ควรเชิญหน่วยงานภายนอกส านักงาน 

กกต. ท่ีต้องติดต่อประสานงานอยูเ่ป็น

ประจ ามาเข้ารับการฝึกอบรมด้วยกันและ 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ  

 

มีการท าความตกลงร่วมกัน  

3. ควรมีกิจกรรมหรือการดูงานนอกสถานท่ี 

เช่น การดูงานท่ีส านักงานพิสูจนห์ลักฐาน

ต ารวจ การจัดกิจกรรมการฝึกใช้อาวุธปืน 

เป็นต้น 

7. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ

เลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ (สบค./สพบ./สสว.2) 

 45,132,820   

กิจกรรมหลกัที่ 1  สรรหาบคุลากรเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งบนหลักสมรรถนะ (สบค.) 

0 8,071,000 

 

- ผลการด าเนินงาน  

- อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยออกประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เรื่อง รับสมคัรคดัเลือกพนักงานเพือ่ให้ 

ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2565 และตั้งงบ

เบิกจ่ายไว้ในไตรมาส 2 

กิจกรรมย่อยท่ี 1  การสอบคัดเลอืก/คัดเลือก/
ประเมินเพื่อเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 

 5,850,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรม 

ที่จะเริ่มด าเนินการในไตรมาสที่ 2 



11 
 

โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยท่ี 2  การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ต าแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 

 1,380,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรม 

ที่จะด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ถึง 3 

กิจกรรมย่อยท่ี 3  การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต าแหน่งพนักงาน
บริการ 

 461,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรม 

ที่จะด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ถึง 3 

กิจกรรมย่อยท่ี 4  การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งต าแหนง่พนักงาน 
ขับรถยนต ์

 380,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรม 

ที่จะด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ถึง 3 

กิจกรรมหลักที่ 2  สัมมนาเตรียมตัวเกษียณอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สพบ.) 

0 2,080,000/- 

 

- ผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการไตรมาสที่ 4  

กิจกรรมหลกัที่ 3  อบรมหลักสตูรสืบสวนและ 

ไต่สวนระดับต้น (รุ่นท่ี 2) (สสว.2) 

90 24,384,520/7,315,356 (1) ผลผลิต : บุคลากรที่มีวุฒินติศิาสตร์

ผ่านการอบรมตามหลักสูตรจ านวน 141 คน  

(2) ผลลัพธ์ : 2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการจดัอบรมระหว่างวันท่ี  

1 ธ.ค. 2565 ถึงวันท่ี 2 ก.พ. 2566  

ปัญหาและอุปสรรค  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

สืบสวนและไต่สวน และสามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง โดยมรีูปแบบ 
และมาตรฐานเดียวกัน 
2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจ
ร่วมกันเกี่ยวกับนโยบาย และเป้าหมาย
การท างานโดยมุ่งเน้นบทบาท และ
ความส าคญัในการท าหน้าที่ของพนักงาน
สืบสวนและไต่สวน ที่จะท าให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสจุริตและเที่ยงธรรม  
2.3 มีการก าหนดกรอบมาตรฐานในการ
ก ากับ ควบคุมการปฏิบัติงาน และการ
ประพฤติตนของพนักงานให้ยึดมั่นใน
คุณธรรม จรยิธรรม และมีจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสืบสวนและไต่สวน 
และนิติกร  
2.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดส้รา้งเครือข่าย
บุคลากรระหว่างส่วนงานในสังกัด และได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูต้ลอดจนสรา้งความ
ร่วมมือและประสานงานท่ีดี ระหวา่ง
หน่วยงานอันเป็นประโยชน์ต่อการ

- ไม่ม ี
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ปฏิบัติงานสืบสวนหรือไตส่วนต่อไป  

กิจกรรมหลกัที่ 4  อบรมหลักสตูรการบรหิารงาน
ต าแหน่งอ านวยการระดับสูง (รุ่นที่ 1) (สพบ.) 

0 6,683,500/- - ผลการด าเนินงาน  

- ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

กิจกรรมหลักที่ 5 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (สพบ.) 

100 3,913,800/2,366,519 

 

(1) ผลผลิต : บุคลากรที่ไดร้ับการบรรจุ

แต่งตั้งได้เข้าร่วมปฐมนเิทศเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

(2) ผลลัพธ์ : 2.1 พนักงานใหม่มีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจหน้าท่ี

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดจน

ทราบถึงกฎหมาย ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงาน 

2.2 พนักงานใหม่ทราบถึงปรัชญาการเป็น

พนักงานท่ีดี มีคุณธรรม จรยิธรรม และมี

จิตส านึกท่ีดี สามารถด ารงตนได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม  

2.3 พนักงานใหม่ทราบถึงค่านิยมองค์กร

เพื่อสะท้อนวัฒนธรรมขององค์กรที่พึง

ผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 

1. ประโยชน์ในภาพรวมที่ไดร้ับจากการเข้า

ร่วมปฐมนิเทศ 

- ได้รับสาระความรู้ พร้อมกับความ

สนุกสนานตลอดการอบรม  

- ได้มีโอกาสในการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็น

ประโยชน์ในการประสานงานมากขึ้น 

2. เอกสาร/คู่มือ ประกอบการปฐมนิเทศ 

- ควรมีเอกสารเป็นรปูแบบไฟล์แยกส าหรับ

ดาวน์โหลด  

3. ระยะเวลาในการจดัปฐมนิเทศตาม

หลักสตูรฯ  

- ควรให้มีระยะเวลาการจดัอบรมมากกว่า 1 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ประสงค์ ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี 

มีระเบยีบวินัย มีการท างานเป็นทีมและมี

จิตมุ่งบริการ และค านึงถึงประโยชน์

ส่วนรวม  

สัปดาห์ โดยเฉพาะการเพิ่มระยะเวลา

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ รูจ้ักเพื่อน 

รู้จักองค์กร เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สามารถ

สร้างความสามัคคี และการเรียนรูร้ะหว่าง

กันรวดเร็วข้ึน 

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร

ด้าน digital OECT (สกม.)  

กิจกรรมหลกั  เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายให้บุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

0 581,300 - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการ เนื่องจากด าเนินการใน

ไตรมาสที่ 2 และ 3 

 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 1  การบรรยายความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน 

 105,800/- -  

กิจกรรมย่อยท่ี 2  เสริมสรา้งความสัมพันธ์และเข้า
ฐานความรู้ทางด้านกฎหมาย 

 475,500/- -  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

9. โครงการการเลือกตั้งแบบสมาร์ท (สสล.) 

กิจกรรมหลกั อบรมการใช้งานโปรแกรมการ
จัดเก็บข้อมลูเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

20 1,300,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ

โครงการเรียบร้อยแล้ว  

- อยู่ระหว่างขออนุมัติด าเนินโครงการ และ

จัดอบรม 

10. โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม (สทส.) 

กิจกรรมหลกั  ประกวดแนวคดิ 
การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการดจิิทัล
และอ านวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้ 
กับประชาชน 

0 652,000  ผลการด าเนินงาน 

- แจ้งยุติโครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม  

ตามหนังสือ ที่ ลต 0005 (ฝวท.)/102  

ลงวันท่ี 23 มกราคม 2566  

กิจกรรมรองท่ี 1  การด าเนินการ 
ของคณะกรรมการคดัเลือกผูส้ร้างนวัตกรรมและ
พิจารณาผลงาน 

- 126,000/- (1) ผลผลิต : จัดประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณา
ผลงาน จ านวน 4 ครั้ง เป็นการประชุม
แบบออนไลน ์
(2) ผลลัพธ์ : - 

ปัญหาและอุปสรรค  

- เนื่องจากในการจัดประกวดมีการเปิดรับ

สมัครและขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้า

ร่วมประกวด ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ย. 2565 

ปรากฏว่ามผีู้สนใจสมัครและส่งผลงานน้อย

กว่าจ านวนรางวัล รวมถึงมจี านวนผู้สมคัรที่

ไม่ท าให้เกิดการแข่งขัน คณะกรรมการ

คัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณา
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ผลงาน ได้พิจารณาในการประชุมครั้งท่ี

4/2565 ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า 

เนื่องจากในการเปิดรับสมัครและส่งผลงาน

เข้าร่วมประกวดแนวคดิการสร้างนวัตกรรมฯ  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการส่งเสริม

ผู้สร้างนวัตกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงมีมติเห็นชอบให้มีหนังสือถึง ลธ.กกต.  

เพื่อขออนุมัติโครงการฯ 

กิจกรรมรองท่ี 2  การจัดการประกวดแนวคิดการ
สร้างนวัตกรรม 

 481,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

กิจกรรมรองท่ี 3  การจัดการอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจและสถานการณ์
ให้บริการของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สรา้งนวัตกรรม (Orientation and 
Incubation) 

 45,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

11. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานและบริการ (สนย./สบค./สกค./

สทส.)  

0 30,000,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบกับ 

ระบบเดิม และเปรยีบเทียบกับระบบของ
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมหลกั  พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากร
องค์กร 

หน่วยงานอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่มี

วงเงินงบประมาณสูง 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธปิไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  

12. โครงการความร่วมมือในการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยระหว่างองค์กรท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศ (สบท.) 

 13,670,000   

กิจกรรมหลกัที่ 1  การสร้างเครือข่ายองค์กร
จัดการเลือกตั้งโลก (World Electoral 
Management Bodies Network) (สบท.) 

 4,830,000/- - ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ในขั้นตอน

ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

กิจกรรมหลกัที่ 2  สัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
(Workshop) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นวัตกรรม 
เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกตั้ง 
และการจัดการด้านการข่าวในการเลือกตั้ง 
(สบท.) 

 8,840,000/- - ผลการด าเนินงาน 

ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากอยู่ในขั้นตอน

ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

13. โครงการส านักงานอัตโนมัติ (Office 
Automation) 

 23,538,700   

กิจกรรมหลกัที่ 1  พัฒนาระบบ  

E-Election (สทส.) 

การบูรณาการจัดการข้อมลูกลาง 

ของส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ระยะที่ 2 

10 15,000,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาผลประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์  

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่ม ี

กิจกรรมหลกัที่ 2  อบรมการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ (สทส.) 

 8,538,700 -  

กิจกรรมรองท่ี 2.1  ผู้เข้ารับการอบรม  

ส่วนภูมภิาค จ านวน 409 คน 

50 863,300/480,000   

กิจกรรมย่อยท่ี 1 จัดท าโปรแกรมสอนการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

 480,000/480,000 (1) ผลผลิต : โปรแกรมสอน 
การใช้งานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์
(2) ผลลัพธ์ : ผู้บรหิารและพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีทักษะและขดีความสามารถ 
เชิงดิจิทัล โดยสามารถน าเทคโนโลยี

ผลการด าเนินงาน  

- ด าเนินการเสร็จสิ้น 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

สารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัตงิานให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้บรหิาร ผูใ้ช้งานท่ัวไป 
ส่วนภูมภิาค 

 383,300/- 

 

- ผลการด าเนินงาน  

- อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรองท่ี 2.2  ผู้เข้ารับการอบรม ส่วนกลาง 
จ านวน 807 คน 

90 7,675,400/- 

 

(1) ผลผลิต : ด าเนินการจัดอบรม 

(ส่วนกลาง) จ านวน 14 รุ่น ผู้เข้ารบัการ

อบรมจ านวน 774 คน ประกอบดว้ย  

1.1 อบรมระดับผู้บรหิาร จ านวน 2 รุ่น ผู้

เข้ารับการอบรม จ านวน 112 คน 

1.2 อบรมระดับเจ้าหน้าท่ีสารบรรณ 

จ านวน 4 รุ่น ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 

ผลการด าเนินงาน  

- ด าเนินการเรียบร้อย อยู่ระหว่างด าเนินการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก อาหารกลางวัน 

อาหารเย็น และอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่มี   
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

214 คน  

1.3 อบรมระดับผู้ใช้งานท่ัวไป จ านวน 8 

รุ่น ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 488 คน  

(2) ผลลัพธ์ : ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง สนง.กกต. สามารถใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส ์
ในการท างานภายในส านักงาน 
มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

14. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงาน 

กกต.ให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือมุ่งสู่สากล 

(สทส.) 

กิจกรรมหลกั ปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (จ้างเหมาด าเนินการ) 

70 4,015,432/1,204,586 

(ตามสญัญาจา้ง ปี 2565) 

3,814,700 

(งบประมาณในปี พ.ศ. 2566) 

*เบิกจ่ายงวดที่ 1 = 200,731  

ปี 2565 

เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 1,003,858  

ปีงบ พ.ศ. 2566 

(1) ผลผลิต : เว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีสามารถ
บริการข้อมลูข่าวสารได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  
(2) ผลลัพธ์ : การให้บริการข้อมลูข่าวสาร
มีความครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น”  

ผลการด าเนินงาน  

- ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ 2  

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่ม ี
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

15. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (สพค.) 

10 4,083,200   

กิจกรรมรองท่ี 1  อบรมเสรมิสร้างความรู้ให้แก่
เครือข่ายดเีจ 

 3,847,700/- - ผลการด าเนินงาน 

- อนุมัติด าเนินโครงการแล้วอยู่ระหว่างจัด

อบรมในเดือน ม.ค. – ก.พ. 2566  

รุ่น 1 วันท่ี 19-20 ม.ค. 2566 กทม 

รุ่น 2 วันท่ี 26-27 ม.ค. 2566 ขอนแก่น 

รุ่น 3 วันท่ี 9-10 ก.พ. 2566 เชียงใหม่ 

รุ่น 4 วันท่ี 20-21 ก.พ. 2566 สงขลา) 

กิจกรรมรองท่ี 2  ดีเจประชาธิปไตยเผยแพร่
ความรู้พลเมืองคุณภาพ 

 235,500/- - ผลการด าเนินงาน 

- ขออนุมัติด าเนินโครงการแล้ว และ

ด าเนินการในไตรมาสที่ 2  

16. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ (สสพ./สปส.) 

 6,455,000   
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

 

กิจกรรมหลกัที่ 1  จัดท านวัตกรรมสื่อสารเพื่อ
ให้บริการข่าวสารดา้นการขับเคลือ่นวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข
กับเครือข่ายและประชาชนอย่างสร้างสรรค์ 
(สสพ.) 

10 2,325,000 - ผลการด าเนินงาน 

- ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้องเพื่อขอความ

ร่วมมือมอบหมายบุคลากรเป็นคณะท างาน 

- จัดท าร่างขออนุมัติงบประมาณ และ 

ขออนุมัติโครงการฯ  

- จัดท าร่าง  TOR  

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่ม ี

กิจกรรมย่อยท่ี 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท านวัตกรรมสื่อสารเพื่อให้บริการข่าวสารด้าน
การขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขกบัเครือข่ายและ
ประชาชนอย่างสร้างสรรค ์

- 325,000/- 

 

-  

กิจกรรมย่อยท่ี 2  นวัตกรรมสื่อสารเพื่อให้บริการ
ข่าวสารดา้นการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขกบัเครือข่ายและ

- 2,000,000/- 

 

-  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ประชาชนอย่างสร้างสรรค ์

กิจกรรมหลกัที่ 2  การสื่อสารกับเครือข่ายเอกชน 
ประชาชน และพรรคการเมืองอยา่งสร้างสรรค์ 
(สปส.) 

10 4,130,000 -  

 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 ประชาสมัพันธ์เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 25 ปี วันสถาปนาส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- 1,000,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 การประชาสัมพนัธ์ตาม
สถานการณ ์

10 1,500,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่ม ี

กิจกรรมย่อยท่ี 3  เสริมสรา้งความร่วมมือและ
ภาคีสื่อมวลชน 

- 1,630,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ขออนุมัติโครงการ และอนุมัตดิ าเนินงาน

กิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  

- ประสาน สนง.กกต.จว. ส่งผูเ้ข้ารับการ
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

อบรมในแต่ละรุ่น 

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่ม ี

17. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

ประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) (สพค.) 

กิจกรรมหลกั  เสรมิสร้างความเขม้แข็งและพัฒนา 
ศส.ปชต. 

10 54,122,400   

 

 

 

กิจกรรมรองท่ี 1  ประชุมชี้แจงแนวทางการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมเสรมิสร้างประชาธิปไตยระดับ

จังหวัดแก่ ศส.ปชต. 

- กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ศส.ปชต. จัดประชุม

ขับเคลื่อนกิจกรรมเสรมิสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ระดับต าบล 

- กิจกรรมย่อยท่ี 1.2 ถอดบทเรียน ศส.ปชต.  

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

(ส่วนกลาง)  

10 11,275,500/- 

 

- ผลการด าเนินงาน 

- งบประมาณโครงการไดร้ับการอนุมัต ิ

ไปให้ตั้งจ่าย ณ ส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร เพื่อด าเนินกิจกรรมย่อยที่ 

1.1 โดย กิจกรรมย่อยที่ 1.1 กิจกรรมย่อยที่ 

และ 

1.3 ได้ด าเนินการขออนุมัติด าเนินกิจกรรม

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

- กิจกรรมย่อยท่ี 1.3 จัดจ้างสรุปและประเมินผล
การปฏิบัติงานกิจกรรม โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วย BCG 
(งาน ECT week) (ส่วนกลาง) 
- กิจกรรมย่อยท่ี 1.4 การนิเทศติดตามการ
ขับเคลื่อนงาน ศส.ปชต. 

กิจกรรมย่อยที่ 1.4 อยู่ในข้ันตอนน าเข้าที่

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริม

และพัฒนาศูนยส์่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

ร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตย ครัง้ที่

1/2566 เพื่อก าหนดพื้นที่และช่วงเวลาใน

การตรวจติดตามงาน ศส.ปชต. 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 ยังไมไดด้ าเนินการ 

เนื่องจากเป็นการถอดบทเรียนจากการ

ด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ตลอดทั้ง 

ปีงบประมาณ 2566 

ปัญหาและอุปสรรค  

- งบประมาณที่จดัสรรไปยัง สนง.กกต.จว.

และกรุงเทพมหานคร เพื่อด าเนินโครงการฯ

ยังคงเป็นจ านวนที่น้อยมากเมื่อเฉลี่ยเป็นราย

จังหวัด ท าให้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ในการด าเนินตามแผนกิจกรรมโครงการฯ 

ข้อเสนอแนะ  

- เห็นควรจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงาน 

กกต. ประจ าจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ให้เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อการด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการฯ ให้มีประสทิธิภาพ

มากยิ่งข้ึน   

กิจกรรมรองท่ี 2 เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย

ระดับต าบล  

- กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 อบรมเสริมสร้างความรู้

ประชาธิปไตย 

ระดับต าบล 

- กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 จัดจ้างพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ศส.ปฃต. 

0 42,846,900/- - ผลการด าเนินงาน 

- กิจกรรมย่อยที่ 1 ยังไมไ่ดด้ าเนินการและ

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ได้ด าเนินการขออนุมัติ

ด าเนินกิจกรรมและขอแต่งตั้งเจา้หน้าท่ี

จัดท าร่างขอบเขตของงานเพื่อด าเนินการ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

18. โครงการพัฒนาส านักงาน กกต. ให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ด้านวิถีประชาธิปไตย 
กระบวนการเลือกตั้งที่ดีและการสร้างเครือข่าย
และพลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 400,000   
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมหลกั ถ่ายทอดความรู้ด้านวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
กระบวนการเลือกตั้งท่ีดีและการสร้างเครือข่าย
และพลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสูว่ิถีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ 
ทรงเป็นประมุขไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ (สวช.)  
กิจกรรมย่อย  จัดประชุม/สัมมนา ถ่ายความรู้ดา้น
วิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุขฯ (บุคลากรของ สนง.กกต. และหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจของ สนง.กกต. จ านวน 200 คน) 

10 400,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- อนุมัติงบประมาณและโครงการฯ 

เรียบร้อยแล้ว 

19. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างท่ีดี 
(archetype) (สสพ.) 

0 7,639,000   

กิจกรรมหลกัที่ 1  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นพลเมืองและการมสี่วนรว่มพัฒนา

ประชาธิปไตยแก่สภานักเรียน 

กิจกรรมรองที่ 1  จัดประชุมบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานและติดตามประเมินผล

0 6,320,000/-  ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงาน 

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

การด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ 

ความเป็นพลเมืองและการมสี่วนรว่มพัฒนา

ประชาธิปไตยแก่สมาชิกสภานักเรยีน 

กิจกรรมรองท่ี 2  จัดประชุมช้ีแจงการด าเนิน

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความเป็น

พลเมืองและการมสี่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

กิจกรรมรองท่ี 3  การขับเคลื่อนกจิกรรม

เสรมิสร้างความรูเ้กี่ยวกับความเปน็พลเมืองและ

การมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

 

กิจกรรมหลกัที่ 2  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความ

เป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพฒันา

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรมรองท่ี 4  จัดประกวดคลปิประชาสมัพันธ์

เพื่อเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วน

ร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

           - ส่วนท่ี 3 จัดกิจกรรมมอบรางวัลสภา
นักเรียนท่ีชนะการประกวดคลิปประชาสัมพันธ์
เพื่อเสรมิสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วน
ร่วมพัฒนาประชาธิปไตย 

0 1,319,000/405,968.10 - ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ส านักการคลังได้ด าเนินการเบิกจ่าย

งบประมาณส าหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการจัดกิจกรรมมอบรางวัลสภานักเรียน 

ที่ชนะการประกวดคลิปประชาสมัพันธ์

เรียบร้อยแล้ว 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

20. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) 
(สพค./สพบ.) 

25 9,461,900   

 

กิจกรรมหลกัที่ 1  เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
คุณภาพ (สพค.) 

25 3,676,900/- - ผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการกิจกรรมรองที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมรองท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

หลักสตูรพลเมืองคุณภาพและสื่อการเรยีนรู ้

 108,000/- -  

กิจกรรมรองท่ี 2  สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ

วิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 

- กิจกรรมย่อยท่ี 1 สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ

วิทยากรหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ 

- กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมวิทยากรพลเมือง
คุณภาพประจ าจังหวัด 

 3,568,900/2,753,290 

 

2,913,900/2,107,970 

655,000/645,320 

 (1) ผลผลิต : มีวิทยากรพลเมืองคุณภาพ

ประจ าจังหวัดจากหน่วยงานของรฐัและ

ส านักงาน กกต. ท่ีมีความรู้และทักษะการ

ถ่ายทอดความรูต้ามหลักสตูร  

 (2) ผลลัพธ์ :  

2.1 หน่วยงานของรัฐที่เป็นเครือข่ายของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

บูรณาการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

2.2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สามารถขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสรา้งความรู้

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

โดยได้จัดสัมมนาทั้งหมด 4 รุ่น  

– รุ่นที่ 1 วันท่ี 3-4 พ.ย. 2565 รร.กรุงศรีริ

เวอร์ จ. พระนครศรีอยุธยา  

- รุ่นที่ 2 วันท่ี 10 – 11 พ.ย. 65 รร.

เชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่  

- รุ่นที่ 3 วันท่ี 17-18 พ.ย. 65 รร.สยาม 

แกรนด์ จ.อุดรราชธานี  

- รุ่นที่ 4 วันท่ี 24-25 พ.ย. 65 รร.บีพี 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และการมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 

2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 

และมีจติส านึกความเป็นพลเมือง 

หาดใหญ่ จ.สงขลา  

กิจกรรมย่อยท่ี 2  

(1) ด าเนินการเรยีบร้อยแล้ว 

เมื่อวันท่ี 13-16 พ.ย. 65 รร.ทีเค พาเลช 

แอนด์ คอนเมนชั่น เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 

 

 

กิจกรรมหลกัที่ 2  เสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย
แก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไปในภูมิภาคและ
ท้องถิ่น (สพบ.) 

0 5,785,000/-   

21. โครงการสร้างจิตส านึกพลเมอืงดีวิถี
ประชาธิปไตย (สพค./สสพ./สวช.) 

 38,546,000/-   

กิจกรรมหลกัที่ 1  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(สพค.) 

0 22,551,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ระหว่างขออนุมัติด าเนินโครงการ 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมรอง  อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข
แก่เครือข่ายระดับต าบล 
- กิจกรรมย่อยท่ี 1 อบรมเสริมสรา้งความรู้
หลักสตูรพลเมืองคุณภาพ โดยวิทยากร
ประชาธิปไตย (วปต.) 
- กิจกรรมย่อยท่ี 2 อบรมเสริมสรา้งความรู้
หลักสตูรพลเมืองคุณภาพแก่วิทยากรสภาเด็กและ
เยาวชน 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลกัที่ 2  เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (สสพ.) 

0 15,254,000 

 

 

-  

กิจกรรมรองท่ี 1  เผยแพร่ความรูแ้ก่ลูกเสืออาสา 

กกต. เพื่อสร้างพลเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรง

เป็นประมุข 

- กิจกรรมย่อยท่ี 1 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

0 8,690,000/- 

 

 

 

- ผลการด าเนินงาน 

- จัดท าหนังสือถึง สนง.กกต.จว. และ

กรุงเทพมหานคร เพื่อส ารวจข้อมลูผู้บริหาร 

และพนักงานท่ีผ่านและ 

ไม่ผา่นการเข้ารับการฝึกอบรมผู้บงัคับบัญชา
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

อาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิป 
ไตย ระดับผู้น า ขั้นความรู้ชั้นสูง และสอบ
สัมภาษณ์แทนการตรวจขันท่ี 5 เพื่อขอรับ
เครื่องหมายวดูแบดจ ์

1,060,000/- ลูกเสืออาสา กกต.  

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับผู้น า  

ขั้นความรู้ช้ันสูงประกอบการจดัเตรียม

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

อาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยระดับ

ผู้น าขั้นความรู้ชั้นสูง และสอบสัมภาษณ์แทน

การตรวจขั้นท่ี 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูด

แบดจ ์

 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 ฝึกอบรมหลักสตูรผู้บังคับบญัชา

ลูกเสืออาสา กกต.  

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

0 3,180,000/- 

 

- ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินงาน 

กิจกกรรมย่อยท่ี 3 ฝึกอบรมลูกเสอือาสา กกต. 

เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยจัดสรรงบประมาณ

ให้ สนง.กกต.จว. และ กทม. ด าเนินการฝึกอบรม

ลูกเสืออาสา กกต. 

0 4,450,000/-  ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินงาน 

กิจกรรมย่อยท่ี 4  จัดจ้างผลติธงลูกเสืออาสา 
กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (จ านวน 78 ชุด ๆ 

0 351,000/- - ผลการด าเนินงาน  

- ยังไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจากการด าเนิน
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ละ 4,500 บาท มอบให้ สนง.กกต.จว. ทุกจังหวัด
และ กทม. และ สนง.กกต. ส่วนกลาง) 

(ต่อเนื่องปี 2565) โครงการอยู่ในไตรมาสที่ 3  

กิจกรรมรองท่ี 2  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพฒันา
ประชาธิปไตยแก่มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมย่อยท่ี  1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกรระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
กิจกรรมย่อยท่ี 2 การขับเคลื่อนกจิกรรมการสร้าง
พลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย 

0 4,380,000 

 

1,950,000/- 

 

 

2,430,000/- 

- ผลการด าเนินงาน  

- ยังไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจากการด าเนิน

โครงการอยู่ในไตรมาสที่ 2 

 

 

 

 

กิจกรรมรองท่ี 3  ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ

การสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยแก่นักศึกษา

วิชาทหาร 

10 1,374,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ลธ.อนุมัติงบประมาณและอนมุัตโิครงการฯ 

ตามหนังสือ ที่ ลต 0018 (ฝนท.)/839 ลว 

15 ธ.ค. 2565  

- ประสาน มทบ. เพื่อร่วมก าหนดวัน

ด าเนินการอบรมและส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม  
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมรองท่ี 4  ผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่
ความรู้เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

0 450,000/- - ผลการด าเนินงาน  

- ก าหนดรูปแบบสื่อท่ีจ้างผลติ  

-จัดเตรยีมรา่ง TOR 

กิจกรรมหลกัที่ 3  การผลติสื่อประชาสัมพันธ์และ
หรือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
(สวช.)  

0 750,000 - ผลการด าเนินงาน 

- อยู่ในข้ันตอนการก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง 

1.ขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติ

โครงการฯ  

2. ขออนุมัติด าเนินงานโครงการ 

3. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลก าหนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ

ราคากลาง 

 

 

 

กิจกรรมย่อยท่ี 1  จัดจ้างท าคู่มือประกอบการ

เรียนรู้ จ านวน 7,500 เล่ม 

- 150,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินงาน 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมย่อยท่ี 2  จัดจ้างผลติสื่อประชาสมัพันธ์

เพื่อแนะน าและประชาสัมพันธ์ศูนย์ศึกษา

ประชาธิปไตย จ านวน 8,000 ด้าม 

- 100,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินงาน- 

กิจกรรมย่อยท่ี 3  จัดจ้างผลติสื่อการเรยีนรู้ศูนย์
ศึกษาประชาธิปไตยในรูปแบบต่างๆ จ านวน 1 ชุด 

- 500,000/-  ผลการด าเนินงาน 

- ยังไม่ไดด้ าเนินงาน 

22. โครงการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิค
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างพลเมือง เด็ก
และเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) (สสพ.) 

50 3,721,200   

กิจกรรมหลกัที่ 3  สร้างทีมวิทยากรกลางและจัด
ฝึกอบรมครูผูส้อน Facilitator  
(สร้างทีมวิทยากรกลาง จ านวน 4 คณะๆ  
ละ 3 คน รวม 12 คน  และวิทยากรกลาง จัด
อบรมเทคนิค วิธีการ กระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนตามหลักสตูรฯ ให้แก่ครผูู้สอน Facilitator 
รวม 80 คน จ านวน 1 ครั้ง  
แยกเป็น 4 ช่วงช้ัน ๆ ละ 20 คน ระยะเวลา 4 วัน 
3 คืน) 

50 1,941,200/- 

***อยู่ระหว่างสรุปงบประมาณ

เบิกจ่าย 

 

(1) ผลผลิต : นักเรียน (ระดับอนบุาล/

ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น/

มัธยมศึกษาตอนปลายมีความรู้  

ความเข้าใจในหลักประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขผา่น

หลักสตูรและเทคนิคกระบวนการเรียนรู้ 

เพื่อเสรมิสร้างพลเมือง เด็กและเยาวชนวิถี

ใหม่ (Civic Education) 

ผลการด าเนินงาน 

- ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยจัดอบรม

ให้แก่ครูผูส้อน ระหว่างวันท่ี 23-25  

ก.ย. 2565 ณ โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็น 

ทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 

- ส านักการคลังได้ด าเนินการจ่าย

งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมสร้างทีมวิทยากรกลางและจัด
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

(2) ผลลัพธ์ : เกิดการพัฒนาการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขผ่านหลักสตูรและเทคนิค

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมอืงเด็ก

และเยาวชนวิถีใหม่ 

ฝึกอบรมครูผูส้อน Facilitator เรยีบร้อย

แล้ว  

 

กิจกรรมหลกัที่ 4  ติดตามประเมนิผลการใช้

หลักสตูร  

(เมื่อจบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 
1 ครั้ง ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปจัดการเรยีนการ
สอนในภาคเรียนท่ี 2 วันท่ี 16 พ.ย. 65 ถึง 31 
มี.ค. 66 ) 

0 1,780,000/- - ผลการด าเนินงาน 

- เลขาธิการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

อนุมัติเปลีย่นแปลงแผนปฏิบตัิงานฯ  

จากเดิมอยู่ในไตรมาสที่ 2 เป็นอยู่ 

ในไตรมาสที่ 3-4 ตามบันทึกข้อความ  

ด่วนท่ีสุดที่ ลต 0018 (ฝสฝ.)/65 ลว  

24 ม.ค. 2566 

23. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและ

ให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข (สสพ.) กจิกรรมหลัก จดัท านวัตกรรม

สื่อสารและให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี

0 400,000  ผลการด าเนินงาน 

– ลธ.กกต. อนุมัติงบประมาณและอนุมัติ

โครงการฯ ตามหนังสือ ที่ ลต 0018 

(ฝนท.)/867 ลงวันท่ี 28 ธ.ค. 2565  

- จัดท าร่างขออนุมัติด าเนินกิจกรรมเสนอ 
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โครงการ ความก้าวหน้า 
(ร้อยละ) 

งบประมาณตามแผน/ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

(1) ผลผลิต / (2) ผลลัพธ ์
               ในรายไตรมาส 

ผลการด าเนินงาน / ปัญหา อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรมรอง พัฒนาระบบแอปพลิเคชัน Civic 

Education บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยจัดท าสื่อ

วิดีโอ (Video Viewer) บนแอปพลิเคชัน Civic 

Education 

ลธ.กกต. 

- จัดท าร่าง TOR  

ปัญหาและอุปสรรค  

- ไม่ม ี

 


