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(พ.ศ. 2561 – 2580)
1. ความนา
แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีความสอดคล้องกับ
แผนของประเทศระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ และระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นต้น ถึงแม้ว่า ประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมื อ งและมี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ซึ่ ง มี ก ฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นบังคับใช้ จึงจาเป็นต้องมีการพิจารณาอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งส่วนที่มเี ค้าโครงคงเดิมคือ จัดหรือดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และควบคุมดูแลให้เป็น ไปโดยชอบด้ว ยกฎหมาย สืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จาเป็น รวมทั้งดูแล
การดาเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีการขยายขอบเขตอานาจในบางส่วน
เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ความชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
จึงเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์ก ารที่มีความสาคัญต่อการปฏิรูปการเมือง
อย่างแท้จริง ซึ่งมีบทบัญญัติที่สาคัญ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 224 226 ให้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้งมี ห น้ าที่ และอานาจในการบริห ารการเลื อกตั้ ง โดยมีกาหนดรายละเอี ย ด
การบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2560 ในส่วนที่สาคัญ ได้แก่ มาตรา 22, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 41, 44 และ 45 นอกจากนี้ เพื่อให้
การท างานตามหน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง บรรลุ เ ป้ า หมาย สมตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญ จึงให้มีสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Office of the Election Commission of Thailand OECT) ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. 2541 และ
พระราชบั ญญัติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่าด้ว ยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พ.ศ. 2560 ทาหน้าที่เป็นกลไกหลั ก
ในการขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยเป็นหน่วยงานที่ มี
ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ อยู่ภายใต้
การบังคับบัญชาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติ
มั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรี ยบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปั จจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปั ญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่ว นราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์การที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านความมั่นคง
1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
(1) เป้าหมายที่ 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(1.1) ประเด็นที่ 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและ
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์ รวมจิตใจ
อย่ า งยั่ ง ยื น ประชาชนอยู่ ดี มี สุ ข มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ ง ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น สั ง คม
มีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
(1.1.1) ประเด็นย่อยที่ 4.1.3 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีบทบาทสาคัญในการบริหาร
จั ดการบ้ านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่
กาหนด รวมทั้งได้ผู้นาและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล้าตัดสินใจ
โดยปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย ส่งเสริมให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม
มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพ้อง
เสริ ม สร้ า งพรรคการเมื อ งและสถาบั น ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี น โยบาย แนวคิ ด และการบริ ห ารจั ด การที่ ดี
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดการเลือกตั้งได้ อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง
จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ ความสามารถและกล้ าตัด สิ นใจ เข้ามาบริห ารประเทศให้ มุ่ ง ไปสู่
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและ
สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย

1.2 แผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ. 2561 – 2565)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีส่วนสาคัญในการปฏิรูปด้าน
การเมืองอยู่สองด้าน ดังต่อไปนี้

หน้า 2

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

1.2.1 ด้านการเมือง
(1) ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(1.1) เป้ า หมายที่ 4 ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า ง
ประชาธิปไตยแบบ ปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย
(1.2) เป้าหมายที่ 5 ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย และความเป็นพสกนิกร
(2) ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจายอานาจ การปกครองท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็น
ธรรม
(2.1) เป้าหมายที่ 1 ให้มีการกระจายอานาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น
(3) ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
(3.1) เป้าหมายที่ 1 ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม
(3.2) เป้าหมายที่ 2 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย
เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
(3.3) เป้ า หมายที่ 3 ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ จ ริ ต และ
เที่ยงธรรม
(3.4) เป้าหมายที่ 4 ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็น ตัวแทนของ
ประชาชนอย่างแท้จริง
(4) ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
(4.1) เป้ า หมายที่ 1 ให้ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
(4.2) เป้ า หมายที่ 3 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ งให้ เ ป็ น บุ ค คล
ที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับของประชาชน

1.2.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(1) ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล
(1. 1 ) เ ป้ า ห ม า ย ที่ 3 มี ก า ร น า ร ะ บ บ ดิ จิ ทั ล ส า ห รั บ ใ ช้ ส นั บ ส นุ น ง า น พื้ น ฐ า น เ ช่ น
งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานบัญชีการเงิน งานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล
โดยกาหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานให้ชัดเจน และจัดให้มีบริการในลักษณะ
รวมศู น ย์ (Software-as-a-Service) โดยอาจจะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ บ ริ ก ารเอง หรื อ
ภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่กาหนดก็ได้ เพื่อลดการลงทุนซ้าซ้อนของหน่วยงาน และ
ช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล

1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้

หน้า 3

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

1.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และการเมืองอั นเกิดจากกระแสโลกาภิวั ต น์ แ ละ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ
ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพ ลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคน
ในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็น
ปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มี
ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า
(1) เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ
อยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(2) เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ระบบการบริ ห ารจั ดการในภาครัฐ ที่ขาดประสิ ทธิภาพเป็น ภัยคุกคามต่อการพัฒ นาประเทศที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครั ฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
การให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและ
การให้บริการของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการใช้งบประมาณยังไม่ เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรม
ได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทาให้การทุจริตประพฤติมิชอบยังเป็น
ปัญหาสาคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้
ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ ให้โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2580
(1) เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
(2) เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

1.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ
ถือเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการหลักที่จะนาไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ
20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กาหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ”
หน้า 4

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

โดยมีเป้าหมายสาคัญ ประกอบด้วย (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน
การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง (4) ประเทศไทยมี บ ทบาทด้ า นความมั่ น คงเป็ น ที่ ชื่ น ชมและได้ รั บ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในห้วงระยะเวลา 5 - 10 - 15 - 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.2561 -2565 ดาเนินการ
“ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไ ขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัย สาคัญ สาหรับในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570
ดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด ” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่
เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.2571 – 2575 ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน ” จนกระทั่ง
สามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ.2576 – 2580 ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุ ข ”
ในที่สุด โดยสาระสาคัญประกอบไปด้ว ยแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้แก่

1.4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
เพื่ อ สร้ า งความสงบให้ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศชาติบ้ านเมือ ง เอื้ อ ต่ อ การบริ ห ารและพั ฒ นาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
โดยมีแนวคิดในการดาเนิ นการที่ส าคัญคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น สร้างความรัก
ความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกัน
ก็ ส่ ง เสริ ม การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ที่ มี เ สถี ย รภาพและ
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

1.4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
เพื่อเร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด (ภายใน
10 ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวังแจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่าง
เป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่ง อาณาเขตและเขต
ที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดใน
การดาเนิ น การที่ส าคัญคือการวิเคราะห์ และระบุส าเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ล ะเรื่องให้ ชัดเจน วางแผน
บูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจน
พัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้น ใหม่
ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
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2. ยุทธศาสตร์การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทบทวนยุทธศาสตร์และการดาเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งจะมีความ
สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้น การกาหนดสาระสาคัญของยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จะได้กล่าวต่อไปดังนี้

2.1 ส่วนที่ 1 การประเมินสถานการณ์ทั่วไปของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จากบริบทของกฎหมายทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ให้อานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้น อย่ างมาก เช่น ให้ อานาจในการสื บสวน สอบสวน จับกุมผู้ กระทาความผิ ด กฎหมายเลื อ กตั้ ง ดังนั้น
นอกจากภารกิจหน้าที่ในการเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการสอบสวน และการให้ความรู้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง การดาเนินการเพื่อ
พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะฉะนั้น จะต้องมีการหล่อหลอมและ
สร้างความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ทั้งภายนอกและภายในองค์ การ นอกจากนี้ สถานการณ์ปัจจุบันคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ จากพรรคการเมือง โดย
นั ก การเมื อ งมี ค วามหวาดระแวงการท างานของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ว่ า ท างานเข้ า ข้ า งรั ฐ บาล แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ท างานด้ ว ยความสุ จ ริ ต เที่ ย งธรรม และตามที่ ก ฎหมายก าหนด อย่ า งไรก็ ต าม
นักการเมืองและพรรคการเมืองต่างมีความสาคัญกับการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นอย่างมาก
สถานการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านหลั ก คื อ การบริ ห ารงานเลื อ กตั้ ง สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญทาให้รูปแบบ วิธีการในการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป เกิดปัญหาในการเตรียมการ
และการปฏิบัติงานทั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง (การเตรียมการเลือกตั้ง) จนถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง และหลัง
การเลือกตั้ง ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ที่สังคมและประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทางานของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งกระแสสื่อออนไลน์จากโซเชียลมีเดีย (social media)
ที่มีบทบาทในการสร้างกระแสการหาเสียงและการโจมตีการทางาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยิ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบกับความอ่อนด้อยในการใช้ สื่อออนไลน์และความไม่พร้อมของ
อุปกรณ์โซเชียลมีเดีย รวมทั้ง ขาดบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้โซเชียลมีเดีย
ส่งผลให้ไม่สามารถตอบโต้ข่าวสารเชิงลบ และการสื่อสารทางช่องทางปกติไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวได้
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์ ด้ า นความเชื่ อ มั่ น ของสั ง คมในความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และความเที่ ย งธรรม ซึ่ ง จะเป็ น
ความท้าทายในการสร้างภาพลักษณ์ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เนื่ อ งจากช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ านมา การที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ง และส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง ให้ ความส าคัญกับเรื่องการเลือกตั้งและการสื บสวนสอบสวนการทุจริตในการเลือกตั้ง ส่งผลให้
การบริหารจัดการองค์ก ารและการนาเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาองค์ก ารยังไม่ได้รับ
การให้ ค วามส าคั ญ เท่ า ที่ ค วร จึ ง ท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ก ารของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
ไม่สามารถรองรับภารกิจ หน้าที่และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น ไม่มีการปรับโครงสร้างองค์ก าร (หน่วยงาน)
ให้ ส ามารถรองรั บ ภารกิ จ ใหม่ ๆ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรในองค์ ก ารขาดการมองภาพรวมทั้ ง หมดให้ เ กิ ด
การขับเคลื่อนองค์การ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งทางานหรือรับผิดชอบงานเฉพาะในส่วนของตน ไม่มีการบูรณาการ
และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน งานธุ ร การและการบริ ห ารงานบุ ค คล ไม่ ไ ด้ มุ่ ง สู่ เ ป้ า หมาย
และประสิทธิผลขององค์ก าร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลยังแยกส่วนกันอยู่ตามสานักงานต่าง ๆ
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สืบเนื่องมาจากช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการแบ่งงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละท่านรับผิดชอบในแต่ละด้าน
ส่งผลให้ระบบข้อมูลที่จ ะนามาสนั บสนุน การเลื อกตั้งไม่มีการบูรณาการ ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใ นการ
บริ ห ารงานเลื อ กตั้ ง และงานอื่ น ๆ รวมทั้ ง เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
และผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สถานการณ์ ที่ น่ า เป็ น ห่ ว งอี ก ประการหนึ่ ง และมี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น เรื่ อ งที่ ส่ ง ผลต่ อ
ความแข็งแกร่ งและการส่ งผลต่อความส าเร็จขององค์ก าร คือ ปัญหาการบริห ารจัดการบุคลากรและพัฒ นา
บุคลากรในองค์การ พบว่า มีปัญหาในแทบทุกเรื่อง เช่น ปัญหาความไม่เพียงพอของบุคลากร ในทุกหน่วยงาน
เนื่องจากขาดการบรรจุบุคลากรมาเป็นเวลานาน ทั้ง ๆ ที่มีกรอบอัตรากาลัง ไม่มีการสอบเพื่อเลื่อนตาแหน่งให้
สูงขึ้น บุคลากรขาดโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ส่งผลต่อการขาดขวัญกาลั งใจของบุคลากรและ
ประสิทธิภาพขององค์การ ขาดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ถ้าแบ่ง
เจ้าหน้าที่ออกเป็นส่วนกลางและต่างจังหวัด พบว่า ระบบอุปถัมภ์ทาให้ส่วนต่างจังหวัดรู้สึกด้อยค่า (กลุ่มคนรุ่นใหม่
มี ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ม ากกว่ า กลุ่ ม ผู้ อ าวุ โ ส) ปั ญ หาบุ ค ลากรที่ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ในเวลาไม่ ช้ า นี้ คื อ การเกษี ย ณ อายุ
ของผู้มีประสบการณ์โดยในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็นวิกฤติที่มีผู้เกษียณอายุมาก ปัญหาคือ ผู้จะเกษียณอายุที่อยู่
ในจังหวัดจะมี เครือข่าย (connection) ในพื้นที่ ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพ เมื่อคนเหล่านี้เกษียณอายุไป
จะมีภัยคุกคามในการทางาน โดยคนใหม่ที่ไปแทนจะยังไม่มีความสามารถในการประสานงานและขาดวัฒนธรรม
ในการทางานกับหน่ว ยงานอื่น นอกจากนี้ มีปัญหาเรื่อง ค่านิยมของคนในองค์ก าร ซึ่งปัจจุบันมีน้อยลง เช่น
บุคลากรยังคิดถึงค่าตอบแทน และผลประโยชน์ของตนมากกว่าผลประโยชน์ขององค์ก ารและสังคม ดังนั้น ต้อง
สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์ก ารว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่ออะไร สิ่งที่
จะต้องทา คือ จะต้องทาอย่างไรเพื่อให้คนเหล่านี้มีความหวังและความผูกพันกับองค์การ
นอกจากนี้ สถานการณ์เรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ซึ่งเป็น
ภารกิจ หลั กอีกภารกิจ หนึ่ ง ในปั จ จุ บั น ยั งมีจุดอ่อนเป็นอย่างมากเนื่องจากกลุ่ มเป้าหมายไม่ชัดเจน จึงต้องมี
การปรับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และเมื่ออบรมให้ความรู้แล้วกลุ่มเป้าหมายจะสามารถนาความรู้นั้นไปกระจายต่อ
ได้ด้วย เพราะสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถดาเนินการอบรมประชาชนได้เองอย่างครบถ้วน
จึงต้องอาศัยกลุ่มเครือข่ายที่เป็นเป้าหมาย เช่น อบรมครูเพื่อไปอบรมนักเรียนต่อ หรือกาหนดให้เป็นวิชาบังคับ
เป็นต้น
ในส่วนของการบริหารจัดการองค์การ สถานการณ์ปัจจุบันทั้งโดยกฎหมายและโครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งมีส ถานะเป็ น เพียงบอร์ ด จึงไม่มีอานาจทางการบริ ห ารซึ่งเป็น อานาจหน้ า ที่ ข อง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งต่างจากในอดีต แต่ด้วยความเคยชินของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงยังไม่กล้าตัดสินใจในหลาย ๆ เรื่อง จึงต้องรอท่าทีจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าจะทาอย่างไรหรือจะมี
นโยบายในเรื่ องนั้ น ๆ อย่ างไร แทนที่จ ะใช้อานาจตามที่กฎหมายให้ อานาจไว้ สถานการณ์ดังกล่ าวส่งผลให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในงานบริหารในบางเรื่องด้ว ย ซึ่งทาให้การบริหารงานในบางเรื่อง
ต้องล่าช้าออกไปกว่าจะมีการตัดสิน ใจดาเนินการ ดังนั้น ในอนาคตอาจต้องปรับให้ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีความเข้มแข็ง กล้าตัดสินใจ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
ทิศทาง และเป้าหมายที่กาหนด
สถานการณ์ภ ายนอกที่ส่ งผลกระทบต่ อ การทางานของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง และส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อกตั้งที่สาคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของประชาชน นับเป็น
ความท้าทาย รวมทั้งการที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยองค์ก ารต่าง ๆ และประมวลจริยธรรม ในฐานะองค์กรอิสระ
ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และเที่ยงธรรม
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นอกจากนี้ การที่นักการเมืองที่มีความสามารถในการใช้วิทยาการสมัยใหม่วิเคราะห์และเข้าถึงผู้มีสิทธิ
เลื อกตั้งได้ มากขึ้น โดยมุ่งสู่ กลุ่ มเป้ าหมายคนรุ่นใหม่ ที่มีสิ ทธิเลื อกตั้ง ด้ว ยสื่ อสั งคมออนไลน์ (social online
Media) ในลักษณะการชวนเชื่อต่าง ๆ ก่อให้ความสับสนในหมู่ผู้รับข่าวสารที่ไม่ครบถ้ว น หรือบางส่วนไม่ถูกต้อง
หรื อไม่เป็ น ความจริ ง เป็ น สถานการณ์ที่ ท้าทายส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ที่จะต้องมีการพั ฒ นา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนาสื่อสังคมโซเชียลมีเดียเข้ามาสร้างความเข้มแข็งให้องค์ก ารใน
ทุกภารกิจ

2.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง (SWOT Analysis)
การจัดทายุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์สองด้าน
ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (inside out) และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่ใน (outside in) ดังมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
การวิเคราะห์องค์การ เพื่อค้นหาสมรรถนะและศักยภาพขององค์การ เป็นการระบุจุ ดแข็ง
(strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey และอาศัยข้อมูลจากข้อแหล่งมูลทุติยภูมิ ได้แก่ รายงาน
ผลการประเมินองค์การ หรือที่เรียกว่ารางวัลคุณภาพการจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award - PMQA) เป็นต้น ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 Structure (โครงสร้าง) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีโครงสร้างการทางาน หรือ
โครงสร้างการจัดองค์การในระดับต่าง ๆ เหมาะสมดีหรือไม่
 Strategy (กลยุ ท ธ์ ) ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ ห รื อ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่
 System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
 Skill (ทั ก ษะ) บุ ค ลากรมี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ช านาญมากน้ อ ยเพี ย งใด มี ทั ก ษะใน
การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
 Staff (พนักงาน) บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
 Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
 Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์การมีค่ านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้
องค์การเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
การวิเคราะห์องค์การสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์การ เพื่อนาผลการวิเคราะห์ ไปใช้
ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (opportunities) และภัยคุกคาม (threats) ของสานักงานคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง โดยอาศัย กรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกตามหลั กการ PESTE Model ซึ่งสามารถสรุปแนว
ทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง
ที่มีผลกระทบกับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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 E-Economic เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 S-Society เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มี ต่อสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
 T-Technology เป็นการวิเคราะห์ แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 E-Environment เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
(3) ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จากวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก จะได้ ผ ลสี่ ด้ า น
แบ่ ง ออกเป็ น สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในสองด้ า น ได้ แ ก่ จุ ด แข็ ง (strengths) และจุ ด อ่ อ น (weaknesses)
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกสองด้าน ได้แก่ โอกาส (opportunities) และภัยคุกคาม (threats) หรือเรียกว่า SWOT
ซึ่งสามารถนามากาหนดประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยประมวลจากผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์
และประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอก – ภายใน (SWOT) สรุปประเด็นปัจจัย SWOT ในแต่ละด้าน ดังนี้
(3.1) ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
ประกอบด้วย ประเด็นจุดแข็ง 13 ประเด็น ดังนี้
1) โครงสร้ า งองค์ ก ารมี ส ายบั ง คั บ บั ญ ชาสั้ น ไม่ เ หมื อ นระบบราชการทั่ ว ไป มี รู ป แบบ
การบริ ห ารงานแนวราบ (flat organization) ทาให้ การบริห ารงานมี ความคล่ อ งตั ว
สามารถตอบสนองต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อย่างรวดเร็ว
2) คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ใช้อานาจกึ่งตุลาการ สามารถออกระเบียบ ประกาศ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูกพัน
คู่กรณี รวมทั้งมีอานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสืบสวนและ
หาข้อมูลได้
3) บุคลากรมีความรู้ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เป็นอย่างดี
4) บุคลากรระดับปฏิบัติการมีความพร้อมและให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการปฏิบั ติงาน
เป็นอย่างดี
5) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สอดคล้องและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลงานครบถ้วนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
6) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในกระบวนการกลั่นกรองบุคคลเข้าสู่การใช้อานาจของฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีความสาคัญต่อการปฏิรูปการเมืองในส่วนของการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนา
ประเทศ
7) คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการ
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ต่าง ๆ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์
8) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์การที่มีหลักประกันด้านความเป็นอิสระ
การบริหารงานไม่ผูกมัดกับระบบราชการ มีอานาจออกระเบียบบริหารงานเองได้หลายประการ
ยกเว้น การบริหารการคลัง การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานพัสดุ
9) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ ในการดาเนินงานและ
ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ ค รอบคลุ ม
ทั่วประเทศ
10) ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ก ารกระจายอ านาจในการบริห ารงานจาก
ส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค มีสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจาจังหวัด ตั้งอยู่ใน
ทุกจังหวัด และมีเครือข่ายศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประจาตาบล (ศส.ปชต.) ในทุกตาบล
ทางานใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ทั่วประเทศ
11) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่ต้องคืนคลัง มากเพียง
พอที่ จ ะน าไปบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ให้เจริญรุ่งเรืองได้
12) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอานาจหลักในการจัดการและการ
ควบคุ ม การก ากั บ ดู แ ลการเลื อ กตั้ ง อย่า งมื อ อาชีพ สามารถระดมความร่ ว มมื อ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนได้โดยตรง รวมทั้งให้ความรู้
กับประชาชนด้านประชาธิปไตยและพลเมืองศึกษา
13) คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีมาตรฐานจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิ ช าการต่ า ง ๆ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ด้ า นกฎหมาย
มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับของประชาชน
(3.2) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)
ประกอบด้วย ประเด็นจุดอ่อน 41 ประเด็น ดังนี้
1) แผนบริหารความเสี่ยง และแผนควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ
2) โครงสร้างองค์การและระบบงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนกลาง
และส่ ว นภูมิ ภ าคยัง ไม่ พ ร้ อ มในการรองรับ ภารกิ จ ตามกฎหมายใหม่ และไม่ ร องรับ
ลั ก ษณะงาน ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการเป็ น ผู้ ค วบคุ ม ก ากั บ (regulator) ยั ง ไม่
สอดคล้องกับการเป็นผู้ปฏิบัติการ (operator)
3) โครงสร้ างอัตรากาลั ง ของส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง มีสั ดส่ ว นไม่ถูกต้อ ง
โดยมีลักษณะหัวโต พุงป่อง ขาลีบ ยังไม่เสถียร มีผลกระทบต่อขวัญกาลังใจ ผู้ปฏิบัติ
ขาดความผูกพัน
4) คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความน่าเชื่อถือต่างกัน บางท่านไม่ใช่นักพูด การตอบให้ดูดี
ซึ่งเป็ น ความสามารถเฉพาะตัว ควรมอบหมายให้ ท่านที่เหมาะสม ควรมีโ ฆษก และ
มีหน่วยงานสื่อสารองค์กรที่รับผิดชอบ
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5) กระบวนการในการนาเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ มาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การพัฒนาองค์การยังมีน้อย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีคุณภาพอย่างเพี ยงพอ
โดยเฉพาะ big data ยั ง ไม่ ไ ด้ น ามาใช้ ใ นส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
จึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) กระบวนการจัดการความรู้ (knowledge management) ของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยังมีน้อย
7) กระบวนการดาเนินงานด้านการให้ การศึกษาความเป็นพลเมือง (civic education)
ในสังคมประชาธิปไตยของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีค่อนข้างน้อย
8) การเข้ า ท างานของคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ที่ เ ข้ า ด ารงต าแหน่ ง ตามวาระ
มีความไม่แน่นอน อาจมีความแตกต่างกันแต่ละชุด
9) การให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม ผลงานหลั ก (key result areas) ด้ า นการบริ ห ารจัด การ
การเลือกตั้ง มีผลต่อการจัดโครงสร้างองค์ก ารและระบบการบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้น
เฉพาะงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเลือกตั้งและการไต่สวน ทาให้ขาดความครอบคลุม
งานสาคัญอื่น ๆ เช่น งานพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10) การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ที่ ผ่ า นมา มั ก เขี ย น
วิสัยทัศน์ เป็นเชิงพันธกิจ กล่าวคือ การเขียนวิสัยทัศน์ที่มุ่งการดาเนิ นการ แต่ไม่สื่อว่า
ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง วาดฝั นจะเป็นอะไร ทาให้ ไม่ชัดเจนเกี่ ย วกั บ
“จุดหมายปลายทาง (End)” ในระยะยาวของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
11) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่ได้แยก
ภารกิจประจากับภารกิจตามยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง
12) การจัดทางบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่มีระบบวิเคราะห์
งบประมาณ และการวิเคราะห์ โ ครงการ รวมทั้งระบบติดตามประเมินผลยังไม่เ ป็ น
รูปธรรมที่ชัดเจนและการติดตามการใช้งบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ
13) การบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากร (human resource management - HRM) ของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขาดประสิทธิภาพ ในหลายด้าน เช่น การสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง โดยเฉพาะตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัส ดุ ค่าตอบแทนพิเศษของบางสายงาน
การเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่งตามความก้าวหน้าในสายงาน (career path) ระบบ
การเชิดชูคนดีคนเก่ง ไม่มีการเปิดสอบพนักงานใหม่มานานกว่า 5 ปี โครงสร้างและ
อั ต ราก าลั ง การก าหนดระดั บ ชั้น และเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณ์ ที่ ไ ม่ เ หาะสมกั บระดับ
ตาแหน่ง เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อขวัญกาลังใจ และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ ควร
มีระเบียบ กฎหมายให้ติดตามการดาเนิ นการตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้
ทุกภารกิจประสบผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว
14) การบริ ห ารทรั พยากรมนุษย์ข องส านัก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ยังเป็ น ระบบ
อุปถัมภ์ ไม่มีประสิทธิภาพทั้งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการหลังเกษียณอายุ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ขาดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual
development plan: IDP) รวมทั้ ง ยั ง ไม่ มี ร ะบบการหมุ น เวี ย นต าแหน่ ง (rotation)
ที่ชัดเจน
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15) การประชาสัมพันธ์และกระบวนการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
เป็ น เชิ ง รั บ ไม่ ใ ช่ เ ชิ ง รุ ก ไม่ ใ ช่ มื อ อาชี พ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ระบวนการเลื อ กตั้ ง
ในห้วงเวลาของการเลือกตั้งไม่มีความชัดเจนเพียงพอ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งสับสนและตีความแตกต่างกัน
16) การปลูกฝังปรัชญาการเลือกตั้งให้แก่บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังมีไม่มากพอ (เน้นกระบวนการเลือกตั้ง)
17) การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการการเลือกตั้ง
ไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ยังไม่มีระบบรองรับที่ชัดเจน ซึ่งจะมีปัญหามากขึ้นหากบุคลากรยุค
บุกเบิกจะเกษียณไปจานวนมากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า อาจเกิดปัญหาขาดความเชี่ยวชาญ
และความเป็นมืออาชีพในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
18) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในองค์การ ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างยังมีน้อย
มีภัยคุกคามมาก ทาให้งานล่าช้า การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนส่งผลต่อความสาเร็จของงาน
19) ความไม่ชัดเจนของจุดหมายที่ตรงกัน ในบรรดาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รวมทั้งการปลูกฝังความมุ่งหมายร่วมกัน ให้อยู่ในสายเลือด หรือ DNA ของ
บุคลากรยังมีน้อย ขาดวัฒนธรรมองค์การร่วมกัน
20) ทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร ยังไม่เท่าทันและตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน
21) บุคลากร มีทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับ “องค์กรอิสระ” แตกต่างกัน บ้างก็เข้าใจว่า
ต้ อ งมี ค วามเป็ น อิ ส ระ (independent) จากอ านาจรั ฐ ในพั น ธกิ จ และการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ หรือ “อิสระ” คือ มีเสรีภาพ (freedom) ที่องค์กรทาได้เองตามต้องการ
หรื อ “อิส ระ ทางการบริห าร” (autonomy) ในการตัดสิ นใจเชิงบริหารตามอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
22) บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งเกษียณอายุจานวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน
เกิดปัญหาการถ่ายทอดความรู้รุ่นต่อรุ่น
23) บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง หรือเฉพาะด้าน ยังไม่ครอบคลุม ภารกิจ
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น ด้านกฎหมายมหาชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังมีน้อย ไม่เพียงพอ
24) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจานวนมาก เช่น ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีการใช้จ่ายเพียงร้อยละ 46.67 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นต้น
25) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีข้อมูลจานวนมากก็จริง แต่ยังไม่มีการบริห าร
จั ดการข้อมูล สารสนเทศอย่า งเป็ นระบบ ไม่มีการวิเคราะห์ เชื่ อมโยงข้ อมูล ระหว่ า ง
หน่วยงาน และไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกลางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
26) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีงบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่ต้องคืนคลัง ที่สามารถ
นาไปบริหารจัดการและพัฒนาในหลายด้าน แต่ยังขาดความครอบคลุมการใช้จ่ายเงิน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในบางด้านตามพันธกิจของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
27) ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี บุ ค ลากรมาจากหน่ ว ยงานหลากหลาย
การหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์การยังมีน้อย ไม่เพียงพอ ทาให้ขาดความสามัคคีภายใน
องค์การ
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28) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีปัญหาสมองไหลโดยเฉพาะบุคลากรสายนิติกร
ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น
29) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม
และระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มที่ เช่น การตรวจสอบออนไลน์
30) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังขาดบุคลากร และการพัฒนาในงานสืบสวน
สอบสวนและการหาข่าว เนื่องจากบุคลากรงานสืบสวนที่ผ่านอบรมตามหลักสู ตรของ
สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง มีการเปลี่ยนสายงานในองค์ก าร โดยไม่มีการ
ควบคุม ทาให้ขาดคนทางาน
31) พนักงานต่างจังหวัดขาดขวัญกาลังใจ ไม่มีแรงจูงใจให้เกิดความก้าวหน้า
32) การบริหารงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้แนวดิ่งเป็นหลัก
33) กระบวนการบริ ห ารภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในประเด็ น
การสอบถามหารือจากส่วนภูมิภาคไปยังส่วนกลางขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารไม่กล้า
ตัดสินใจในการตอบข้อหารือให้จังหวัด ไม่กล้าฟันธง
34) สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ในส่วนกลางยังบูรณาการไม่ลงตัวและนิ่ง ก่ อน
การสั่ ง การลงไปในระดั บ ล่ า ง โ ดยอาจกระทบต่ อ การท างานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บุคคลภายนอก และจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มีผลกระทบเสียหายมาก
35) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลับ
36) การบริหารงานยังเป็นการบริหารแบบรวมอานาจ มุ่งให้ปฏิบัติตามคาสั่ง โดยหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคยังมีปัญหาการทางานแบบรอรับคาสั่ง
37) การปรับปรุงโครงสร้างระดับจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานควรแยกภารกิจ แยกส่วนให้ มี
5 งาน เหมือนเดิม ถ้าเป็นแบบปัจจุบัน ทางานเวลาเดียวกันไม่ทัน
38) การเสนอกฎหมายและการออกกฎระเบียบที่อยู่ในอานาจของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ไม่ มี ก ารรั บ ฟั ง อย่ า งเป็ น ระบบและไม่ มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของกฎหมายและ
กฎระเบียบ การบังคับใช้จึงเกิดภัยคุกคาม
39) ผู้บริหารมีความไม่เข้าใจอย่างแท้จริง เช่น เข้าใจว่าการควบคุมภายในเป็นเรื่องเฉพาะ
การงบประมาณ การเงินและพัสดุเท่านั้น แต่ความจริงต้องมีระบบการควบคุมภายใน
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
40) พนั ก งานของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
มีความร่วมมือและช่วยเหลืองานระหว่างกลุ่ มภารกิจค่อนข้างน้อย มุ่งทางานเฉพาะ
ภารกิจของตนเองให้เสร็จเท่านั้น
41) การแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการไต่ ส วนควรแต่ ง ตั้ ง จากพนั ก งานของ คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง เป็ นหลัก เนื่องจากบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งที่ผ่านมาไม่มีเวลา
มาร่วมคณะในการไต่สวน ทาให้เกิดความล่าช้าและเสียหายแก่สานักงาน
(3.3) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
ประกอบด้วย ประเด็นโอกาส 15 ประเด็น ดังนี้
1) เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ มี ก ารพั ฒ นาและก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี โ อกาสในการพั ฒ นาและสร้ า งนวั ต กร รม
ในการบริหารงานได้มากขึ้น
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2) กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ งฉบั บ ใหม่ ก าหนดแนวทาง
การสร้างประชาธิปไตยในพรรคการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างชัดเจน
3) กระแสโลกมุ่งสู่การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและ
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ของนั ก การเมื อ ง สร้ า งโอกาสให้ ส านั ก งาน คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พัฒนางานให้มีธรรมาภิบาลและความเป็นเลิศ
4) กระแสโลกยังคงให้ความสาคัญในการคัดเลือกนักการเมืองเข้าสู่อานาจทางการเมือง
ด้วยการเลือกตั้งตามกระบวนการประชาธิปไตย
5) กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองเป็นโอกาสให้สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจการของพรรคการเมืองได้มากขึ้น
6) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉับพลัน (disruptive
technology) สามารถนาไปสู่การ “แปลงร่าง” (transform) ให้เป็น digital OECT /
smart OECT ได้
7) การปฏิรูปทางการเมืองเป็นวาระแห่งชาติที่สาคัญ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีบทบาทสาคัญหน่วยงานหนึ่งในการสร้างสรรค์การเมืองที่ดี
8) ประชาชนตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและคาดหวังกับการปฏิบัติงาน
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
9) รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บใหม่ เ พิ่ ม อ านาจให้ กั บ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการสืบสวน ไต่สวนมากขึ้น รวมทั้งบัญญัติให้ศาลฎีกานา
สานวนการสืบสวน ไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหลักในการพิจารณา
เป็นโอกาสให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พัฒนางานสืบสวน ไต่สวนให้เป็น
เลิศมากขึ้น
10) รัฐธรรมนูญบัญญัติให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์การ
11) ตั้งแต่อดีตมาจนถึ ง ปัจจุ บัน ประชาชน คือพันธมิตรของส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ที่ มี มุ ม มองในการเลื อ กตั้ ง สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและส่ ง เสริ ม ความรู้
ของพลเมืองในการเลือกตั้ง
12) องค์การจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศมีความสัมพันธ์อันดี
กับ ส านั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ใหม่ ๆ
ให้แก่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
13) ประชาธิ ป ไตยที่ ม าจากประชาชนจะเอื้ อ ต่ อ การจั ด สรรงบประมาณให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มากกว่านอกแนวทางประชาธิปไตย
14) การเลื อ กตั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น เปิ ด โอกาสให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ได้ดาเนินการและสร้างเสริมประสบการณ์ให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเลือกตั้งสูงขึ้น
เป็นภาพลักษณ์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
15) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี ก ารบั ญ ญั ติ ง บประมาณเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ไว้
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถเข้าไปร่วมงาน ประสานงาน เพื่อส่งเสริม
การเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยได้
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(3.4) ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)
ประกอบด้วย ประเด็นภัยคุกคาม 23 ประเด็น ดังนี้
1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชน
สั บ สนมากขึ้ น และระบบการเลื อ กตั้ ง เปลี่ ย นไป ท าให้ สุ่ ม เสี่ ย งในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการอธิบายความ
2) การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มีผลกับสถานภาพ
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3) การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง
กับกฎหมายหลายฉบับ
4) การตรวจสอบของสังคมมีความเข้มข้น รุนแรง และรวดเร็วและหลากหลายช่ องทาง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทางสั ง คมออนไลน์ ในการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ บทบาท หน้ า ที่
ความรับผิดชอบและการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5) ข่าวลวง (fake news) เป็นภัยคุกคาม (เช่น สูตรการคานวณจานวน สส. แบบบัญชี
รายชื่อ มีอยู่ตามกฎหมายชัดเจนแล้ว) แต่มีการให้ข่าวบิดเบือนที่ทาให้คนไขว้เขว
6) บริ บ ทใหม่ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ใหม่ ก าหนด/บั ญ ญั ติไ ว้ เป็ น ภาระหนั ก ส าหรั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการปรับตัวระยะสั้น ๆ
7) ประชาชนบางส่ ว นไม่ เข้ าใจหน้ าที่ และอ านาจ รวมทั้ ง ลั กษณะงานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างแท้จริง
8) ประชาชนมีความเชื่อว่ากระบวนการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่เพียงผู้เดียว แต่ความจริงทุกภาคส่วนต้อง
มีหน้าที่ร่วมกัน เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดจากภาคส่วนอื่น ก็เหมารวมเป็นความผิ ด ของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
9) ปั จ จุ บั น อยู่ ใ นช่ ว งเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นอย่ า งฉั บ พลั น (disruptive technology)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พัฒนาไม่ทัน
10) พรรคการเมือง นักการเมืองที่มุ่งหวังเอาชนะการเลือกตั้งโดยการทาการทุจริตเลือกตั้ง
ในรูปแบบที่หลากหลาย มักใช้กลวิธีที่ซับซ้อนและแยบยลขึ้น มีการแย่งชิงและต่อสู้กัน
โดยไม่คานึงถึงความมีธรรมาภิบาล มักส่งผลให้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะกรรมการกลางถูกโจมตีและได้รับความเสียหาย (นักมวยต่อยกันกรรมการปาก
แตก)
11) พรรคการเมืองและสื่อมวลชนตีความกฎหมายแตกต่างกัน เช่น วิธีการคานวณคะแนน
เลือกตั้ง ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน จนมีความปั่นป่วน ประชาชนสับสน
12) พรรคการเมื อ งใหม่ ใ ช้ สื่ อ ออนไลน์ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้า หมายผู้ มี สิ ท ธิอ อกเสี ย งเลื อ กตั้ง
หน้าใหม่ ได้มากกว่าพรรคการเมืองเก่า โดยโจมตีพรรคการเมืองอื่ น และสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
13) ภาพรวมประชาชน ในกระบวนการเลือกตั้ง มีระบบพรรคพวก มีผลต่อการใช้สิทธิ์
ประชาชนจานวนมากมีวิธีคิด และวัฒนธรรมความเป็นพรรคพวก
14) มีการปล่อยข่าวลวง ข่าวบิดเบือน ให้สังคมเข้าใจผิด ทาลายสานักงานคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง ทาให้ ส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ต้องใช้เวลาในการชี้แจง
ทาความเข้าใจ ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สาคัญของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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15) รูปแบบการหาเสียงแบบแปลกใหม่ เช่น ในสื่อสังคมออนไลน์ การใช้ big data ทาให้
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีภาระในการกากับดูแล
16) สถานการณ์ทางเมืองของไทย มีความวุ่นวายบ่อยครั้ง ไม่นิ่ง ทาให้เล็งเป้าหมายและ
คาดการณ์ได้ยาก
17) สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ การตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง จึงยังผูกพันอยู่กับเรื่อง
อานาจบารมี อิทธิพลในพื้นที่ หนี้บุญคุณ และเครือข่ายหัวคะแนน
18) สังคมมีความคาดหวังต่อการปฏิรูปการเมืองในส่ว นของการเลื อกตั้งและการแก้ไ ข
ปัญหาการซื้อสิ ทธิขายเสียง จึงมีความคาดหวังกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง สู ง เมื่อ คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ใช้อานาจ
วินิจฉัยแล้วและเป็นที่สุด ให้เปิดเผยผลการวินิจฉัย
19) ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ต้ อ งเสนอค าขอตั้ ง งบประมาณผ่ า นส านั ก
งบประมาณ ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร ทาให้ขาดความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
20) สื่อมวลชนบางแห่งไม่เป็นกลาง (เลือกข้าง) สร้างกระแสบิดเบือนจากสิ่งที่ สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ข่าวสาร
21) กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลั งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังปรับตัวไม่ทัน
22) การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือ แต่เครือข่ายบางแห่งไม่เต็มใจ
23) กฎหมายไม่เอื้อต่อการส่งเสริมให้องค์ก ารภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบและสนับสนุน
กระบวนการเลือกตั้ง

2.2.2 ความท้าทายและตาแหน่งยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พื้นฐานในการจัดทายุทธศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ โดยการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาศัยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองจากภาคส่วนต่าง ๆ สรุปผลได้
ดังนี้
(1) ความท้าทายที่เป็นจุดแข็ง
จากการประเมิน SWOT จุดแข็งที่เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 5 ลาดับแรก ได้แก่
 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ใช้อานาจกึ่งตุลาการ สามารถออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ
เพื่ อใช้ในการปฏิบั ติ งานได้ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ผู กพันคู่ ก รณี
รวมทั้งมีอานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสืบสวนและหาข้อมูลได้
(1.75%)
 โครงสร้างองค์การมีสายบังคับบัญชาสั้น ไม่เหมือนระบบราชการทั่วไป มีรูปแบบการบริหารงาน
แนวราบ (flat organization) ทาให้การบริหารงานมีความคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว (1.40%)
 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจของคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ในกระบวนการกลั่ น กรองบุ ค คลเข้ า สู่ ก ารใช้ อ านาจของฝ่ า ยบริ ห ารและ
ฝ่ ายนิ ติบั ญญัติ มีความส าคัญต่อการปฏิรูปการเมืองในส่ ว นของการเลื อ กตั้ง เพื่อพัฒ นา
ประเทศ (0.82%)

หน้า 16

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

 สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง มีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการดาเนินงานและ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
(0.75%)
 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่และอานาจหลักในการจัดการและการควบคุม
การกากับดูแลการเลือกตั้งอย่างมือ อาชีพ สามารถระดมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และเครื อ ข่ า ยภาคประชาชนได้ โ ดยตรง รวมทั้ ง ให้ ค วามรู้ กั บ ประชาชน
ด้านประชาธิปไตยและพลเมืองศึกษา (0.72%)
(2) ความท้าทายที่เป็นจุดอ่อน
จากการประเมิน SWOT จุดอ่อนที่เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 5 ลาดับแรก ได้แก่
 โครงสร้างอัตรากาลัง ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสัดส่วนไม่ถูกต้อง โดยมี
ลักษณะหัวโต พุงป่อง ขาลีบ ยังไม่เสถียร มีผลกระทบต่อขวัญกาลังใจ ผู้ปฏิ บัติขาดความ
ผูกพัน (7.84%)
 การบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากร (HRM) ของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ขาดประสิทธิภาพในหลายด้าน เช่น การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง โดยเฉพาะตาแหน่งเจ้าหน้าที่
พั ส ดุ ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของบางสายงาน การเลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นชั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง ตาม
ความก้าวหน้ าในสายงาน (career path) ระบบการเชิดชูคนดีคนเก่ง ไม่มีการเปิดสอบ
พนั ก งานใหม่ ม านานกว่ า 5 ปี โครงสร้ า งและอั ต ราก าลั ง การก าหนดระดั บ ชั้ น และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับระดับตาแหน่ง เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อขวัญกาลังใจ และ
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ ควรมีระเบียบ กฎหมายให้ติดตามการดาเนินการตาม
มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกภารกิจประสบผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็ว (6.53%)
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังเป็นระบบอุปถัมภ์
ไม่มีประสิทธิภาพทั้งการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการหลังเกษียณอายุ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ขาดแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งยังไม่มีระบบการหมุนเวียน
ตาแหน่งที่ชัดเจน (4.93%)
 กระบวนการในการน าเครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารสมั ย ใหม่ มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและ
การพั ฒ นาองค์ ก ารยั ง มี น้ อ ย ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งเพี ย งพอ
โดยเฉพาะ Big Data ยังไม่ได้นามาใช้ในสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไม่สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3.51%)
 โครงสร้างองค์การและระบบงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคยังไม่พร้อมในการรองรับภารกิจตามกฎหมายใหม่ และไม่รองรับลักษณะงาน
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเป็นผู้ควบคุมกากับ ยังไม่สอดคล้องกับการเป็นผู้ปฏิบัติการ
(3.51%)
(3) ความท้าทายที่เป็นโอกาส
จากการประเมิน SWOT โอกาสที่เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 5 ลาดับแรก ได้แก่
 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานได้มากขึ้น (3.27%)
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 กระแสโลกมุ่งสู่ การพัฒ นาประชาธิปไตยแบบมีส่ว นร่ว ม รวมทั้งการมีธรรมาภิบาลและ
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง สร้างโอกาสให้สานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
พัฒนางานให้มีธรรมาภิบาลและความเป็นเลิศ (1.48%)
 การปฏิรูปทางการเมืองเป็นวาระแห่งชาติที่สาคัญ ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีบทบาทสาคัญหน่วยงานหนึ่งในการสร้างสรรค์การเมืองที่ดี (1.22%)
 ประชาชนตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและคาดหวังกับการปฏิบัติงานของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (1.12%)
 การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ใ นยุ ค เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นอย่ า งฉั บ พลั น (disruptive
technology) สามารถน าไปสู่ ก าร “แปลงร่ า ง” (transform) ให้ เ ป็ น digital OECT /
smart OECT ได้ (0.97%)
(4) ความท้าทายที่เป็นภัยคุกคาม
จากการประเมิน SWOT ภัยคุกคามที่เป็นความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 5 ลาดับแรก ได้แก่
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนสับสน
มากขึ้น และระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนไป ทาให้สุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย ยังไม่มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการอธิบายความ (1.83%)
 การเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ มีผลกับสถานภาพของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1.68%)
 สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ การตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งจึงยังผูกพันอยู่กับเรื่องอานาจ
บารมี อิทธิพลในพื้นที่ หนี้บุญคุณ และเครือข่ายหัวคะแนน (1.39%)
 พรรคการเมือง นักการเมืองที่มุ่งหวังเอาชนะการเลื อกตั้งโดยการทาการทุจริตเลื อ กตั้ง
ในรูปแบบที่หลากหลาย มักใช้กลวิธีที่ซับซ้อนและแยบยลขึ้น มีการแย่งชิงและต่อสู้กัน โดย
ไม่คานึงถึงความมีธรรมาภิบาล มักส่งผลให้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะ
กรรมการกลางถู ก โจมตี แ ละได้ รั บ ความเสี ย หาย (นั ก มวยต่ อ ยกั น กรรมการปากแตก)
(1.39%)
 ประชาชนมีความเชื่อว่ากระบวนการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่เพียงผู้เดียว แต่ความจริงทุกภาคส่วนต้องมีหน้าที่
ร่ ว มกัน เมื่อมีข้อผิ ดพลาดเกิดจากภาคส่ ว นอื่น ก็เหมารวมเป็นความผิ ดของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (1.27%)

2.2.3 ตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์
การสั ง เคราะห์ ผ ลประเมิ น SWOT แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ต าแหน่ง ยุ ท ธศาสตร์ “เชิ ง รั บ ” ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และภัยคุกคามมากกว่าโอกาส) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
(strategic advantage - SA) คานวณได้จาก SO:WT (จุดอ่อนxภัยคุกคาม : จุดแข็งxโอกาส) = 0.10 : 1.0 แสดง
ได้ดังภาพต่อไปนี้
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หมายเหตุ : ลัคนา หมายถึง ตาแหน่งยุทธศาสตร์ (strategic position)
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3. การกาหนดยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการกาหนดยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(philosophy of sufficient economy - POSE) ประกอบกั บ หลั ก ยุ ท ธศาสตร์ น่ า นน้ าสี ค ราม (blue ocean
strategy scheme - BOSS) ตามแนวทาง “เลิ ก (Eliminate) ลด (Reduce) เสริ ม (Raise) สร้ า ง (Create)”
ในการกาหนดกลยุทธ์ในการจัดการการท้าทายที่ ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และ
สังเคราะห์ผลไปใช้ในการจัดทาองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

3.1 สาระสาคัญ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การจั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ มี
การศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อระดมความเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายในของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และ
ประเมิน สภาพแวดล้อมภายนอก – ภายใน (SWOT) และการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปสาระสาคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (missions) ค่านิยมหลัก (core
values) ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic theme) กลยุทธ์ และโครงการสาคัญ ต่อไปนี้

3.1.1 พันธกิจ (Missions)
พั น ธกิ จ แสดงถึ ง จุ ด ประสงค์ (purpose) ของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่ แ สดงถึ ง
ความจาเป็นในการจัดตั้ง และดารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อให้การกาหนดพันธกิจมีความกระชับ สื่อสารเข้าใจง่าย
จึงกาหนดเป็นข้อความพันธกิจ ได้ดังนี้
พันธกิจ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ
สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง
(To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are
elected to hold public office.)
หมายเหตุ : กระบวนการเลือกตั้ง หมายถึง ความสัมพันธ์ของผู้เล่น (players) และปัจจัย ดังต่อไปนี้
o ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
o ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
o พรรคการเมือง
o ผู้จัดการเลือกตั้ง
o ผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง
o บริ บ ท และระบบนิ เวศการเลื อ กตั้ ง (election ecosystem) ครอบคลุ มกฎหมายระดั บ
ต่ า ง ๆ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (รวมการสื บ สวนสอบสวนหาข่ า ว เป็ น ต้ น ) วั ฒ นธรรม
ทางการเมือง ฯลฯ
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3.1.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ เป็นการแสดงทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และพันธกิจของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิสัยทัศน์ กาหนดได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ระยะปานกลาง (5 ปี)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะปี 2561-2565 คือ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้ง
อย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(OECT is nationally recognized professional organization in election process for
democracy under the King’s Head of State.)
วิสัยทัศน์ระยะยาว (20 ปี)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะปี 2561-2580 คือ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับ ระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมือ อาชีพ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(OECT is internationally recognized professional organization in election process
for democracy under the King’s Head of State.)
o ตัวบ่งชี้ การเป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ
o ค าอธิ บ าย : กระบวนการเลื อ กตั้ ง ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ด าเนิ น การให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความ
เข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความเหมาะสม
ในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น กฎ กติกาการเลือกตั้ง วิธีการจัดการการเลือกตั้ง พฤติกรรมตาม
บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับการเลือกตั้ง/พรรค
การเมื อ ง ผู้ จั ด การการเลื อ กตั้ ง ผู้ ส นั บ สนุ น /เครื อ ข่ า ยการเลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง ระบบนิ เ วศ
(Ecosystem) ของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ได้แก่ กฎหมาย การบัง คับใช้กฎหมาย ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นต้น
และสามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
o ประเด็นการพิจารณา
 การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ
 การแสดงมารยาทที่ เ หมาะสมตามวั ฒ นธรรมการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การเห็นคุณค่าความสาคัญของประชามติ ผลจากกระบวนการเลือกตั้ง
 การปรั บ ตั ว และร่ ว มกิ จ กรรมตามบริ บ ททางวั ฒ นธรรมการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้ง มีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ ดังนี้
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ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้ง :  สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย
ความเข้าใจที่ดี
 แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจ
ในเรื่องที่ตนไม่ชอบ
 เห็ น ประโยชน์ ข องการมี วั ฒ นธรรมการเมื อ ง ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข และสั ง คม ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง การปรั บ ตั ว ได้ อ ย่ า งกลมกลื น ใน
กระบวนการเลือกตั้ง ด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถแนะนาโน้มน้าว
ผู้อื่นให้เข้าใจได้
 ร่วมกิจกรรมการจัดการเลื อกตั้ง ของพลเมือง (civic election) และตรวจสอบทาง
การเมือง เป็นหูเป็นตาในการส่งเสริมคนดีในการใช้อานาจอธิปไตยของประเทศ และ
ช่วยป้องกันคนไม่ดี ไม่ให้ก่อความวุ่นวายทางการเมือง
o ตัวชี้วัดการเป็นที่ยอมรับของประเทศในกระบวนการเลือกตั้ง สามารถกาหนดได้หลายประการ
ซึง่ อาจเลือกจากข้อเสนอตัวชี้วัด ได้ดังนี้
 ร้อยละหน่วยเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งได้โดยไม่มีการร้องเรียน
 ร้อยละหน่วยที่จัดการออกเสียงประชามติที่ไม่มีการร้องเรียน
 ร้อยละหน่วยเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กาหนด
 ร้ อ ยละหน่ ว ยที่ จั ด การออกเสี ย งประชามติ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กาหนด
 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

3.1.3 ค่านิยมหลัก (Core Values)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องมีและแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการสาคัญของการดาเนินงาน
และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ กาหนด
ค่านิยมหลักของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ “OECT” ดังนี้
ค่านิยมหลัก สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ
“OECT”
Openness = เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส
Efficiency = มีประสิทธิภาพ
Communication = สื่อสารดี
Technology = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี
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3.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes)
การดาเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการใน
อนาคต ได้แก่ วิสัยทัศน์ อาศัยแนวทางที่มุ่งเน้นสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์ ”
(strategic themes) หรือเป็น “แผนที่นาทาง” (roadmap) เพื่อไปสู่เป้าหมายปลายทางที่กาหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ กาหนดได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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3.1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจ ค่านิยมหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง
(To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are elected to hold public office.)

พันธกิจ
(5 ประการ)

ค่านิยมหลัก
(4 ประการ)

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และจัดการเลือกตั้ง การออกเสียง
ประชามติที่มีมาตรฐาน และมี
แนวทาง การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง
ไม่เป็นภาระ เสมอภาคและเป็น
ธรรม
OECT :

พัฒนาองค์การและ
ส่งเสริม สนับสนุนและ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความ บูรณาการ และหรือแลกเปลี่ยน
บุคลากรในกระบวนการ บูรณาการความร่วมมือกับ เข็มเข็งให้แก่พรรคการเมืองในการ ความร่วมมือขององค์การ และหรือ
เลือกตั้งและการออก ภาครัฐ ภาคประชาชน ดาเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ หน่วยงานจัดการเลือกตั้งทั้งในและ
เสียงประชามติ
ภาคเอกชน และภาค
ถูกต้อง เพือ่ เสริมสร้างความมั่นคง นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สนับสนุนการวิจัย การ ประชาสังคม ในการเข้ามา ของสถาบันหลักของชาติ และการ เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาการ
สร้างนวัตกรรม และการ มีส่วนร่วมทางการเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตย เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ประมุข
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Efficiency = มีประสิทธิภาพ

Technology =
Openness = เปิดกว้าง Openness = เปิดกว้าง เปิดเผย Communication = สื่อสารดี
ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับ โปร่งใส เปิดรับโอกาส
โอกาส

ประเด็นที่มงุ่ เน้น หรือ ศูนย์โน้มถ่วง (The center of gravity - CoG)
ประเด็นยุทธศาสตร์
(3 ประการ)
เร่งรัดการบูรณาการ การ
บริหาร การจัดการ


เลือกตั้ง และการบริการ
ดิจิทัล
เสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาธิปไตย
และส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง





สร้างเสริมความรู้
พลังศรัทธา และพลังร่วม
วิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข







3.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ข้างต้น รองรับการดาเนินการตามเสาหลักของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 ประการ ดังนี้
(1) การจัดการเลือกตั้ง อาศัยยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “เร่งรัดการบูรณาการ การบริหาร
การจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล” โดยมียุทธศาสตร์ที่ 2 “เสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง” และ ยุทธศาสตร์ที่ 3: “สร้างเสริมพลังศรัทธา
พลังร่วม และความรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ” เป็น
ยุทธศาสตร์สนับสนุน
(2) การส่งเสริมพัฒนาพรรคการเมือง อาศัยยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 “เสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง” โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 “เร่งรัดการบูรณาการ
การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล”และ ยุทธศาสตร์ที่ 3: “สร้างเสริมพลังศรัทธา
พลังร่วม และความรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข ”
เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน
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(3) การให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน อาศัยยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3: “สร้างเสริมความรู้
พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ”
เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส นั บ สนุ น โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 “เร่ ง รั ด การบู ร ณาการ การบริ ห ารการจั ด
การเลื อ กตั้ ง และการบริ ก ารดิ จิ ทั ล ” และ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 “เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ย
ประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง” เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน

3.1.7 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การดาเนินงาน
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ สดงจุ ด มุ่ ง หมายทั้ ง ในระยะยาวและระยะสั้ น รวมทั้ ง การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
เชิงยุ ทธศาสตร์ (strategic objectives) เป็ นรูปธรรมที่ส ามารถวัด ได้ อย่ างเป็นวัต ถุ และมีตัว ชี้วัดที่มีก ลยุ ท ธ์
ขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง อาจใช้วิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์
(strategy map) บนพื้นฐานของบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) ซึ่งมี 4 มิติ คือ ประสิทธิผล
ตามพัน ธกิจ คุณภาพบริ การ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบั ติง าน และการพัฒ นาองค์ ก าร ซึ่งความสั มพัน ธ์ ข อง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามมิติของ BSC คือ แผนที่ยุทธศาสตร์ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 กรอบยุทธศาสตร์ที่ได้
มีการกาหนดขึ้นนี้ เป็นแผนระยะยาว 20 ปี มีการกาหนดค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ที่แตกต่างกัน 4 ช่วงเวลา
ในระยะ 5 ปี แ รก (พ.ศ.2561-2565) ซึ่ ง น ามาก าหนดปฏิ บั ติ ต ามแผนจริ ง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ทั้ ง นี้
รายละเอียดของการดาเนินการตามห้วงเวลาสี่ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570
ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2571-2575
ระยะที่ 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2576-2580
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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เสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการพัฒนาพรรค
การเมือง

สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา
และพลังร่วมวิถีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กระบวนการเลือกตั้ง การออก
เสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ
และได้รับการยอมรับในความ
สุจริตและเที่ยงธรรม

เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประชาชนมึความเชื่อมั่นศรัทธาใน
วิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา

การจัดการเลือกตั้ง การออก
เสียงประชามติมีคุณภาพ

เครือข่ายมีความพึงใจ จากการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจากสานักงาน กกต

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ดา้ น
พลเมืองศึกษา

ระบบบริหารจัดการทีม่ ีธรรมาภิ
บาล กระบวนงานมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
เสมอภาคและเป็นธรรม

การสร้างความร่วมมือ และการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งใน
และต่างประเทศ

กระบวนการสร้างและถ่ายทอด
ความรู้มีมาตรฐานได้รบั การ
ยอมรับจากทุกภาคส่วน

บุคลากรมีจิตสานึก คุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน

สานักงาน กกต มีสมรรถนะใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

บุคลากรสานักงาน กกต เป็น
ผู้นาการพลิกโฉมการเมืองไทย
ที่ชาญฉลาด (Smart Political
Transformer)

การพัฒนาองค์การ

คุณภาพบริการ

เร่งรัดการบูรณาการ การ
บริหารการจัดการเลือกตั้ง และ
การบริการดิจิตลั

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ เป็นที่ยอมรับของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมัย สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัตงิ านครอบคลุม
ทุกภารกิจ

รูปภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์
หมายเหตุ: ยุทธศาสตร์ทั้งสามด้าน สอดคล้องกับผลผลิตหลักของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่
1. การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ 3. การให้ความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา (civic education) ตามลาดับ
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3.1.8 ยุทธศาสตร์ 1: เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล
(1) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (strategic challenges - SC) เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานได้มากขึ้น ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ใช้อานาจกึ่งตุลาการ สามารถออก
ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูกพันคู่กรณี รวมทั้งมีอานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในการสืบสวนและหาข้อมูลได้ ในขณะที่โครงสร้างอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีสัดส่วนไม่ถูกต้อง โดยมีลักษณะหัวโต พุงป่อง ขาลีบ
ยังไม่เสถียร มีผลกระทบต่อขวัญกาลังใจ ผู้ปฏิบัติขาดความผูกพัน
(2) วัตถุประสงค์และผลงานหลัก (objective and key results- OKRs)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความสามารถในการใช้โอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน เปลี่ยนแปลงและแปลงร่างให้เท่าทัน
ต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ผลผลิต “การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ” โดยทุกภาคส่วนสามารถทาหน้าที่และใช้สิทธิ
ในกระบวนการเลือกตั้ง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้อง รวดเ ร็ว และสะดวก โดยมีวัตถุประสงค์
และผลงานหลัก รวมทั้งกลยุทธ์/โครงการดังนี้

มิติ
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
กระบวนการ
เลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติมี
ความน่าเชื่อถือ และ
ได้รับการยอมรับใน
ความสุจริตและเที่ยง
ธรรม

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

หน่วย
นับ

 ร้อยละของผูม้ ีสิทธิ ร้อยละ
เลือกตั้งมาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง/
ออกเสียง
ประชามติได้
ถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ
2566- 2571- 25762570 2575 2580
85
90
95 1. เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติด้วยเทคโนโลยีในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยน
อย่างฉับพลัน (disruptive technology) สามารถ
นาไปสู่การ “แปลงร่าง” ให้เป็น digital OECT /
smart OECT
1.1 โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติโปร่งใส
1.1.1 พัฒนาระบบ ICT เพื่อเปิดเผยข้อมูลคาวินิจฉัย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
สาหรับประชาชน
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

1.1.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลการเลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติ (election/referendum)
1.1.3 สร้างนวัตกรรมช่องทางการเลือกตัง้ /การออก
เสียงประชามติ
1.1.4 รับสมัครเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1.5 การลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1.6 ระยะที่ 1 การพัฒนาเครื่องนับคะแนน (สาหรับ
ใช้นับคะแนนล่วงหน้า)
1.1.7 ระยะที่ 2 เครื่องพิมพ์บัตร
1.1.8 ระยะที่ 3 ลงคะแนนผ่านระบบดิจทิ ัล
1.1.9 นิทรรศการการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
1.2 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์
1.3 โครงการ “แปลงร่าง” การจัดการเลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติ ระยะที่ 1 - 3
1.4 โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุในกระบวนการ
เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
1.4.1 แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
การเลือกตั้ง /การออกเสียงประชามติ
1.4.2 พัฒนาระบบการแจ้งเหตุเบาะแสการกระทาผิด
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริต
เลือกตั้ง
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มิติ
คุณภาพ
บริการ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
 การจัดการ
เลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก
 ร้อยละของ
ผู้สมัคร/ว่าที่
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และผูร้ ับบริการที่
สามารถเข้าถึง
กฏหมาย ระเบียบ
และข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
เลือกตั้งและ
การออกเสียง
ประชามติ อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว
และสะดวก

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/โครงการ
2566- 2571- 25762570 2575 2580
ร้อยละ 90
92
94 2. ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติให้ชาญฉลาดทั้งระบบ (ต้นน้า-ปลายน้า)
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบ
สมาร์ท
2.1.1 ระบบฐานข้อมูล big data
2.1.2 พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
2.1.3 พัฒนาฐานข้อมูลกลุ่มต่าง ๆ (ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง
ฐานข้ อ มู ล ด้ า นการข่ า ว สื บ สวนและไต่ ส วน
ฯลฯ)
2.1.4 พัฒนากระบวนการรับรู้รับฟังทางสังคม (social
listening process) เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก โดยใช้ระบบดิจิทัล
2.1.5 จัดทาแอปพลิเคชันของกระบวนการเลือกตั้ง
2.1.6 สร้าง Youtuber/net idol เพื่อสร้างภาพลักษณ์
กระบวนจั ด การเลื อ กตั้ ง /การ ออกเสี ย ง
ประชามติ
3. การถอดบทเรียนเพื่อนามาพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
3.1 โครงการถอดบทเรียนและการจัดการความรู้ด้าน
การเลือกตั้ง
3.1.1 ด้านสืบสวน ไต่สวน
3.1.2 ด้านการมีส่วนร่วม
3.1.3 ด้านพรรคการเมือง
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

ประสิทธิภาพ  ระบบบริหาร
 ระดับความสาเร็จ
ในการ
จัดการที่มีธรรมาภิ
ของการพัฒนา
ปฏิบัติงาน
บาล กระบวนงาน
ระบบบริหาร
มีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ว
เสมอภาคและ
เป็นธรรม

หน่วย
นับ
ระดับ
1-5

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ
2566- 2571- 25762570 2575 2580
3
4
5 4. เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับ
การเปลีย่ นแปลงด้านเทคโนโลยียคุ เทคโนโลยีที่เปลี่ยน
อย่างฉับพลัน (disruptive technology) สามารถ
นาไปสู่การ “แปลงร่าง” ให้เป็น digital OECT /
smart OECT
4.1 โครงการสร้างนวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีใน
การทางาน (สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) /
ระบบหลังบ้าน (back office)/สานักงานอัตโนมัติ
(office automation))
4.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนา
ระบบบริหาร
4.3 โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน
4.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใน
การจัดการเลือกตั้ง
5. พัฒนามาตรฐานขั้นตอน ระเบียบและประกาศต่าง ๆ
ให้มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีผลในทางปฏิบตั ิ
5.1 โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน
5.1.1 พัฒนาการดาเนินการสืบสวน การไต่สวน และ
การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้มีมาตรฐาน
5.1.2 พัฒนามาตรฐานด้านการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติ
5.1.3 พัฒนามาตรฐานด้านการบริหารจัดการภายใน
5.1.4 พัฒนามาตรฐานด้านเข้อมูลข่าวสาร
การเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

5.1.5 พัฒนามาตรฐานด้านการประชาสัมพันธ์และ
การให้ข้อมูลข่าวสาร
5.2 โครงการแก้ไขและยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่ล้าสมัยและ/หรือก่อให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ
5.2.1 ศึกษาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะและประเด็น
การแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกีย่ วกับ
กระบวนการเลือกตั้งที่ลา้ สมัยและ/หรือ
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิ
5.2.2 รับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
เหตุผล ความจาเป็น ประเด็นการแก้ไขและ
ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งที่
ล้าสมัย และ/หรือ ก่อให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ
5.2.3 แก้ไขและยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับล้าสมัยและ/หรือก่อให้เกิดผลปัญหา
ในทางปฏิบัติ
6. กระจายอานาจให้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหัดมีความคล่องตัวในการจัดสรรเงินอุดหนุน
กิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับกระบวนการเลือกตั้งตาม
นโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6.1 โครงการศึกษาระบบการกระจายอานาจให้
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ให้มีความคล่องตัว
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นับ
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6.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุน
กิจกรรมกระบวนการเลือกตั้งตามนโยบาย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
7. พัฒนากระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน (โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ
(ฝ่ายปกครอง ตารวจ อัยการ ศาล) ภาคเอกชนและ
เครือข่ายที่มีอยู่อย่างใกล้ชดิ โดยมุง่ เน้นการปฏิบัติ
การเชิงรุกที่มีลักษณะการป้องปรามการกระทาความผิด
และการแสวงหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและแสวงหาพยานหลักฐานที่อาจเกี่ยวเนื่องกับ
การกระทาความผิดหรือก่อให้เกิด การกระทาความผิด
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น รวมทั้ง มีฐานข้อมูลใน
เรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน)
7.1 โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเครือข่าย
ทางการเมือง
7.1.1 การให้ความรูค้ วามเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ
7.1.2 ศึกษาเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะและประเด็น
การแก้ไขและยกเลิกกฎหมายเกีย่ วกับ
กระบวนการเลือกตั้งที่ลา้ สมัยและ/หรือ
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิ
7.1.3 รับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ
เหตุผล ความจาเป็น ประเด็นการแก้ไขและ
หน้า 32

ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566- 2571- 25762570 2575 2580

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งที่
ล้าสมัย และ/หรือ ก่อให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ
7.1.4 แก้ไขและยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับล้าสมัยและ/หรือก่อให้เกิดผลปัญหา
ในทางปฏิบัติ
7.2 โครงการคุม้ ครองพยานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(แก้ไขกฎหมายคุ้มครองพยาน โดยให้นา พ.ร.บ.
คุ้มครองพยาน พ.ศ.2546 มาใช้บังคับกับคดี
เลือกตั้งโดยอนุโลมและดาเนินการคุ้มครองพยาน
ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
และสานักงานตารวจแห่งชาติ)
7.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและ
วินิจฉัยให้มีความเชี่ยวชาญ (เน้นการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและการใช้การศึกษากรณี (case study)
โดยหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนสอบสวนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้คาแนะนาใน
เทคนิคต่าง ๆ เช่น เทคนิคในการสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน การเพิ่มทักษะในการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย การสรุปสานวนเพื่อ
เสนอคดีต่อศาล เป็นต้น)
7.4 โครงการถ่ายทอดมาตรฐาน การดาเนินงานของ
กระบวนการเลือกตั้งที่ดไี ปสู่การปฏิบัติถ้วนหน้า
7.5 โครงการเฝ้าระวังและตรวจจับการกระทาผิดด้าน
การนาข้อมูลอันเป็นเท็จและ/หรือสร้างข่าวลวงที่
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มิติ

การพัฒนา
องค์การ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

 บุคลากรมีจิตสานึก  ระดับความสาเร็จ
คุณธรรม
ของการพัฒนา
จริยธรรม และ
บุคลากร
ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน
 มีนวัตกรรมและ
 ระดับความสาเร็จ
ระบบเทคโนโลยี
ของการพัฒนา
สารสนเทศและ
นวัตกรรมและ
การสื่อสารทันสมัย
ระบบเทคโนโลยี
สามารถเชื่อมโยง
สารสนเทศที่
เครือข่ายสนับสนุน
ทันสมัย
การปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทุก
ภารกิจ

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

ระดับ
1-5

3

4

5

ระดับ
1-5

3

4

5

เป็นภัยต่อกระบวนการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. เร่งรัดการพัฒนาเพื่อยกระดับบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รองรับการจัดการเลือกตั้ง/
การออกเสียงประชามติ
8.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อ
การเปลีย่ นผ่านสู่ digital OECT
8.1.1 สรรหาบุคลากร เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการ
เลือกตั้งเองด้วยระบบเทคโนโลยี
8.1.2 พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการเลือกตั้งด้วยระบบเทคโนโลยี
8.1.3 เสริมทักษะบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงาน
8.1.4 พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรผ่าน
กระบวนการเรียนรู้สื่อผสมในระบบการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
8.2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการเลือกตั้ง
ให้เป็นมืออาชีพ
8.2.1 ปลูกจิตสานึก คุณธรรม และจริยธรรมให้
บุคลากร
8.2.2 สรรหาบุคลากรดีเด่นประจาปี
8.2.3 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสูร่ ุ่น
8.2.4 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง อย่างต่อเนื่อง เช่น
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ
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ทุนการศึกษา หรือเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงาน
อื่น ๆ
8.2.5 สรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้งบน
หลักสมรรถนะ
8.2.6 ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจ้างประจา
8.3 โครงการพัฒนาการเตรียมการและการจัดการ
เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติให้แก่บุคลากรผู้มี
หน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคลากรของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การเตรียมการและการจัดการเลือกตั้งและการออก
เสียงประชามติให้แก่บุคลากรและเครือข่าย
8.5 โครงการจัดทาคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
(เพื่อสร้างความเข้าใจและวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้องตรงกัน
ในทุกหน่วยเลือกตั้งและสามารถตอบทุกปัญหาได้
อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกัน)
8.6 โครงการติดตามประเมินผลการเลือกตั้งและการ
ออกเสียงประชามติ (เพื่อนาไปสู่การถอดบทเรียน
และแก้ไขข้อบกพร่องในการดาเนินงานครั้งต่อไป)
8.7 โครงการถอดบทเรียนหลังการเลือกตั้ง
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดง
ผลงานหลัก

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์/โครงการ
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9. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่
9.1 โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม
9.1.1 สรรหาผูส้ ร้างนวัตกรรม
9.1.2 ส่งเสริมผูส้ ร้างนวัตกรรมทางการบริหาร
9.1.3 ประกวดนวัตกรรมดีเด่น
9.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่
9.3 โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
และบริการ
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3.1.9 ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง
(1)
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
การรับรู้ทางการเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนและสังคมสับสน และระบบการเลือกตั้ งมีพัฒนาการ
และมีการเปลี่ยนแปลง ทาให้สุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งมีหลายหน่วยงาน ยังไม่สามารถอธิบายความได้ชัด เจน
ทาให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องระมัดระวังในการใช้อานาจกึ่งตุลาการ การออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูกพันคู่กรณี รวมทั้งมีอานาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสืบสวนและหาข้อมูลได้ การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ
จึงมีความสาคัญ
(2)
วัตถุประสงค์และผลงานหลัก
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความสามารถในการใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออก
เสียงประชามติมีส่วนร่วม เพื่อให้มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ และผลงานหลัก รวมทั้งกลยุทธ์/โครงการดังนี้

มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิผล  เครือข่ายมีส่วน
ตามพันธกิจ
ร่วมทางการ
เมืองอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

กลยุทธ์/โครงการ
2566- 2571- 25762570 2575 2580
85
90
95 1. ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง ทั้งในและ
 องค์กรเครือข่ายมี ร้อยละ
ต่างประเทศ
การดาเนิน
1.1 โครงการสร้างและขยายเครือข่ายภาคเอกชนและ
กิจกรรมอย่าง
ประชาชนให้มีส่วนร่วมและความเป็นหุ้นส่วนใน
ต่อเนื่อง
3
4
5
การจัดการเลือกตั้งของพลเมือง (civic election
 ระดับความสาเร็จ ระดับ 1-5
partnership) และมีอิสระในการตัดสินใจเลือกคนดี
ในการดาเนินงาน
ในแวดวงคุณธรรม (man of virtue in merit circle)
เสริมสร้างพลัง
เข้าสู่ระบบการเมือง
ร่วมในการ
1.1.1 สนับสนุนให้มีอาสาสมัครเป็นเครือข่ายส่วนร่วม
ขับเคลื่อน
ทางการใหม่ ๆ ที่เข้มแข็ง
สังคมไทยไปสู่วิถี
1.1.2 ธารงรักษาและขยายเครือข่าย (แนวร่วมหรือ
การปกครองใน
พันธมิตร) ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วน
ระบอบ
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
บนพื้นฐานของ
สังคมอุดมปัญญา

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

กลยุทธ์/โครงการ
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ร่วมในการจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการเป็นหุ้นส่วนใน
การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.3 สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายภาคเอกชนและ
ประชาชนให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
1.1.4 เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายภาคเอกชนและ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง
1.1.5 สนับสนุนให้เครือข่ายภาคเอกชนและประชาชนร่วม
ผลักดันให้พรรคการเมืองจัดการเลือกตั้งขั้นต้น
(primary election) ในแต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อ
คัดเลือกผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งจากสมาชิกพรรค
ในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างแท้จริง
1.1.6 สร้างความเข้มแข็งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตาบล
1.2 โครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
1.2.1 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน
1.2.2 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในกลุ่มเอเซีย
1.2.3 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั่วโลก
1.3 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย
2. เสริมสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2.1 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดาเนินการตามค่านิยมและ
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.1.1 เครือข่ายรณรงค์ความเป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.1.2 ขยายแนวคิดทางการเมืองกระตุ้นให้รัฐบาล
กาหนดให้การปฏิรูปการเมืองเป็นวาระแห่งชาติ
2.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้เข้มแข็ง
เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและมีวัฒนธรรม
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2.2.1 สนับสนุนเจตจานงทางการเมืองของพรรคการเมือง
และผูส้ มัครจะไม่กระทาการซื้อสิทธิขายเสียง
2.2.2 เครือข่ายรณรงค์ปลูกจิตสานึกของประชาชนให้
ตระหนักถึงความสาคัญของพรรคการเมือง
2.2.3 เสริมสร้างเครือข่ายตรวจสอบจริยธรรมทาง
การเมืองของนักการเมือง
2.2.4 ประชุมสัมมนาประจาปีระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งกับพรรคการเมือง
2.2.5 แนวทางการบริหารกระบวนการเลือกตั้งสาหรับ
พรรคการเมือง
2.2.6 การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (primary election)
(เพื่อกระตุ้นให้พรรคการเมืองจัดการเลือกตั้งขั้นต้น
สามารถคัดเลือกผูส้ มัครเข้ารับเลือกตั้งจากสมาชิก
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ร้อยละ
 เครือข่ายมี
 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
กลุ่มเป้าหมายมี
จากการ
ส่วนร่วมทางการ
ส่งเสริมการมี
เมืองเพิม่ ขึ้น
ส่วนร่วม
ทางการเมือง
จากสานักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
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5

5

5

พรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่างแท้จริง และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครเข้ารับเลือกตั้ง ด้วย
ความเข้มงวด)
3. พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และเครือข่ายในระบบ
3.1 โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์
3.1.1 การจัดทาแอปพลิเคชันส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสาร
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ
ในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งให้มรี ะบบการเลือกตั้งที่ดี
3.1.2 การการสื่อสารกับเครือข่ายเอกชน ประชาชนและ
พรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์ (เช่น ใช้ทวิตเตอร์
เฟซบุ๊ค เวปเพจ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม ให้ความรู้
ข้อมูลแก่ประชาชน เครือข่าย และพรรคการเมือง
รวมทั้ง เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่สื่อมวลชน โดยให้มี
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลทวิตเตอร์
เฟซบุ๊ค เวปเพจโดยตรง รวมทั้ง ให้ทาหน้าที่
ในการมอนิเตอร์พรรคการเมืองและนักการเมืองที่ใช้
โซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วย)
3.1.3 การบูรณาการสื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง/
สานักงานจังหวัด กับเครือข่าย
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3.1.4 การสร้างกลไกเครือข่ายสื่อสารในการกากับดูแล
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องปรามมิให้มีการนา
ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือสร้างข่าวลวงที่เป็นภัยต่อ
กระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.1.5 การพัฒนาระบบจริยธรรมในการสื่อสารและ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งในวิถี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
4.1.1 ส่งเสริมกิจกรรมวิถีประชาธิปไตยกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
4.1.2 พัฒนาเครือข่ายเอกชนและประชาชนให้ดาเนินการ
กิจกรรมพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม มีวัฒนธรรม
ทางการเมืองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.2 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตาบล
(ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประจาตาบล (ศส.ปชต.))
4.3 โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายประชาชน กลุ่มบุคคล
องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผูส้ ังเกตการณ์
การเลือกตั้ง
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ประสิทธิภาพ  กระบวนการ  ระดับ
ระดับ
ในการ
1-5
สร้างความ
ความสาเร็จ
ปฏิบัติงาน
ร่วมมือ และ
ในการสร้าง
การมีส่วนร่วม
นวัตกรรมการมี
ทางการเมือง
ส่วนร่วมทางการ
ทั้งในและ
เมือง
ต่างประเทศมี
ประสิทธิภาพ
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3
4
5 5. พัฒนากระบวนการเครือข่ายเลือกตั้งไปสูเ่ ครือข่าย
การเลือกตั้งแบบชาญฉลาด (smart election network)
(เน้นความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับทุก
ภาคส่วนการเลือกตั้งทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รวมทั้ง การนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้ในการจัด
การเลือกตั้งและการออกเสียงออกเสียงประชามติ โดย
พรรคการเมือง นักการเมืองและประชาชน ตลอดจนกลุ่ม
เครือข่ายต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักการการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ด้วย)
5.1 โครงการความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ประชาธิปไตยระหว่างองค์การทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
5.1.1 กระบวนการเครือข่าย มุ่งไปสูเ่ ครือข่ายการเลือกตั้ง
แบบชาญฉลาด (smart election network) (โดย
การนาเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มาใช้ในเครือข่าย
การเลือกตั้งและการออกเสียงออกเสียงประชามติ
เช่น การนาเครื่องลงคะแนนเสียงอัตโนมัตมิ าใช้ใน
การเลือกตั้งท้องถิ่น หรือใช้ในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งล่วงหน้าในต่างประเทศ เป็นต้น)
5.1.2 การสานสัมพันธ์ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน องค์การเอกชนและเครือข่าย (เช่น
กิจกรรมสภากาแฟ)
5.1.3 ความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่าย (โดยมุ่งเน้น
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การปฏิบัติการเชิงรุกที่มลี ักษณะการป้องปราม
การกระทาความผิดและการแสวงหาข้อมูล
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและแสวงหา
พยานหลักฐานที่อาจเกีย่ วเนื่องกับการกระทา
ความผิดหรือก่อให้เกิดการกระทาความผิดในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น รวมทั้ง มีฐานข้อมูลในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน)
5.1.4 เครือข่ายทางการเมืองต้นแบบ
5.1.5 การศึกษา และพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายส่วนร่วม
ทางการเมือง
5.1.6 การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายส่วนร่วมทางการเมือง
5.1.7 การจัดตั้งเครือข่ายส่วนร่วมทางการเมืองประจา
จังหวัด
5.1.8 โครงการสนับสนุนเครือข่าย และบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน ในการป้องปรามและปราบปราม
การทุจริต และสร้างกลไกจัดให้มีรางวัลนาจับ
พร้อมคุ้มครองพยานอย่างจริงจัง โดยใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และสื่อบุคคล
5.2 โครงการเครือข่ายป้องปรามและปราบปรามการทุจริต
ในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ
5.2.1 การตั้งศูนย์ประสานงานการข่าวและการป้องปราม
การทุจริตเลือกตั้ง (ทหาร ตารวจ กอ.รมน. ฝ่าย
ปกครอง และหน่วยข่าวความมั่นคงระดับจังหวัดทุก
หน่วย)
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ระดับ
1-5

3

4
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ระดับ
1-5

3

4
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5.2.2 การส่งเสริมเครือข่ายป้องปรามและปราบปราม
การทุจริตในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติ
6. สร้างสมรรถนะของบุคลากรในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง และมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงานที่มีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นกลางทางการเมือง
6.1 โครงการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
7. สร้างวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมุ่งเน้นเรื่องการสร้าง และ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
องค์การที่เป็นธรรมาภิบาล และต้องเป็นมืออาชีพที่
เชี่ยวชาญในภารกิจทีร่ ับผิดชอบ มีความเป็นกลางทางการ
เมือง มีจริยธรรมและมีวินัย มีจิตสานึกที่ดีในการเป็นผู้
ให้บริการ และมีพฤติกรรมทีด่ ีในการทางานร่วมกับ
เครือข่าย พรรคการเมือง และหน่วยงานอื่น
7.1 โครงการทบทวนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การและ
จริยธรรมของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาวัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์ และเมื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การที่
พึงประสงค์แล้วจะต้องมีกิจกรรมสือ่ สารองค์กรและ
กิจกรรมการขับเคลื่อนในระยะยาวเพราะการที่จะ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้
ระยะเวลาและเนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นเสมือน
รากฐานขององค์การ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์)
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7.2 โครงการสันทนาการพนักงาน คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเพื่อความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีและ
วัฒนธรรมองค์การ
8. สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ
8.1 โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8.2 โครงการสานักงานอัตโนมัติ (office automation)
(สานักงานอัตโนมัติ ได้แก่ การนาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สานักงานมาเชื่อมโยงกันด้วยระบบสื่อสาร
ข้อมูลเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานสามารถทางาน
ร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว สะดวกสบายทั้งในด้านการผลิต
และการเรียกค้นเอกสาร การประมวลผลข้อมูล
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและ
นอกสานักงาน การจัดงานนัดหมาย การประชุมและ
การตัดสินใจ เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรง
เป้าหมายที่หน่วยงานได้กาหนดไว้)
8.3 โครงการวางระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดาเนินการ
จัดการความรู้ (ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์การ เทคโนโลยีสนับสนุน
การนาเข้าความรู้ เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดเก็บ
ความรู้ เทคโนโลยีสนับสนุนการค้นหาความรู้
เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี
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สนับสนุนการนาความรู้ไปใช้ เทคโนโลยีมบี ทบาทสาคัญ
ในการจัดการความรู้ แต่การจัดการความรูไ้ ม่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพราะการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมองค์
ความรู้ซึ่งอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็น
ระบบเพื่อให้สามารถเข้าถึงความรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ รวมทั้ง สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สนับสนุน การจัดการความรู้ให้มีการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว)
8.4 โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกระบบงานของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
8.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายประชาธิปไตย (เช่น การติดตั้งหรือพัฒนา
ระบบสารสนเทศ การสร้างคลังความรู้ในระบบ
สารสนเทศ กิจกรรมการถ่ายทอดความรูส้ ู่ชุมชนและ
เครือข่ายด้วยการสื่อสาร 2 ทาง เพื่อให้เป็นแหล่ง
สารสนเทศแบบเปิด (open source) ให้ทุกคนสามารถ
เข้ามาหาความรู้ หรือเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
การออกเสียงประชามติ รวมทั้ง การเรียนรู้ทางการเมือง
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึง่ จะเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการปรับทัศนคติของประชาชนเข้าสู่วัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และเป็นการพัฒนาเครือข่ายเอกชน/
ประชาชนของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มี
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ความเข้มแข็ง เพราะสามารถสื่อสาร 2 ทางกับ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) และ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้
อีกช่องทางหนึ่ง
8.6 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (user)
เพื่อการสร้าง/พัฒนาเครือข่าย การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8.7 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในระบบสารสนเทศ
เพื่อการสร้าง/พัฒนาเครือข่าย การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
8.8 โครงการรณรงค์ใช้โซเชียลมีเดียในทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ (โดยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ร่วมมือกับเครือข่ายรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจและใช้โซเชียลมีเดียแลกเปลีย่ นเรื่องทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ลด
การใช้วาจารุนแรง ไม่มุ่งโจมตีกันซึ่งนาไปสู่ความโกรธ
แค้น เกลียดชัง จนกลายเป็นจุดอ่อนของโซเชียลมีเดีย
ต่อการพัฒนาการเมือง)
8.9 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารได้ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ มุ่งสู่สากล
8.10 โครงการจัดระเบียบการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมือง (ป้องกัน บ่อเกิด
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ของข่าวลือ ข่าวเท็จ การโจมตีกันอย่างไม่เป็นธรรม
รวมทั้ง การละเมิดสิทธิไปจนถึงกระทาผิดกฎหมาย ทา
ให้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย นาไปสู่ความคิดเห็นทีร่ ุนแรง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางที่ชัดเจนว่า
นักการเมืองจะใช้โซเชียลมีเดียทาอะไรได้หรือไม่ได้บา้ ง
มีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนให้ชัดเจน โดยไม่ปิดกั้นการ
แสดงออกทางความคิดเห็น ที่เป็นไปตามกฎกติกาที่
ถูกต้อง ทั้งนี้ อาจมีมาตรการเสริม ให้พรรคการเมืองทา
ปฏิญญาร่วมกันว่า จะใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรสร้างเครือข่าย
ในการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียในทางการเมืองที่
ถูกต้อง และส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรู้ทัน
พรรคการเมืองที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วย)
8.11 โครงการเผยแพร่ส่งผ่านความรู้และข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล
8.12 โครงการส่งเสริมการค้นคิดนวัตกรรมการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและนวัตกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาพรรคการเมือง (กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร
คิดค้นนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
หรือการพัฒนาเครือข่ายและพรรคการเมือง โดยไม่
จากัดความคิดของบุคลากรโดยควรให้รางวัลจูงใจให้แก่
ผู้สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่นาไปสู่การใช้งานได้และ
เป็นประโยชน์ ต่อสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่าย และหรือเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ)
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3.1.10 ยุทธศาสตร์ 3: สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(1) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
สังคมและประชาชนสับสนจากการเปลีย่ นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตีความแตกต่างกัน และระบบการเลือกตั้งเปลีย่ นไป อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีระบบการบริหารที่อ่อนแอมีผลกระทบต่อขวัญกาลังใจ ผู้ปฏิบัติขาดความผูกพัน
(2) วัตถุประสงค์และผลงานหลัก
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยความสามารถและสมรรถนะหลักในกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้ถูกต้อง รวดเร็ว
และสะดวก เพื่อเป็น ที่ยอมรับของทุกภาคส่วน มีความศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกระบวนการเลือกตั้งที่ดี
และพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพื้นฐานของสังคมอุดมปัญญา
หมายเหตุ : อาศัยจินตภาพในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิ ถี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริย์ ท รงเป็ นประมุ ข เป็น ได้ ทั้ ง ปรั ช ญาและรู ปแบบการเมื อ งการปกครองของราชอาณาจัก รไทย
อันมีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเองและมีสารัตถะสาคัญบางประการที่แตกต่าง จากนัยของประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมของตะวันตกและ/หรือพัฒนาการของร ะบอบประชาธิปไตย
ในกลุ่มประเทศสังคมนิยมยุคใหม่ ภาพที่ปรากฏอาจเป็นเพียงโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาแต่แรกเดิม แต่แท้จริงแล้ว สถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นดั่งรากแก้วที่หล่อเลี้ยงสังคมไทยให้เป็นราชอาณาจักรที่มั่นคงสถาพร และเป็นแหล่งบ่มเพาะอารยธรรมแบบต่อยอดอันเป็นที่ประจักษ์ การนาประเด็นยุทธศาสตร์นี้
ไปสู่การปฏิบัติจึงมีความซับซ้อนกว่าการวางยุทธศาสตร์โดยทั่วไปและต้องทาความกระจ่างเพื่อให้เห็นปรัชญาและมรรควิธีในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลที่มีต่อวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และประสงค์ผลทั้งที่เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์สูงสุดของราชอาณาจักร โดยการแสดงออกทั้งในลักษณะของความเป็นอยู่/วิถีชีวิตประจาวัน
และจิตใจของคนในสังคมนี้
2. วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่จาเป็น ต้องพัฒนาคนในสังคมนี้ให้มีความ
เป็นอยู่/วิถีชีวิต และจิตวิญาณของความเป็นประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ภายใต้ร่มเงาของคาว่า “democracy under the king’s head of state” โดยมีตัวแบบ “DARE”
เป็นกรอบแนวคิดสาคัญในการนาไปดาเนินงาน
Discipline ความมีระเบียบวินัย
Accountability ความสามารถในการตรวจสอบได้
Respectful mind จิตรู้เคารพ
Energy พลังที่เกิดจากความสมดุลของปัจจัยหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย ศรัทธา ปัญญา สติ สมาธิ (ความมุ่งมั่น) และ วิริยะ (ความเพียร)
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3. กระบวนการเลือกตั้งที่ดี เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่จาเป็นต้องพัฒนาระบบการเลือกตั้งให้เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดีและสามารถนาคนดีมีคุ ณภาพ
เข้าสู่ ร ะบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุ ข ภายใต้ร่มเงาของคาว่า “การเลือกตั้งอย่า งโปร่ งใส (transparent
election)” โดยมีตัวแบบ “BELIEF” เป็นกรอบแนวคิดสาคัญในการดาเนินงาน
Belonging ความรู้สึกเป็นเจ้าของสิทธิการเลือกตั้ง
Ethics จริยธรรมในกระบวนการเลือกตั้ง
Laws & Regulations กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติในการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง
Internal Control การควบคุมภายในของพรรคการเมืองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
Ecosystem ระบบนิเวศที่เกื้อหนุนให้เกิดกระบวนการเลือกตั้งที่ดี
Fairness ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง
4. พลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ในการสร้างเครื อข่ายและพลังร่ว มในการขับเคลื่ อนไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ร่มเงาของค าว่า
“การระดมพลเมืองประชาธิปไตย (democratic civil mobilization)” โดยมีตัวแบบ “PEER” เป็นกรอบแนวคิดสาคัญในการดาเนินงาน
Participation การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
Education การให้การศึกษาแก่ภาคีร่วมพัฒนา
Empowerment ให้อานาจและถ่ายโอนภารกิจไปสู่ภาคประชาชน
Reinforcement เสริมแรงให้ภาคประชานชนมีทักษะความสามารถและพลังในการขับเคลื่อน
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โดยมีวัตถุประสงค์ และผลงานหลัก รวมทั้งกลยุทธ์/โครงการดังนี้

มิติ
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

 ประชาชนมี
 ระดับ
ความเชื่อมั่น
ความสาเร็จใน
ศรัทธาในวิถี
การเสริมสร้าง
การปกครองใน
ความรู้ ศรัทธา
ระบอบ
ในวิถี
ประชาธิปไตย
การปกครองใน
อันมี
ระบอบ
พระมหากษัตริย์
ประชาธิปไตย
ทรงเป็นประมุข
อันมี
บนพื้นฐานของ
พระมหากษัตริย์
สังคมอุดม
ทรงเป็นประมุข
ปัญญา
 ระดับ
ความสาเร็จใน
การเสริมสร้าง
พลังร่วมใน
การขับเคลื่อน
สังคมไทยไปสู่
วิถีการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
ระดับ
1-5

ระดับ
1-5

กลยุทธ์/โครงการ
2566- 2571- 25762570 2575 2580
3
4
5 1. เสริมสร้างศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 โครงการรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่วิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผ่านตัวแบบ
DARE
1.1.1 ศึกษาเพื่อกาหนดลักษณะความเป็นอยู่/วิถี
ชีวิต และจิตวิญญาณในวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.2 เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิถี
ประชาธิปไตย (หมู่บ้านวิถีประชาธิปไตย
โรงเรียนวิถีประชาธิปไตย เครือข่ายสังคม
3
4
5
ออนไลน์วิถีประชาธิปไตย สมาคมวิชาชีพวิถี
ประชาธิปไตย)
1.1.3 เสริมสร้างและเพาะบ่มนักการเมืองยุคใหม่
1.2 โครงการแผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตย ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี
(architype)
2. ให้ความรู้ความเข้าใจและค่านิยมทางการเมืองที่ส่งเสริม
ระบบการเลือกตั้งที่ดีและสามารถนาคนดีมีคณ
ุ ภาพเข้าสู่
ระบบการเมือง
2.1 โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้
เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดี
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ทรงเป็นประมุข
บนพื้นฐานของ
สังคมอุดม
ปัญญา

คุณภาพ
บริการ

 กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา

 ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้
ด้านพลเมือง
ศึกษา

ร้อยละ

กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

80

85

90

2.1.1 ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการเลือกตัง้ ไทยให้
เป็นกระบวนการเลือกตั้งที่ดี
2.1.2 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ของสิทธิเลือกตั้ง
2.1.3 ปลูกฝังจริยธรรมในกระบวนการเลือกตั้งที่ดี
2.1.4 ให้ความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
กากับดูแลการเลือกตั้ง
2.1.5 ให้ความรู้ด้านกลไกการกากับภายในของ
พรรคการเมืองและชุมชนท้องถิ่น
2.1.6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการและ
พัฒนากระบวนการความรู้การเลือกตั้งที่ดี
2.2 โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น
(primary election) ของพรรคการเมือง
2.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้งขั้นต้น
2.2.2 กิจกรรมจัดทาคู่มือการจัดการเลือกตั้งของ
พรรคการเมือง
2.2.3 กิจกรรมประชุม / อบรม / สัมมนาการ
จัดการเลือกตั้งของพรรคการเมือง
3. เร่งดาเนินการพลเมืองศึกษา (civic education) ให้
ความรู้ทางการเมืองเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเห็นต่างที่
เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการเลือกตั้ง
3.1 โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) (โดย
ส่งเสริมการปฏิรูปหลักสูตรการเรียน การสอนด้าน
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มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

พลเมืองศึกษา ในระบบการศึกษาทุกระดับชั้นต้อง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ
กาหนดให้วิชาพลเมืองศึกษาเป็นวิชาพื้นฐานในทุก
ระดับการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน และมีการให้ความรู้เรื่องพลเมืองศึกษา
ผ่านสื่อสารมวลชนและโซเชียลมีเดีย)
3.1.1 เผยแพร่ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยตาบล
3.1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ทางการเมือง
3.1.3 ให้ความรู้แก่ผมู้ ีสิทธิเลือกตั้งรู้จักรักษาสิทธิ
ของตนและคานึงถึงประโยชน์อย่างแท้จริง
ของการเลือกตั้ง
3.1.4 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการเมือง
คุณภาพ
3.1.5 จัดทาชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (รถโมบาย และ
ชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย) ประจา ศสร. ทุกแห่ง (8
แห่ง)
3.1.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจริยธรรมการสื่อสาร
และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
เลือกตั้งในวิถีการปกครองในระบอบ

หน้า 54

ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566- 2571- 25762570 2575 2580

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขไปสู่การปฏิบตั ิ
3.2 โครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทาผิด
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อหลักและผู้นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารในสังคมออนไลน์มรี ะบบกากับดูแล
และควบคุมตรวจสอบการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งในสือ่ นั้น ๆ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ในการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
การพัฒนากระบวนการเลือกตั้งให้ระบบการเลือกตั้งที่ดี
4.1 โครงการสร้างจิตสานึกพลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตย
4.1.1 รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสาคัญของวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และหน้าที่ใน
การร่วมจัดการเลือกตั้ง
4.1.2 ฝึกอบรมหลักสูตรค่านิยมหลักของ
ประชาธิปไตย
4.1.3 ติดตามผลและสนับสนุนให้ผผู้ ่านการ
ฝึกอบรม
มีความพร้อมและบทบาทสาคัญในการ
รณรงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
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วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ประสิทธิภาพ  กระบวนการ
ในการ
สร้างและ
ปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดความรู้
มีมาตรฐาน
ได้รับการ

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

 ระดับ
ความสาเร็จใน
การพัฒนา
กระบวนการ
เลือกตั้งทุก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ระดับ
1–5

กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

3

4

5

ประมุข กระบวนการเลือกตั้งที่ดี และการ
ขับเคลื่อนไปสู่วิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของภาค
ประชาชน
4.1.4 เสริมแรงให้ผู้ทาสื่อออนไลน์ เช่น วล๊อก
(Vlog) สร้างพลังร่วมในการรณรงค์ อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
4.1.5 กิจกรรมจัดตั้งช่องยูทูป (YouTube
channel) เช่น Thailand good election
4.2 โครงการส่งเสริมความรู้ให้ภาคประชาชนเข้ามามี
บทบาทสาคัญในการจัดการเลือกตั้งด้วยตนเองทุก
ระดับ
4.2.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
4.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน เสริมแรงให้ภาคประชาชน
มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนไปสู่วิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และมีบทบาทสาคัญยิ่งในการนาคนดี
มีคุณภาพเข้าสูร่ ะบบการเมืองการปกครอง
5. ผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และ
ค่านิยมการเลือกตั้งเพื่อให้มคี วามต่อเนื่องในการ
ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งที่ดี
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วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ยอมรับจากทุก
ภาคส่วน

การพัฒนา
องค์การ

 บุคลากร
สานักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
เป็นผู้นา
การพลิกโฉม
การเมืองไทยที่
สง่างาม (smart

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

ระดับให้ มี
มาตรฐาน มี
แนวทางการ
ดาเนินงาน และ
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
ระดับ
 ระดับ
ความสาเร็จด้าน 1-5
การยอมรับจาก
ทุกภาคส่วนใน
สังคมและเวที
โลก

 ระดับ
ความสามารถ
ในการเป็นผู้นา
การพลิกโฉม
การเมืองไทยที่
สง่างามของ
บุคลากร
สานักงาน

ระดับ
1–5

กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580

3

4

5

3

4

5

5.1 โครงการจัดทาและเสนอกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้ง
5.1.1 ศึกษาความเหมาะสมและความจาเป็นของ
การพัฒนาศูนย์และกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมการการ
เลือกตั้ง
5.1.2 ศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน การดาเนินงาน
ของกระบวนการถ่ายทอดที่ดี
5.2 โครงการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน
การดาเนินงาน ตามหลักสากล
5.2.1 การพัฒนาและถ่ายทอดมาตรฐาน การ
ดาเนินงาน ของกระบวนการเลือกตั้งที่ดีไปสู่
การปฏิบัติถ้วนหน้า
5.2.2 วิจัยประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
ถ่ายทอดมาตรฐานการดาเนินงาน ฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติงาน
6. เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้มีสมรรถนะในการจัดการความรู้ด้าน
การเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมทางการมือง
6.1 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดับบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านการถ่ายทอด ในยุคดิจิทัล

หน้า 57

ประมาณการงบประมาณ
(ล้านบาท)
2566- 2571- 25762570 2575 2580

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

มิติ

วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
political
transformer)

ตัวชี้วัดที่แสดงผล
งานหลัก

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ

คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ร้อยละ
 มีนวัตกรรม
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่
เหมาะสมใน
การขับเคลื่อน
วิถี
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
และการบริหาร
จัดการ
กระบวนการ
เลือกตั้งที่ดี

กลยุทธ์/โครงการ

2566- 2571- 25762570 2575 2580
70

80

90

6.1.1 พัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้สามารถสร้างต้นแบบใน
การถ่ายทอด
6.1.2 พัฒนาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ให้มีทักษะความสามารถ
(competencies) ในการเป็นผู้นาการ
ถ่ายทอด
6.2 โครงการพัฒนาสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูด้ ้านวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระบวนการ
เลือกตั้งที่ดี และการสร้างเครือข่ายและพลังร่วมใน
การขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสรุปบทเรียนจาก
การทางานและจัดการความรู้ อย่างจริงจัง
และเป็นระบบ
6.2.2 ถ่ายทอดความรูด้ ้านวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กระบวนการเลือกตั้งที่ดี และการสร้าง
เครือข่ายและพลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่
วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่การ
ปฏิบัติทั่วทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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6.3 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถการถ่ายทอด
ของบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6.3.1 พัฒนาทักษะความสามารถด้านวิชาชีพของ
บุคลากรสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
6.3.2 พัฒนาทักษะความสามารถด้านการใช้
ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น
ก้าวหน้า
6.3.3 พัฒนาทักษะความสามารถด้านการคิดขั้นสูง
(วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบูรณาการ)
6.3.4 พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาและ
การสื่อสารทางการเมือง
6.4 โครงการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมร่วมใน
องค์การและผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคลในองค์การเข้าสู่ “วัฒนธรรม
องค์การที่พึงประสงค์” และแผยแพร่สู่สังคม
ภายนอกด้วยการเป็นแบบอย่างทีด่ ี (architype)
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการ
สื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายในการสื่อสารของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว
7.1 โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร ที่
จาเป็นสาหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7.2 โครงการสรรหาผูส้ ร้างนวัตกรรม
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7.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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3.1.11 ข้อเสนอโครงการสาคัญ หรือ โครงการเรือธง (flagship projects)
การถ่ายทอดแผนระยะปานกลาง ไปสู่แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 - 3 ปี ได้แก่ การจัดทาโครงการต่าง ๆ
ให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดยอาศัยเครื่องมือ
“โฮชินคันริ (Hoshin Kanri)” หรือ X-Matrix ในการเชื่อมโยงโครงการ และแผนในระดับต่าง ๆ ของสานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี โดยสรุ ป โครงการที่ เ ป็ น ข้ อ เสนอโครงการส าคั ญ
หรือ โครงการเรือธง (flagship projects) ในปีงบประมาณ 2563-2564 ใน 10 ลาดับแรก ดังนี้1
ลาดับที่ของ
ที่ โครงการตาม
%
ชื่อโครงการ
X-Matrix
1
1
7.72% โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง
2
2
6.37% โครงการศูนย์ส่ งเสริม และพัฒ นาประชาธิ ปไตยต าบล
(ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประจาตาบล (ศส.ปชต.))
3
3
5.73% โครงการสานักงานอัตโนมัติ (office automation)
4
3
5.73% โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ช่ อ งทางการสื่ อ สาร ที่ จ าเป็ น
ส า ห รั บ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น วิ ถี ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5
5
4.55% โครงการสร้ า งนวั ต กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง
ของประชาชน
6
6
4.08% โครงการสร้างจิตสานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
7
7
3.82% โครงการพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะบุ ค ลากรเพื่ อ
การเปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT
8
8
3.72% โครงการพลเมืองศึกษา (civic education)
9
9
3.68% โครงการพัฒนาการเตรียมการและการจัดการเลือกตั้ง/
การออกเสี ย งประชามติ ใ ห้ แ ก่ บุ ค ลากรผู้ มี ห น้ า ที่
ในการจั ด การเลื อ กตั้ ง /การออกเสี ย งประชามติ แ ละ
ผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
10
9
3.68% โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย

1

หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 2
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 3
ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 2

เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 123/2562 เรื่องที่ 5.1 (5)
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3.1.12 แผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี
แผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี ในรายงานนี้ ได้แก่ แผนปฏิบัติการสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วยโครงการสาคัญที่เป็นเรือธง (flagship projects) สรุปได้ดังนี้
ที่
1

ชื่อโครงการ
โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริต
เลือกตั้ง
2 โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ตาบล (ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยประจาตาบล
(ศส.ปชต.))
3 โครงการสานักงานอัตโนมัติ (office
automation)
4 โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร
ที่จาเป็นสาหรับการขับเคลื่อนวิถปี ระชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5 โครงการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน
6 โครงการสร้างจิตสานึกพลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตย
7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อ
การเปลีย่ นผ่านสู่ digital OECT
8 โครงการพลเมืองศึกษา (civic education)
9 โครงการพัฒนาการเตรียมการและการจัดการ
เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติให้แก่บุคลากรผู้มี
หน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคลากรของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
10 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย
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นอกจากนี้ ยังมีโครงการย่อย อยู่ภายใต้โครงการเรือธงข้างต้นอีก ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในแผนปฏิบัติการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะอาศัยการเขียนโครงการแบบ
เหตุผลสัมพันธ์ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดในแผนปฏิบัติการประจาปี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.1.13 กลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และทิศทางของแผนปฏิบัติงาน
ปั จ จั ย ส าคัญของการวางแผนที่ดีจ าเป็นต้องมีกระบวนการนาไปสู่ ก ารปฏิบัติที่ดีด้ว ย และต้องได้รั บ
ความร่ ว มมือจากทุกหน่ ว ยงานภายในสานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการร่ว มคิด ร่ว มทา และร่ว ม
รับผิดชอบ ในส่วนของการวางแผนยุทธศาสตร์ได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมประชุม
ระดมความคิดเห็น และพิจารณากาหนดทิศทางการทางานขององค์ก ารตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ ที่กาหนดไว้จึงต้องมีการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง
การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลั กดันการทางานของกลไก
ทั้ ง หมดให้ ส ามารถบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ เ พื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของและ
มีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน
และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์ก ารร่วมกัน ประสานกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด
ขององค์การคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จจึงประกอบด้วย
ส่วนสาคัญอย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
(1) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
เพื่อเป็นกลไกในการสื่อสารทิศทางองค์ก ารให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง รวมถึงจะต้องมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงทิศทางการทางานขององค์การเพื่อจะได้เข้าใจและ
สนับสนุนการทางานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(2) ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงาน
มาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อ ย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องมีการปรึกษาหารื อ
ระหว่ า งกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาแผนงาน/โครงการให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น โดยใน
ก ร ะ บ ว น ก า ร ว า ง แ ผ น ไ ด้ มี ก า ร ห า รื อ กั บ ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ภ า พ ห ลั ก ใ น ก า ร ก า ห น ด
ค่าเป้าหมายและแผนงาน/โครงการรองรับ ในส่วนนี้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจะต้องนาแนวคิด
แผนงาน/โครงการดังกล่าวมาจัดทารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพื่อดาเนินการต่อไป
(3) นอกจากการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการแล้ว การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
ส านั ก /กองหรื อ กลุ่ ม งาน/ฝ่ า ย/และระดั บ บุ ค คล เป็ น อี ก ขั้ น ตอนหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้
ทุ ก คนมุ่ ง เน้ น การท างานเพื่ อ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งแปลงเป้ า ประสงค์ และตั ว ชี้ วั ด
ที่แสดงผลงานหลั ก จากระดับองค์ ก ารลงไปสู่ ร ะดั บหน่ว ยงานย่อ ยต่ าง ๆ รวมทั้งลงไปถึ ง
บุคลากรทุกคนในองค์การ
(4) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีความสาคัญ
ต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล จัดเก็บ ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์การให้เกิดขึ้น
(5) การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ เพื่อเป็นข้อมูล
ย้ อ นกลั บ ในการปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละวางแนวทางแก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดาเนินการบรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
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3.1.14 การติดตามและประเมินผล
เมื่ อ มี ก ารแปลงแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานภายในส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง แล้ ว ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะต้ อ งวางระบบที่ จ ะวั ด ความส าเร็ จ ในการบรรลุ
เป้าประสงค์ในระดับต่าง ๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา
ภัย คุกคาม ผลกระทบที่เ กิ ดขึ้ น อัน จะช่ว ยให้ ผู้ รั บผิ ดชอบพิ จารณาหาแนวทางแก้ ไ ขต่ อ ไป การติดตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
(1) การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์
ขององค์การให้มีประสิทธิภาพต่อไป
(2) การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยให้ทุกหน่วยงานจัดทารายงาน
ผลการด าเนิ น งานเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ น และจั ด ท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่ อ แสดงถึ ง
ความก้าวหน้า และปัญหาภัยคุกคามต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไ ข
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่
สู่สาธารณะ
(3) การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
(4) การติดตามผลตามคารั บ รองการปฏิบัติราชการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
(5) ควรมี ก ลไกเชื่ อ มโยงการประเมิ น ผลงานรายบุ ค คลกั บ ผลงานในระดั บ หน่ ว ยงายย่ อ ย
เพื่อเชื่อมโยงกับผลงานในระดับองค์การ เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล (การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการระดับองค์ก าร ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล)
จะเห็ น ว่ า การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานจะมี อ ยู่ ใ นหลายระดั บ และหลายมิ ติ จึ ง ควรมี
การออกแบบพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานที่มีการบูรณาการกันและเป็นประโยชน์
สาหรับเป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าในการดาเนินการ และทราบสาเหตุของการดาเนินการที่ไม่เป็นไป
ตามแผนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป

4. สรุป
องค์ป ระกอบหลั กของแผนยุ ทธศาสตร์ ได้แก่ วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลั ก และยุทธศาสตร์ เป็น
การกาหนดทิศทางของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปัจจัยที่สาคัญยิ่ง ได้แก่ การนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดจากการร่ว มแรง
ร่ ว มใจ ในการผลั ก ดั น การด าเนิ น งานให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้า ประสงค์ และวิสั ยทั ศ น์ ที่ ก าหนดได้ โดยจะต้ อ งมี
การสื่อสารทาความเข้าใจถึงทิศทางขององค์ก าร การประสานงานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตาม
แนวทางของบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard - BSC) รวมถึงจะต้องมีระบบการติดตามประเมินผลใน
ระดับต่าง ๆ อย่างมีบูรณาการ
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5. หน่วยงานที่ปรึกษา
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 02-2182880 , 02-2182859 , 02-2182888

6. คณะที่ปรึกษา
บุคลากรหลัก
1. รศ.ดร.ดารงค์ วัฒนา
2. รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
3. ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา
4. ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ อุดมเดชะ
5. นายชายนา ภาววิมล
6. นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์
7. นายประสิทธิ์ เพ็งเจริญ
8. ดร.สิริวิท อิสโร
9. ดร.พรมณี ขาเลิศ
10. น.ส.พิชญา วิทูรกิจจา
11. น.ส.มัลลิกา แหมะหวัง
12. น.ส.สุพรรษา โตอารีย์

หัวหน้าโครงการ / นักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทายุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทายุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทายุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทายุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทายุทธศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
นักวิจัยหลัก
นักวิจัยหลัก
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยนักวิจัย
เจ้าหน้าที่โครงการ
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7. ภาคผนวก: การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ ของประเทศ
7.1 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยแผนระดับต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ (โปรดดูแผนภาพที่ 1 ประกอบ) ยุทธศาสตร์เป็นแผนระยะยาว มีแผนปฏิบัติการระยะปานกลาง
5 ปี หรือแผนแม่บทรองรับ และแยกออกเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งเป็นการจัดทารายละเอียดของแผน
ประจาปี ตามแนวทางของแผนแม่บ ทและยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ ของ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีความสอดคล้องแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ (โปรดดูแผนภาพที่ 2 ประกอบ) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลการศึกษานโยบายและแผนในระดับ ต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง กฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ จ ะเอื้ อ อ านวยกั บ การด าเนิ น งาน
ของสานักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านความมั่นคง
3) แผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ. 2561 – 2565)
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2565)
5) แผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นความมั่นคง แผนย่อย
การรักษาความสงบภายในประเทศ
6) แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การนาเสนอตามหัวข้อแสดงได้จากแผนภาพ และรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

หน้า 66

แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของแผนระดับต่าง ๆ ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กับแผนระดับต่าง ๆ ของประเทศ
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7.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่มุ่งแก้ปัญหาของระบบ
การเมืองไทยคือ ทาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุ จริตและมีความชอบธรรมในการใช้อานาจ
โดยเพิ่มอานาจพลเมืองในการควบคุมการใช้อานาจในทุกระดับ และครอบคลุ มทุกด้านอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ซึ่งการจะทาให้ระบบการเมืองและระบบราชการมีความสุจริตและความชอบธรรมในการใช้อานาจ ต้องเริ่มตั้งแต่
การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นกระบวนการคัดคนเข้าสู่ระบบการเมือง เพราะหากผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาโดยการซื้อเสียงก็มี
แนวโน้มที่จะเข้ามาใช้อานาจเงินและตาแหน่งโดยมิชอบเพื่อถอนทุนคืนทาให้คนดีที่ไม่ซื้อเสียง ไม่สามารถเสนอตัว
เข้ า มาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารบ้ า นเมื อ งได้ เพื่ อ ปฏิ รู ป การเมื อ งในส่ ว นของการเลื อ กตั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ จึ ง ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป็ น องค์ ก รอิ ส ระ ท าหน้ า ที่ ค วบคุ ม และด าเนิ น การจั ด หรื อ จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และจัดให้มีการออกเสี ย ง
ประชามติ โดยให้มีอานาจในการควบคุม ออกระเบียบ ข้อกาหนด วินิจฉัยชี้ขาด และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
ในองค์ก ารเดีย ว เพื่อให้ การเลื อกตั้งเป็ น ไปโดยสุ จริตและเที่ยงธรรมและโดยพลั น การจัดตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก็เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต โดยหวังว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะสามารถจัดการเลือกตั้ง
อย่ างเป็ น กลางและเป็ น ธรรม และสามารถจัดการกับผู้ ที่กระทาการโดยไม่ชอบด้ว ยกฎหมายในการเลือกตั้ง
ได้อย่างเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพ
หน้าที่และอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 224 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) จั ด หรื อ ด าเนิ น การให้ มี ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ
(2) ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกตาม (1) ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแล
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการนี้ ให้มีอานาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จาเป็น
หรือที่เห็นสมควร
(3) เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) หรือเมื่อพบเห็นการกระทาที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า การเลือกตั้ง
หรือการเลือกตาม (1) มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไป โดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้มีอานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการเลือก หรือการออกเสียง
ประชามติ และสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้ง เลือก หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้ง บางหน่วย หรือทุก
หน่วย
(4) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรั บเลื อกตั้งของผู้ส มัครรับเลื อกตั้งหรือผู้ส มัครรับเลื อก ตาม (1) ไว้เป็น
การชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทาการ หรือรู้เห็นกับการกระทา
ของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทาให้การเลือกตั้งหรือการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(5) ดูแลการดาเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย
(6) หน้าที่และอานาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละ
คนดาเนินการหรือมอบหมายให้คณะบุคคลดาเนินการภายใต้การกากับของกรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดก็ได้
การใช้อานาจตาม (3) ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทาความผิดมีอานาจกระทาได้
สาหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
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มาตรา 225 ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งหรือ
การเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้มีการเลือกตั้งหรือ
การเลือกใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระทาการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือก
แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่ น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 224 (4)
คาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นที่สุด
มาตรา 226 เมื่อมีการดาเนิ น การตามมาตรา 225 หรือภายหลั งการประกาศผลการเลื อกตั้ง หรือ
การเลื อ กแล้ ว มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กผู้ ใ ด กระท าการทุ จ ริ ต
ในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทาของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคาร้องต่อศาล
ฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
การพิ จ ารณาของศาลฎี ก าตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าส านวนการสื บ สวนหรื อ ไต่ ส วนของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ในกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทาความผิ ดตามที่ถูกร้อง ให้ศาลฎีกา สั่งเพิกถอน
สิ ทธิส มัครรั บ เลื อกตั้ง หรื อเพิกถอนสิ ทธิเลื อกตั้งของผู้ นั้นเป็นเวลาสิ บปี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
เมื่อศาลฎีกามีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่า ผู้นั้นมิได้กระทาความผิด และเมื่อศาลฎีกา
มีคาพิพากษาว่าผู้นั้นกระทาความผิด ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้น สิ้นสุด
ลง นับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
มิให้นับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสี่ เป็นจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี
ให้ น ามาตรานี้ ไ ปใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยโดยอนุ โ ลม
แต่ให้อานาจของศาลฎีกาเป็นอานาจของศาลอุทธรณ์ และให้คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุม
ใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งต้องกาหนดให้ใช้ระบบไต่สวนและให้ดาเนินการโดยรวดเร็ว
หน้ า ที่ แ ละอ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
พ.ศ. 2560
มาตรา 22 นอกจากหน้าที่และอานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) หน้าที่และอานาจที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
(2) ออกข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
ตามกฎหมายอื่น
(3) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อกาหนด ระเบียบ หรือประกาศของคณะกรรมการ
(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การสืบสวนและไต่สวน
และการอื่นใดที่จาเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
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(5) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(6) วางระเบียบเกี่ยวกับการชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการเลือกตั้งและดอกเบี้ ยหรือ
เบี้ยปรับ รวมตลอดทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการลด หรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ
(7) กากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว
(8) รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป
(9) จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษา วิ เ คราะห์ หรื อ วิ จั ย เพื่ อ ก าหนดวิ ธี ก ารหรื อ มาตรการให้ ก ารเลื อ กตั้ ง เป็ น ไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
(10) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการและสานักงาน
ในการควบคุม กากับ ดูแลการเลื อกตั้งให้ เป็นไปโดยสุ จริตและเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยชอบด้ว ย
กฎหมาย ให้ถือเป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการที่จะต้องดาเนินการสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพื่ อ
ป้ อ งกั น และขจั ด การกระท าหรื อ การงดเว้ น การกระท าใดอั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ สุ จ ริ ต หรื อ ไม่ เ ที่ ย งธรรม
ในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม
การกาหนดตาม (10) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และต้องคานึงถึง
ผลกระทบต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ หลักธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมประกอบกัน
มาตรา 24 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือส่งเอกสาร
หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม (1) พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้ แจง
ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ มาให้ ถ้ อ ยค า หรื อ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน หรื อ พยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณา
(3) ขอความร่ว มมือให้ ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลั กฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่ อประกอบการ
พิจารณา
(4) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้ บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่ออกเสียงประชามติ หรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
หรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ
ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอานาจตาม (4) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนดด้วย มาตรา
26 ในระหว่างการเลือกตั้ง ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) กากับและตรวจสอบการดาเนินการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและ
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
(2) มีคาสั่งให้ดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเมื่อพบเห็นการกระทาใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(3) เมื่อพบการกระทาหรือการงดเว้นการกระทาใดอัน อาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป โดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าการนั้นเป็นการกระทา หรือการงดเว้น การกระทาของ
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เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอานาจสั่งให้ระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือสั่งให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่
เห็นสมควร ถ้าเป็นการกระทาของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจ และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ หรือสั่งให้
ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด บั น ทึ ก พฤติ ก รรมแห่ ง การกระท าและรวบรวมพยานหลั ก ฐานไว้
เพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ไปได้ ต ามที่ จ าเป็ น หรื อ ในกรณี จ าเป็ น อั น ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ จ ะสั่ ง ให้ ร ะงั บ หรื อ ยั บ ยั้ ง
การดาเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาหรือการงดเว้น
การกระทานั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทาและ
รวบรวมพยานหลักฐานตาม (3) ให้ถือว่าการดาเนินการตามคาสั่งดังกล่าวของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดเป็นการดาเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม (2) จะต้องมีคาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้ ใด
ไว้เป็นการชั่วคราว หรือดาเนินการอื่นใด ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
เมื่อกรรมการผู้ใดออกคาสั่งตาม (2) หรือ (3) แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็วในการนี้
ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกคาสั่ง หรือมีมติให้ดาเนินการอย่างใดตามที่เหมาะสมก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 27 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา และการออกเสียงประชามติ
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง หรือเลือก หรือออกเสียงประชามติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการมีอานาจดาเนินการให้ องค์ กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรื อหน่ ว ยงานอื่น ของรัฐ เป็นผู้ รับผิ ดชอบในการจัดการเลื อกตั้งภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการ กับ ให้ มีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิ ดชอบในการจั ดการเลื อกตั้ง แต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง ให้ ค ณะกรรมการมี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจควบคุ ม ดู แ ล
การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามหน้าที่และอานาจ
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา 28 ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาแต่ ล ะครั้ ง
ให้ ค ณะกรรมการจั ด ให้ มี ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง คณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นแต่ ล ะจั งหวัด
ในระหว่างเวลาที่มีการดาเนินการเลือกตั้ง เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการเลือกตั้ง
และการกระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทาใดที่จะเป็นเหตุทาให้การ
เลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วรายงานให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการทราบเพื่ อด าเนิ น การตามหน้ า ที่และอานาจต่ อไป ในกรณีที่เกี่ยวกับ การปฏิบั ติงานของเจ้ า หน้ า ที่
ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอานาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อ งให้รายงานให้
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว ในการนี้ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีหน้าที่
สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย
คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่จะมอบอานาจ
ของคณะกรรมการหรือกรรมการที่มีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้
ระหว่างเวลาที่มีการดาเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่ค ณะกรรมการ
กาหนด
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วิธีการรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งต้องกาหนดให้สามารถรายงานได้
โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกตั้ งแทนตาแหน่งที่ว่าง หรือมีการออกเสียงประชามติ หรือมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการจะสั่งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่
ตามกาหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ในการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 30
มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจขอให้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบบัญชีของพรรคการเมืองโดยอาจ
ขอให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาที่มีการเลือกตั้งด้วยก็ได้
(2) เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นแจ้งรายงานการทา
ธุรกรรมของพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง หรือผู้สมัคร ตามที่คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ หรือ
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้ง ให้ทราบถึงการโอน
หรื อการเบิ กจ่ ายเงิน ในกรณีดังกล่ าวตามที่คณะกรรมการร้องขอ ทั้งนี้ ภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
และมิให้ น าบทบั ญญัติของกฎหมายที่ห้ ามหน่ว ยงานใดเปิดเผยข้อมูล ในความครอบครองมาใช้บังคับแก่การ
แจ้งข้อมูลตามที่คณะกรรมการร้องขอ
(3) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุกหน่ ว ยที่เกี่ยวกับการข่าว แจ้งข้อมูล เบาะแสตามที่คณะกรรมการร้ อ งข อ
แต่เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัวผู้กระทาความผิ ดหรือ
วางมาตรการป้องกันการกระทาความผิดในส่วนที่เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการ
จะเปิ ด เผยข้ อ มู ล และแหล่ ง ข้ อ มู ล มิ ไ ด้ และเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ นงานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้คณะกรรมการมีอานาจจัดสรรเงินงบประมาณที่สานักงานได้รับจัดสรรมาให้แก่หน่วยงานนั้น เป็นเงินอุดหนุน
ทั่วไปของหน่วยงานนั้นได้
ในการสั่งให้ดาเนินการตาม (1) คณะกรรมการมีอานาจจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 33 เมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดดาเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินผลิตหรือ
เตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอานาจ ใช้เงินหรือทรัพย์สินหรืออิทธิพลคุกคาม
เพื่อให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนดอันจะเป็นผลให้
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่ง
ให้บุคคลนั้นระงับการดาเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน
ผู้ได้รับคาสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคาสั่งนั้นได้ และถ้าศาลปกครอง
สู งสุ ดเห็ น ว่าการดาเนิ นการของบุ คคลนั้ น มิได้เป็นไปเพื่ อให้ การเลื อกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคาสั่งนั้น
มาตรา 35 เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการเลื อกตั้ งให้ เ ป็นไปโดยสุ จริต และเที่ยงธรรม หรือเป็นไป
โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย คณะกรรมการอาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน หรื อ สถาบั น การศึ ก ษา
ซึ่ ง สมั ค รใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านหรื อ เป็ น ผู้ สั ง เกตการณ์ ใ นการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ รายงาน
ต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน การรายงานและการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบี ยบที่คณะกรรมการกาหนด และให้เผยแพร่ผ ลการปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย
มาตรา 36 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทาทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหลักฐานทะเบียนบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไขให้ถูกต้องได้
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎร เพื่อนา
มาดาเนิ น การจั ดทาทะเบี ย นรายชื่อผู้มี สิ ทธิเลื อกตั้งหรือ อาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบี ย นราษฎรหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ เ ห็ น สมควรเป็ น ผู้ จั ด ท าแทนได้ ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา 37 ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง ค่ า ตอบแทน และการสงเคราะห์ อื่ น รวมทั้ ง วิ ธี
ปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้คานึงถึงประสิทธิภาพการทางาน ความคุ้มค่าและความรวดเร็วด้วย
มาตรา 38 ในการปฏิบั ติห น้ าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ กรรมการ เลขาธิการ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา 37 เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา
มาตรา 41 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใดไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือ
ผู้ กล่ าวหาหรื อไม่ ถ้ามีห ลั กฐานพอสมควรหรือมีข้อมูล เพียงพอที่จ ะสื บสวนต่อไปว่ามีการกระทาใด อันเป็น
การฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดาเนินการให้มีการ
สืบสวน หรือไต่สวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูล
ความผิ ด ให้ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง หากปรากฏหลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ว่ า มี ผู้ ก ระท าการตามที่ มี ก ารสื บ สวนหรื อ ไต่ ส วน
ให้คณะกรรมการสั่งให้ดาเนินคดีโดยเร็ว หรือในกรณีจาเป็นจะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทาการ
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้
การดาเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน การสืบสวนและการไต่สวน และการสั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลื อกตั้งของผู้ ถูกกล่ าวหาไว้เป็ น การชั่ว คราวตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
ห้ ามมิให้ บุ คคลใดเปิ ดเผยข้อมูล อันทาให้ ส ามารถระบุ ตั ว ตนของผู้ แจ้ง รวมทั้งข้อมูล ข่าวสารที่ไ ด้ ม า
เนื่องจากการดาเนินการตามมาตรานี้ มาตรา 32 (3) หรือมาตรา 47 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตาม
หน้าที่และอานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคาสั่งศาล
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้
สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 44 เมื่อมีกรณีที่จ ะต้องดาเนินคดี อาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทาความผิ ด ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอานาจเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป โดยให้ส่งสานวนการไต่สวนหรือสานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ เพื่อใช้เป็นสานวนใน
การดาเนินคดีโดยถือว่าสานวนการไต่สวนหรือสานวนการสอบสวนดังกล่าวเป็นสานวนการสอบสวนของพนักงาน
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สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะส่งตัวผู้ต้องหาไปพร้อมกับสานวนการไต่สวนหรือ
สานวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่พนักงานอัยการมีอานาจสั่งให้เจ้าพนักงานตามมาตรา 42 ไต่สวนเพิ่มเติม หรือ
พนักงานอัยการจะดาเนินการไต่สวนหรือสอบสวนเพิ่มเติมเองก็ได้ ถ้าพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่ อศาล และเป็น
กรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี เพื่อดาเนินคดี
ต่อไปแต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ให้เสนอเรื่องต่ออัยการสูงสุด เพื่อวินิจฉัย เมื่ออัยการสูงสุดวินิจฉัย
ประการใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ ในกรณีอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้อง ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบ
และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในจั ง หวั ด ที่ จั ด ให้ มี
การเลือกตั้งเป็นผู้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
เมื่อมีกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนู ญ ให้คณะกรรมการมีอานาจยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ได้
โดยตรง หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา 42 เป็นผู้ดาเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้
และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี นาสานวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการมาใช้เป็นหลักใน
การพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้
ในคดีที่ต้องยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มี
อานาจในการยื่นคาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในการดาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง
มาตรา 45 ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตรายแก่พยาน รวมตลอดทั้ง
มาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน ในมาตรการดังกล่าวจะกาหนดให้มีการจ่ายค่าที่ อยู่หรือค่าเดินทางหรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นด้วยก็ได้
การคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย และให้กระทาได้
เมื่อได้รับคาร้องขอจากบุคคลดังกล่าว
ในกรณีที่กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ผู้ตรวจการเลือกตั้ง หรืออนุกรรมการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ที่ดาเนินการเลือกตั้ง ผู้ใดถูกดาเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง คดี อาญา หรือคดีปกครอง และไม่ว่าจะถูกฟ้องในขณะ
ดารงตาแหน่งหรือเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ถ้าการถูกดาเนินคดีดังกล่าวเป็นเพราะเหตุที่ได้มีมติ คาสั่ง หรือปฏิบัติ
หน้าที่ และมิใช่พนักงานอั ยการเป็นผู้ฟ้อง ให้คณะกรรมการมีอานาจให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคล
ดังกล่ าวได้ และให้ พนั กงานอัย การเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคลเหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ การให้ ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความด้วย
มาตรการในการคุ้ ม ครองพยานตามวรรคหนึ่ ง และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามวรรคสามให้ เ ป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ถึงแม้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะผ่านการกระทารัฐประหารและมีการบัญญัติรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นบังคับใช้ใหม่ถึง 2 ครั้ง แต่หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่บัญญัติไว้
ส่วนใหญ่มีเค้าโครงคงเดิมคือ จัดหรือดาเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิก
วุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และควบคุมดูแลให้เป็น ไปโดยชอบด้ว ยกฎหมาย สืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จาเป็น รวมทั้งดูแล
การดาเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย จากการคงหน้าที่และอานาจให้เป็นไปตามการจัดตั้งขึ้น
เป็นครั้งแรก และได้ขยายเขตอานาจในบางส่วนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
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ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์ก ารที่
มีความสาคัญต่อการปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง
สถานะ หน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายหลั ง จั ด ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราช อาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 เพื่อให้การทางานตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งบรรลุเป้าหมาย สมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงได้มีการจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541 ทาหน้าที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และนายทะเบี ย นพรรคการเมื อ ง โดยเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระใน
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติสถานะ
หน้าที่และอานาจของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
มาตรา 50 ให้มีสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
กากับดูแล และรับผิดชอบของคณะกรรมการ
กิจการของสานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา 51 สานักงานมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการ และดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
(2) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กรรมการ
และผู้ตรวจการเลือกตั้ง
(3) ดาเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะกรรมการ
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กาหนด หรือทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย

7.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ช าติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติกาหนด
วิ ธี ก ารการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ในการติ ด ตาม การตรวจสอบ และ
การประเมินผล รวมทั้ง กาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ
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ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่น คง มีเป้าหมายการพัฒ นาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอ ยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์ก ารที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
เป้าหมายที่ 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ประเด็นที่ 4.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุ ข
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี
มีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
ประเด็ น ย่ อ ยที่ 4.1.3 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้อ อานวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
ได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งได้ผู้นาและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ
มีคุณธรรมสู ง และกล้ าตัดสิ น ใจ โดยปลู กฝั งให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่ ว นร่ว มอย่างถูก ต้ อ ง
กั บ การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ในบริ บ ทของไทย ส่ ง เสริ ม
ให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ ส่ ว นตั ว และของพรรคพวกเพื่ อ นพ้ อ ง เสริ ม สร้ า งพรรคการเมื อ งและสถาบั น ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ มีน โยบาย แนวคิด และการบริ ห ารจั ดการที่ดีมีประสิ ทธิภ าพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒ นา
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได้ อย่างสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถและ
กล้าตัดสินใจ เข้ามาบริหารประเทศให้มุ่งไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและสอดคล้องเหมาะสมกับสังคมไทย

7.4 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง (พ.ศ. 2561 – 2565)
ด้านการเมือง
ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมายที่ 4 ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตย
แบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย
เป้ าหมายที่ 5 ให้ สื่ อมวลชนมีส่ ว นร่ว มในการเสริ มสร้า งวัฒ นธรรมทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตย และความเป็นพสกนิกร
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ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การกระจายอานาจ การปกครองท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม
เป้าหมายที่ 1 ให้มีการกระจายอานาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น
ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ
เป้าหมายที่ 1 ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม
เป้ าหมายที่ 2 ให้ ผู้ ส มัครรับเลื อกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย
เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
เป้าหมายที่ 3 ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม
เป้าหมายที่ 4 ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของประชาชนอย่าง
แท้จริง
ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย
เป้าหมายที่ 1 ให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ
มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ ศรัทธา
และยอมรับของประชาชน
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
เป้ า หมายที่ 3 มี ก ารน าระบบดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ใช้ ส นั บ สนุ น งานพื้ น ฐาน เช่ น งานสารบรรณ
งานงบประมาณ การบัญชีการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารบุคคล โดยกาหนดมาตรฐานการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง ระบบงานให้ชัดเจน และจัดให้มีบริการในลักษณะรวมศูนย์ (Software-as-a-Service)
โดยอาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐให้บริการเอง หรือภาคเอกชนให้บริการภายใต้มาตรฐานที่กาหนดก็ได้
เพื่อลดการลงทุนซ้าซ้อนของหน่วยงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล

7.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2565)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2561–2565) ได้ จั ด ท าขึ้ น ในช่ ว งเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้ อมนาหลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” มาเป็นปรัช ญาน าทางในการพั ฒ นาประเทศต่ อ เนื่ อ ง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน
สาหรับยุทธศาสตร์ที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม และการเมืองอั นเกิดจากกระแสโลกาภิวั ต น์ แ ละ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ
ทั้งภัยคุกคามภายนอก ได้แก่ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ
ได้แก่ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความเห็นต่างทางความคิดและอุ ดมการณ์ของคนในชาติ การสร้าง
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ในระยะ 5 ปี
ต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็น
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ต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ในระยะ 20 ปีข้างหน้า
เป้า หมายที่ 2 สั งคมมีความสมานฉันท์ ผู้ เห็ นต่างทางความคิดของคนในชาติส ามารถอยู่ร่ว มกั น ได้
อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่สาคัญประการ
หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ การให้บริการ
ประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการ
ของท้องถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การใช้งบประมาณยังไม่เพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค
และเป็ น ธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบ าลในสั งคมไทยทาให้ การทุจริตประพฤติมิช อบยังเป็นปัญหาส าคั ญ
ของประเทศ ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบ
ผลส าเร็ จ บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ ใ นช่ ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ทั้ ง การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ให้ โ ปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2579
เป้ า หมายที่ 1 ลดสั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น

7.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นความมั่นคง ถือเป็นกรอบแนวทางการดาเนินการหลักที่จะ
นาไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้
ก าหนดเอาไว้ ซึ่ ง ก็ คื อ “ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุ ข ” โดยมี เ ป้ า หมายส าคั ญ ประกอบด้ ว ย
(1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข (2) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงาน
ด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาความมั่นคง
(4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้กาหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เป้าหมายและตัวชี้วัด
ในห้วงระยะเวลา 5 - 10 - 15 - 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ.2561 -2565 ดาเนินการ
“ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมีนัยยะสาคัญ สาหรับในช่วงปี พ.ศ.2566 – 2570
ดาเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เ กิด” เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนาไปสู่
เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ.2571 – 2575 ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน ” จนกระทั่ง
สามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ.2576 – 2580 ที่ว่า “ประเทศชาติ มั่นคง ประชาชนมีความสุ ข ”
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ในที่สุด โดยสาระสาคัญประกอบไปด้ว ยแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้แก่
1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมือง เอื้อต่อ
การบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กาหนด สังคมมีความเข้มแข็งสามัคคีปรองดอง
ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญคือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ ให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ตลอดถึง
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
2) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เพื่ อ เร่ ง รั ด ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในที่สุด (ภายใน 10 ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่ อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึ งพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบั น พระมหากษัตริ ย์ เอกราช อธิป ไตย บูรณภาพแห่ ง อาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิ ทธิอธิปไตย
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการพัฒ นา
ประเทศ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยมี แ นวคิ ด ในการดาเนิ นการที่ ส าคั ญ คือ
การวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ตามลาดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
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