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แผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ป ี

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
(แผนแม่บทส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2) 

 
1. ความน า 

แผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี ในระยะ พ.ศ. 2566 – 2570 ถือว่าเป็น 
แผนแม่บทส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับที่ 2 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ ง  (Office of the Election Commission of Thailand - OECT) ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติ การ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี ในระยะ พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นแผนแม่บทส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นคาดการณ์ในระยะยาว จึงมีความไม่แน่นอนสูง แผนนี้จึงมุ่งการสื่อสารทิศทาง
องค์การให้แก่บุคลากรทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจ รับรู้ มีส่วนร่วมในด าเนินการสู่
เข็มมุ่ง โดยยกระดับไปในทิศทางของคุณภาพงานและเป้าหมายในระดับอาเซียน การจัดท าแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
แผนแม่บทที่น ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/โครงการในอนาคต ดังต่อไปนี้  

 
2. ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
(vision) พันธกิจ (missions) ค่านิยมหลัก (core values) และประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic themes) ต่อไปนี้  

2.1  พันธกิจ (Missions) 
พันธกิจ แสดงถึง จุดประสงค์ (purpose) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แสดงถึง 

ความจ าเป็นในการจัดตั้ง และด ารงอยู่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพ่ือให้การก าหนดพันธกิจมีความกระชับ สื่อสารเข้าใจ
ง่าย จึงก าหนดเป็นข้อความพันธกิจ ได้ดังนี้ 

 

พันธกิจ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 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 บริบท และระบบนิเวศการเลือกตั้ง (election ecosystem)  ครอบคลุมกฎหมายระดับต่าง ๆ 

การบังคับใช้กฎหมาย (รวมการสืบสวนสอบสวนหาข่าว เป็นต้น) วัฒนธรรมทางการเมือง 
ฯลฯ 
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2.2  วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ เป็นการแสดงทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก และพันธกิจของ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวิสัยทัศน์ ก าหนดได้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ระยะปานกลาง (5 ปี) 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะปี 2566-2570 คือ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับอาเซียน ในกระบวนการเลือกตั้ง 
อย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(OECT is ASEAN’s recognized professional organization in election process for 
democracy under the King’s Head of State.) 

 

วิสัยทัศน์ระยะยาว (20 ปี) 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะปี 2561-2580 คือ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ 
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 าอธิบาย : กระบวนการเลือกตั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ  

ให้ ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างสุภาพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย 
ความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็น 
ความเหมาะสมในกระบวนการเลือกตั้ง เช่น กฎกติกาการเลือกตั้ง วิธีการจัดการการเลือกตั้ง 
พฤติกรรมตามบทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ได้แก่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ 
การเลือกตั้ง/พรรคการเมือง ผู้จัดการการเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน/เครือข่ายการเลือกตั้ง รวมทั้ ง
ระบบนิเวศ (ecosystem) ของการเลือกในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ได้แก่ กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมทางการเมือง 
เป็นต้น และสามารถแก้ปัญหา อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง มีการสื่อสาร  
อย่างสร้างสรรค์ 

o ประเด็นการพิจารณา 
 การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  
 การแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 การเห็นคุณค่าความส าคัญของประชามติ ผลจากกระบวนการเลือกตั้ง  
 การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้ง มีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ ดังนี้ 
ผู้ที่อยู่ในกระบวนการเลือกตั้ง : - 
 สามารถแสดงความคิดเห็น พูดคุยกันด้วยความสุภาพ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย

ความเข้าใจที่ด ี
 แสดงมารยาทที่เหมาะสมให้เกียรติกันและกัน เช่น ไม่แสดงอาการดูหมิ่น หรือรังเกียจ

ในเรื่องที่ตนไม่ชอบ 
 เห็นประโยชน์ของการมีวัฒนธรรมการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
 ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข และสั งคม ท้องถิ่น  รวมทั้ งการปรับตัว ได้อย่ างกลมกลืน 
ในกระบวนการเลือกตั้ง ด้วยความเต็มใจ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถแนะน าโน้ม
น้าวผู้อื่นให้เข้าใจได ้

 ร่วมกิจกรรมการจัดการเลือกตั้งของพลเมือง (civic election) และตรวจสอบทางการ
เมือง เป็นหูเป็นตาในการส่งเสริมคนดีในการใช้อ านาจอธิปไตยของประเทศ และช่วย
ป้องกันคนไม่ดี ไม่ให้ก่อความวุ่นวายทางการเมือง  

o ตัวชี้วัดการเป็นที่ยอมรับของประเทศในกระบวนการเลือกตั้ง สามารถก าหนดได้หลายประการ 
ซึ่งอาจเลือกจากข้อเสนอตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 
 ร้อยละหน่วยเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งได้โดยไม่มีการร้องเรียน 
 ร้อยละหน่วยที่จัดการออกเสียงประชามติที่ไม่มีการร้องเรียน 
 ร้อยละหน่วยเลือกตั้งที่จัดการเลือกตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน กกต. ก าหนด 
 ร้อยละหน่วยที่จัดการออกเสียงประชามติเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน กกต. 

ก าหนด 
 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับการด าเนินงานของส านักงาน กกต. 

 
2.3  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องมีและแสดงจุดยืนอันเป็นหลักการส าคัญของการด าเนินงาน 
และเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมหลัก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ก าหนด
ค่านิยมหลักของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ “OECT” ดังนี้  

 

ค่านิยมหลัก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ 
“OECT” 

Openness = เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส 
Efficiency = มีประสิทธิภาพ 
Communication = สื่อสารดี 
Technology = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี 
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2.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 
การด าเนินการตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้ก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการ  

ในอนาคต ได้แก่ วิสัยทัศน์ อาศัยแนวทางที่มุ่งเน้นสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” 
(strategic themes) หรือเป็น “แผนที่น าทาง” (roadmap) เพ่ือไปสู่เป้าหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดได้ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
                             อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างพันธกิจ ค่านิยมหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์  
 

พันธกจิ  
(5 ประการ) 

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

พัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร
และจัดการเลือกตั้ง การออกเสียง
ประชามตทิี่มีมาตรฐาน และมี
แนวทาง การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ดว้ย
ความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง  
ไม่เป็นภาระ เสมอภาคและเป็น
ธรรม 

พัฒนาองคก์ารและ
บุคลากรในกระบวนการ
เลือกตั้งและการออก
เสียงประชามต ิ
สนับสนุนการวิจัย การ
สร้างนวตักรรม และการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนและ
บูรณาการความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ในการเข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความ
เข็มเข็งให้แก่พรรคการเมอืงในการ
ด าเนนิกจิกรรมทางการเมืองที่
ถูกตอ้ง เพือ่เสริมสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของชาต ิและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

บูรณาการ และหรือแลกเปลี่ยน
ความร่วมมอืขององคก์าร และหรือ
หน่วยงานจัดการเลือกตั้งทั้งในและ
นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาการ
เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
ให้มีประสิทธภิาพ และมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ค่านิยมหลัก  
(4 ประการ) 

OECT : 

Efficiency = มีประสิทธิภาพ Technology = 
ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี 

Openness = เปิดกว้าง 
เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับ
โอกาส 

Openness = เปิดกว้าง เปิดเผย
โปร่งใส เปิดรับโอกาส 

Communication = สื่อสารด ี

ประเดน็ยุทธศาสตร์  
(3 ประการ) 

ประเดน็ที่มุง่เนน้ หรอื ศนูย์กลางแรงโน้มถว่ง (center of gravity - CoG) 

เร่งรดัการบูรณาการ การ
บริหาร การจัดการ
เลือกตั้ง และการบรกิาร  
ดิจิทัล 

  

   

เสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาธิปไตย 
และส่งเสริมการพฒันา
พรรคการเมือง  

 

  

 

สร้างเสริมความรู้ พลัง
ศรัทธา และพลังร่วมวิถี
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยัทัศน์ และยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ข้างต้น รองรับการด าเนินการตามเสาหลักของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 ประการ ดังนี้ 

(1) การจัดการเลือกตั้ง อาศัยยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 “เร่งรัดการบูรณาการ การบริหาร  
การจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล” โดยมียุทธศาสตร์ที่ 2 “เสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง” และ ยุทธศาสตร์ที่ 3: “สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา 
และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เป็นยุทธศาสตร์
สนับสนุน 

(2) การส่งเสริมพัฒนาพรรคการเมือง อาศัยยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 “เสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง” โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 “เร่งรัด 
การบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล”และ ยุทธศาสตร์ที่ 3: “สร้างเสริม
ความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข” เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน 

(3) การให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน อาศัยยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3: “สร้างเสริมความรู้ 
พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
โดยมี ยุทธศาสตร์ที่ 1 “เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล” และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง” 
เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุน  
 

5. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 
แผนยุทธศาสตร์แสดงจุดมุ่งหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์  

เชิงยุทธศาสตร์ (strategic objective) เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้อย่างเป็นวัตถุ  และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธ์
ขับเคลื่อนให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจใช้วิธีการเขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(strategy map) บนพ้ืนฐานของบัตรคะแนนสมดุล (Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งมี 4 มิติ คือ ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์การ ซึ่งความสัมพันธ์ 
ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามมิติของ BSC คือ แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map) ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
กรอบยุทธศาสตร์ที่ได้มีการก าหนดขึ้นนี้ เป็นแผนระยะยาว 20 ปี มีการก าหนดค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์  
ในระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งน ามาก าหนดปฏิบัติตามแผนจริง 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) และระยะที่ 2 
(พ.ศ.2566-2670)  ทั้งนี้ รายละเอียดของการด าเนินการตามห้วงเวลา  ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2670  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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รูปภาพที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
หมายเหตุ: ยุทธศาสตร์ทั้งสามด้าน สอดคล้องกับผลผลิตหลักของส านักงาน กกต. ได้แก่ 1. การจัดการเลือกตั้ง

คุณภาพ 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ 3. การให้ความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 
(civic education) ตามล าดับ 

วิสัยทัศน์  ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เป็นท่ียอมรบัของประเทศ ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชพี 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมุข
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เร่งรัดการบูรณาการ การ
บริหารการจดัการเลือกตั้ง และ

การบริการดิจิตลั

เสริมความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาธิปไตย และ

ส่งเสริมการพัฒนาพรรค
การเมือง

สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา 
และพลังร่วมวิถีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ

เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน

กระบวนการเลือกตั้ง การออก
เสียงประชามติมีความน่าเช่ือถือ 
และได้รับการยอมรับในความ

สุจริตและเที่ยงธรรม

การจัดการเลือกตั้ง การออก
เสียงประชามติมีคุณภาพ

เครือข่ายมีความพึงใจ จากการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองจากส านักงาน กกต.

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ดา้น
พลเมืองศึกษา 

ระบบบริหารจัดการทีม่ีธรรมาภิ
บาล กระบวนงานมี

ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาคและเป็นธรรม 

การสร้างความรว่มมือ และการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งใน

และต่างประเทศ 

กระบวนการสร้างและถ่ายทอด
ความรู้มีมาตรฐานได้รบัการ

ยอมรับจากทุกภาคส่วน

บุคลากรมีจิตส านึก คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงาน

ส านักงาน กกต. มีสมรรถนะใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง

บุคลากรส านักงาน กกต. เป็น
ผู้น าการพลิกโฉมการเมืองไทย
ที่ชาญฉลาด (Smart Political 

Transformer)

ประชาชนมึความเช่ือมั่นศรัทธาใน
วิถีการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
บนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญา

นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทันสมัย สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัตงิานครอบคลุม
ทุกภารกิจ
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6. ยุทธศาสตร์ 1: เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
6.1  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge - SC) 

เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ส านักงาน กกต. มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานได้มากขึ้น ในขณะที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ใช้อ านาจกึ่งตุลาการ สามารถออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยค าวินิจฉัยของ กกต. ผูกพันคู่กรณี 
รวมทั้งมีอ านาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสืบสวนและหาข้อมูลได้  ในขณะที่โครงสร้างอัตราก าลังขอ ง ส านักงาน กกต. มีสัดส่วนไม่ถูกต้อง 
โดยมีลักษณะหัวโต พุงป่อง ขาลีบ ยังไม่เสถียร มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ ผู้ปฏิบัติขาดความผูกพัน  

6.2  วัตถุประสงค์และผลงานหลัก (Objective and  Key Results - OKRs) 
ส านักงาน กกต. มีความสามารถในการใช้โอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน เปลี่ยนแปลงและแปลงร่าง (transform) ให้เท่าทันต่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้ได้ผลผลิต “การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ” โดยทุกภาคส่วนสามารถท าหน้าที่และใช้สิทธิใน
กระบวนการเลือกตั้ง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก โดยมีวัตถุประสงค์ และ
ผลงานหลัก รวมทั้งกลยุทธ์/โครงการดังนี้ 

 

มิต ิ
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผล

งานหลัก  
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

 กระบวนการ
เลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามต ิ
มีความน่าเช่ือถือ 
และได้รับ 
การยอมรับใน 
ความสุจริตและ
เที่ยงธรรม 

 ร้อยละของผูม้ี
สิทธิเลือกตั้งมาใช้
สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง/ออก
เสียงประชามต ิ
ได้ถูกต้อง 

 

ร้อยละ 
 
 
 

81 82 83 84 85 
 

1. พัฒนากระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยระบบดิจิทลั 
(digital OECT/smart OECT 

1.1 โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามตโิปร่งใส 
1.2 โครงการ “แปลงร่าง” การจัดการเลือกตั้ง/การออกเสยีงประชามติ

ด้วยระบบดิจิทัล  
1.3 โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเหตใุนกระบวนการเลือกตั้ง/การออก

เสียงประชามตดิ้วยระบบดิจิทลั 
1.4 โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจรติเลือกตั้งด้วยระบบ

ดิจิทัล 
คุณภาพ
บริการ 

 การจัดการ
เลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามต ิ

 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงกฏหมาย 

ร้อยละ 
 
 
 

86 87 88 89 90 
 

2. พัฒนากระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติให้ชาญฉลาด 
2.1 โครงการการเลือกตั้งแบบสมาร์ท 

3. การวิจัยและพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง 
3.1 โครงการจดัการความรูด้้านการเลอืกตั้ง และการเมือง 
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มิต ิ
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผล

งานหลัก  
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
มีคุณภาพ ระเบียบและ

ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
เลือกตั้งและการ
ออกเสียง
ประชามติ อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว 
และสะดวก 

 

ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

 ระบบบรหิาร
จัดการที่ม ี
ธรรมาภิบาล 
กระบวนงานมี
ประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาคและ
เป็นธรรม  

 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบบรหิาร 

ระดับ 
1-5 

2.2 2.2 2.6 2.8 3.0 4. สร้างนวัตกรรมทางการบริหาร digital OECT/smart OECT 
4.1 โครงการสร้างนวัตกรรมการในการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
4.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมสมยัใหม่ในการพัฒนาระบบบริหาร 
4.3 โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน 
4.4 โครงการพัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้ง  

5. พัฒนามาตรฐานระดบัอาเซียน  
5.1 โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
5.2 โครงการพัฒนากฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้เป็น

มาตรฐานสากล 
6. กระจายอ านาจให้ ส านักงาน กกต. จังหวัด และหน่วยงานใน

ต่างประเทศใหม้ีความคล่องตัว (autonomy) 
6.1 โครงการกระจายอ านาจให้ส านักงาน กกต. จังหวัดให้ม ี

ความคล่องตัว (autonomy) 
6.2 โครงการพัฒนาระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนกิจกรรมกระบวนการ

เลือกตั้งตามนโยบาย กกต.  
7. พัฒนากระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและ 

เป็นมาตรฐานสากล 
7.1 โครงการพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  
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มิต ิ
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผล

งานหลัก  
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
7.2 โครงการคุม้ครองพยานร่วมกับหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
7.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัให้ม ี

ความเชี่ยวชาญ  
7.4 โครงการถ่ายทอดมาตรฐาน การด าเนินงาน ของกระบวนการ

เลือกตั้งท่ีดีไปสู่การปฏิบตัิถ้วนหน้า 
7.5 โครงการเฝ้าระวังและตรวจจับการกระท าผิดดา้นการน าข้อมลูอัน

เป็นเท็จและ/หรือสร้างข่าวลวงที่เป็นภัยต่อกระบวนการเลือกตั้งใน
ระบอบประชาธิปไตย 

การพัฒนา
องค์การ 

 บุคลากรมี
จิตส านึก 
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

 มีนวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
ทันสมัย 
ครอบคลมุทุก
ภารกิจ 

 ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนา
บุคลากร 

 
 
 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนา
นวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัย 

ระดับ 
1-5 
 
 
 
ระดับ 
1-5 

2.2 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 

2.4 

2.6 
 
 
 
 

2.6 

2.8 
 
 
 
 

2.8 
 
 
 
 
 

3.0 
 
 
 
 

3.0 
 

8. การพัฒนาสมมรถนะบคุลากรในการจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามต ิ

8.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรด้าน digital OECT 
8.2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกีย่วข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ 
8.3 โครงการจดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจดัการเลือกตั้งและ

การออกเสียงประชามต ิ
8.4  โครงการตดิตามประเมินผลการเลือกตั้งและการออกเสยีงประชามติ 
8.5  โครงการถอดบทเรียนหลังการเลอืกตั้ง 

9. ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ 
9.1 โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม 
9.2 โครงการใช้การสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยสีมัยใหม ่
9.3 โครงการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงานและบริการ 
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7. ยุทธศาสตร์ 2 : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
7.1  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

การรับรู้ทางการเมือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนและสังคมสับสน และระบบการเลือกตั้ งมีพัฒนาการ
และมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้สุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งมีหลายหน่วยงาน ยังไม่ สามารถอธิบายความได้ชัดเจน 
ท าให้ส านักงาน กกต. ต้องระมัดระวังในการใช้อ านาจกึ่งตุลาการ การออกระเบียบ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน โดยค าวินิจฉัยของ  กกต. ผูกพันคู่กรณี 
รวมทั้งมีอ านาจในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสืบสวนและหาข้อมูลได้ การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ จึงมีความส าคัญ  

7.2  วัตถุประสงค์และผลงานหลัก 
ส านักงาน กกต. มีความสามารถในการใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นที่ยอมรับโดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสีย งประชามติ 

มีส่วนร่วมเพ่ือให้มีความเข้มแข็งในการจัดการกระบวนการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ และผลงานหลัก รวมทั้งกลยุทธ์/โครงการดังนี้ 
 

มิต ิ
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผล

งานหลัก  
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

 เครือข่ายมสี่วน
ร่วมทาง 
การเมืองอย่าง
ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

 องค์การเครือข่าย
มีการด าเนิน
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
เสรมิสร้างพลัง
ร่วมใน 
การขับเคลื่อน
สังคมไทยไปสู่วิถี
การปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์

ร้อยละ 
 
 
 
ระดับ 1-5 
 
 

81 
 
 
 

2.2 

82 
 
 
 

2.4 

83 
 
 
 

2.6 

84 
 
 
 

2.8 

85 
 
 
 

3.0 
 

1. ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.1  โครงการสร้างและขยายหุ้นส่วนการเลือกตั้งภาค
พลเมือง (civic election partnership) และมีอิสระ 
ในการตัดสินใจ หรือ เลือกคนดีทีม่ีคุณธรรมที่อยู่ในแวด
วงที่ดีงาม (man of virtue in merit circle) เข้าสู่
ระบบการเมือง 

1.2  โครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

1.3  โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย  
2. เสรมิสร้างเครือข่ายทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2.1  โครงการเสรมิสร้างเครือข่ายด าเนนิการตามค่านิยม
และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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มิต ิ
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผล

งานหลัก  
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ทรงเป็นประมุข
บนพ้ืนฐานของ
สังคมอุดมปญัญา 

2.2  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

คุณภาพ
บริการ 

 เครือข่ายมี
ความพึงพอใจ 
จาก 
การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
จากส านักงาน 
กกต. 

 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมทาง 
การเมืองเพิ่มขึ้น 

 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 5 5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางระหว่างส านักงาน กกต. 
และเครือข่ายในระบบ 

3.1  โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค ์

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองวิถี
ประชาธิปไตย 

4.1  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
4.2  โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล 

(ศส.ปชต.) 
4.3  โครงการเครือข่ายประชาชน กลุ่มบุคคล องค์การ

ชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบตัิหน้าที่
เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเปน็ผู้สังเกตการณ์การ
เลือกตั้ง 

ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

 กระบวนการ
สร้างความ
ร่วมมือ และ
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 
ทั้งในและ
ต่างประเทศมี
ประสิทธิภาพ 

 ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการสร้าง
นวัตกรรมการมี
ส่วนร่วมทาง 
การเมือง  

ระดับ  
1 - 5 

2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 5. พัฒนากระบวนการเครือข่ายเลือกตั้งไปสู่การเลือกตั้งแบบ
ชาญฉลาด (smart election network) 

5.1  โครงการความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ประชาธิปไตยระหว่างองค์การทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5.2  โครงการเครือข่ายป้องปรามและปราบปรามการทุจริต
ในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามต ิ

การพัฒนา
องค์การ 

 ส านักงาน 
กกต. มี

 ระดับสมรรถนะ
ของบุคลากร 

ระดับ  
1 - 5 
 

2.2 
 
 

2.4 
 
 

2.6 
 
 

2.8 
 
 

3.0 
 
 

6. สร้างสมรรถนะของบุคลากรในการส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ทางการเมือง และมุ่งเน้นการปฏิบตัิงานท่ีมีความเป็นมือ
อาชีพและเป็นกลางทางการเมือง 
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มิต ิ
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผล

งานหลัก  
หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
สมรรถนะ 
ในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 ระดับความ
พร้อมของ
เทคโนโลย ี
ในการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

 
 
ระดับ  
1 - 5 
 

 
 

2.2 
 

 
 

2.4 
 

 
 

2.6 
 

 
 

2.8 
 

 
 

3.0 
 

6.1  โครงการสร้างนวัตกรรมการมสี่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 

7. สร้างวัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์ของส านักงาน กกต. 
7.1  โครงการทบทวนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การและ

จริยธรรมของบุคลากรส านักงาน กกต.  
7.2  โครงการสันทนาการพนักงาน กกต.เพื่อความสัมพันธ์ 

สร้างความสามัคคีและวัฒนธรรมองค์การ 
8. สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน
การปฏิบัติงานครอบคลมุทุกภารกจิ  

8.1  โครงการส านักงานอัตโนมัติ (office automation) 
8.2  โครงการจดัการความรู ้ 
8.3  โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในทุกระบบงานของส านักงาน กกต.เพื่อ 
การสร้าง/พัฒนาเครือข่าย การส่งเสรมิประชาธิปไตย
และการพัฒนาทางการเมืองร่วมกบัส านักงาน กกต. 

8.4  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายประชาธิปไตย  

8.5  โครงการพัฒนาข้อมลูสารสนเทศในระบบสารสนเทศ
เพื่อการสร้าง/พัฒนาเครือข่าย การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการพัฒนาทางการเมืองร่วมกับ
ส านักงาน กกต. 

8.6  โครงการโซเชียลมีเดียในทางการเมืองอย่างสร้างสรรค ์
เผยแพรด่้วยระบบเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล   

8.7  โครงการส่งเสริมการค้นคิดนวตักรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการส่งเสรมิการพัฒนาพรรคการเมือง  
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8. ยุทธศาสตร์ 3: สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8.1  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  

 สังคมและประชาชนสับสนจากการเปลี่ยนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการตีความแตกต่างกัน และระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนไป อีกทั้งส านักงาน กกต. มีระบบ  
การบริหารที่อ่อนแอมีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ ผู้ปฏิบัติขาดความผูกพัน  

8.2  วัตถุประสงค์และผลงาน 
ส านักงาน กกต. อาศัยความสามารถและสมรรถนะหลักในกระบวนการจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติให้ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก เพ่ือเป็นทีย่อมรับ

ของทุกภาคส่วน มีความศรัทธาในวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกระบวนการเลือกตั้งที่ดี และพลังร่วม ในการขับเคลื่อนสังคมไทย
ไปสู่วิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญา 

หมายเหตุ : อาศัยจินตภาพในการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
วิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นได้ทั้งปรัชญาและรูปแบบการเมืองการปกครองของราชอาณาจักรไทยอันมีอั ตลักษณ์

เฉพาะของตนเองและมีสารัตถะส าคัญบางประการที่แตกต่าง จากนัยของประชาธิปไตยแบบดั้งเดิมของตะวันตกและ/หรือพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศ
สังคมนิยมยุคใหม่ ภาพที่ปรากฏอาจเป็นเพียงโครงสร้างและหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาแต่แรกเดิม แต่แท้จริ งแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
ดั่งรากแก้วที่หล่อเลี้ยงสังคมไทยให้เป็นราชอาณาจักรที่มั่นคงสถาพร และเป็นแหล่งบ่มเพาะอารยธรรมแบบต่อยอดอันเป็นที่ประจักษ์ การน า ประเด็นยุทธศาสตร์นี้ไปสู่ 
การปฏิบัติจึงมีความซับซ้อนกว่าการวางยุทธศาสตร์โดยทั่วไป และต้องท าความกระจ่างเพ่ือให้เห็นปรัชญาและมรรควิธีในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลที่มีต่อวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และ
ประสงค์ผลทั้งที่เป็นประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ในภายหน้าและประโยชน์สูงสุดของราชอาณาจักร โดยการแสดงออกทั้งในลักษณะของความเป็นอยู่ /วิถีชีวิตประจ าวัน และ
จิตใจของคนในสังคมนี้ 

2. วิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่จ าเป็น ต้องพัฒนาคนในสังคมนี้ให้มีความเป็นอยู่/วิถี
ชีวิต และจิตวิญาณของความเป็นประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ภายใต้ร่มเงาของค าว่า “democracy under the King’s head of state” โดยมีตัวแบบ “DARE” เป็นกรอบ
แนวคิดส าคัญในการน าไปด าเนินงาน 
 Discipline ความมีระเบียบวินัย 
 Accountability ความสามารถในการตรวจสอบได้ 
 Respectful mind จิตรู้เคารพ 
 Energy พลังร่วมที่เกิดจากความสมดุลของปัจจัยหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย ศรัทธา ปัญญา สติ สมาธิ (ความมุ่งม่ัน) และ วิริยะ (ความเพียร) 
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3. กระบวนการเลือกตั้งท่ีดี เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่จ าเป็นต้องพัฒนาระบบการเลือกตั้งให้เป็นระบบการเลือกตั้งที่ดีและสามารถน าคนดีมีคุณภาพเข้า
สู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ร่มเงาของค าว่า “การเลือกตั้งอย่างโปร่งใส (transparent election)” โดยมี
ตัวแบบ “BELIEF” เป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการด าเนินงาน  

  Belonging ความรู้สึกเป็นเจ้าของสิทธิการเลือกตั้งอันทรงคุณค่าของประชาชน 
  Ethics ระบบจริยธรรมในกระบวนการเลือกตั้ง 
  Laws & Regulation กฎหมาย จารีต และระเบียบปฏิบัติในการบริหารจัดการกระบวนการเลือกตั้ง 
  Internal Control กลไกการควบคุมภายในของพรรคการเมืองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  Ecosystem ระบบนิเวศท่ีเกื้อหนุนให้เกิดกระบวนการเลือกตั้งที่ดี 
  Fairness ความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง 

4. พลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการสร้าง
เครือข่ายและพลังร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภายใต้ร่มเงาของค าว่า  “การระดมพลเมือง
ประชาธิปไตย (democratic civil mobilization)” โดยมีตัวแบบ “PEER” เป็นกรอบแนวคิดส าคัญในการด าเนินงาน 

      Participation การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนไปสู่วิถีการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
               Education การให้การศึกษาแก่ภาคีร่วมพัฒนา 
      Empowerment การให้อ านาจแก่ภาคประชาชน 
      Reinforcement เสริมแรงให้ภาคประชานชนมีทักษะความสามารถและพลังในการขับเคลื่อน 
 

โดยมีวัตถุประสงค์ และผลงานหลัก รวมทั้งกลยุทธ์/โครงการดังนี้ 
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มิต ิ
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผลงาน

หลัก  
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

 ประชาชนมึ
ความเชื่อมั่น
ศรัทธาในวิถี
การปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
บนพ้ืนฐานของ
สังคมอุดม
ปัญญา 

 ระดับความส าเร็จ
ในการเสริมสร้าง
ความรู้ ศรัทธาใน
วิถีการปกครอง 
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระ มหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

 ระดับความส าเร็จ
ในการเสริมสร้าง
พลังร่วมในการ
ขับเคลื่อน
สังคมไทยไปสู่วิถี
การปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข
บนพ้ืนฐานของ
สังคมอุดมปญัญา 

ระดับ  
1-5 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 
1-5 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 

2.6 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 
 

2.8 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 
 

3.0 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 
 

1. เสรมิสร้างศรัทธาในวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

1.1 โครงการวิถีประชาธิปไตย ผ่านตัวแบบ DARE 
1.2 โครงการแผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย 

ด้วยการแสดงกรณีแบบอย่างท่ีดี (architype) 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจและค่านิยมทางการเมืองที่ส่งเสริม

ระบบการเลือกตั้งท่ีดีและสามารถน าคนดีมีคณุภาพเขา้สู่
ระบบการเมือง 

2.1 โครงการจดัการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้เป็น
ระบบการเลือกตั้งท่ีด ี

2.2 โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น (primary 
election) ของพรรคการเมือง  

คุณภาพ
บริการ 

 กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ด้าน
พลเมืองศึกษา  

 ร้อยละ
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรูด้้าน
พลเมืองศึกษา 
 

ร้อยละ 
 

76 
 

77 
 

78 
 

79 
 
 

80 
 
 

3. ด าเนินการพลเมืองศึกษา (civic education) ให้ความรู้
ทางการเมืองเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความเห็นต่างที่เกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการเลือกตั้ง 

3.1 โครงการพลเมืองศึกษา  
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มิต ิ
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผลงาน

หลัก  
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
3.2 โครงการให้ความรู้ที่ เท่าทันการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
3.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สื่อหลักและผู้น าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารในสังคมออนไลน์มีระบบก ากับดูแลและ
ควบคุมตรวจสอบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการเลือกตั้งในสื่อนั้น ๆ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ในการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยและการพัฒนากระบวนการเลือกตั้งให้
ระบบการเลือกตั้งท่ีดี 

4.1 โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
4.2 โครงการส่งเสริมความรู้ ให้ภาคประชาชนเข้ามามี

บทบาทส าคัญในการจัดการเลือกตัง้ด้วยตนเองทุกระดบั 
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

 กระบวนการ
สร้างและ
ถ่ายทอดความรู้
มีมาตรฐาน
ได้รับ 
การยอมรับจาก
ทุกภาคส่วน 

 ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนา
กระบวนการ
เลือกตั้งทุกระดับ
ให้มีมาตรฐาน 
แนวทาง 
การด าเนินงาน 
และ 
การปฏิบัติงาน 

 ระดับความส าเร็จ
ด้านการยอมรับ
จากทุกภาคส่วน
ในสังคมและเวที
โลก 

ระดับ 
 1 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 
1-5 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 

2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 
 

2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 
 

3.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 
 

5. ผลักดันกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และ
ค่านิยมการเลือกตั้งเพื่อให้มคีวามต่อเนื่อง 
ในการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยและการพัฒนา
กระบวนการเลือกตั้งท่ีด ี

5.1 โครงการจดัท าและเสนอกระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้ง 

5.2 โครงการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดความรู้  
ความเข้าใจ และค่านิยมการเลือกตั้งให้มีมาตรฐาน  
การด าเนินงานตามหลักสากล 
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มิต ิ
วัตถุประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัดที่แสดงผลงาน

หลัก  
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/โครงการ 

2566 2567 2568 2569 2570 
การพฒันา
องค์การ 

 บุคลากร
ส านักงาน กกต. 
เป็นผู้น าการ
พลิกโฉมการ
เมืองไทยท่ี 
สง่างาม (smart 
political 
transformer) 

 ระดับ
ความสามารถ 
ในการเป็นผู้น า
การพลิกโฉม 
การเมืองไทยท่ี 
สง่างามของ
บุคลากร 
ส านักงาน กกต. 

 มีนวัตกรรม ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารที่
เหมาะสมใน 
การขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข
และการบริหาร
จัดการ
กระบวนการ
เลือกตั้งท่ีด ี

ระดับ  
1 – 5 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 

66 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 

67 

2.6 
 
 
 
 
 
 
 

68 

2.8 
 
 
 
 
 
 
 

69 

3.0 
 
 
 
 
 
 
 

70 

6. พัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้งให้มี
สมรรถนะในการจดัการความรูด้้านการเลือกตั้งและการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง 

6.1 โครงการพัฒนาเพื่อยกระดบับุคลากรของส านักงาน 
กกต. ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในยุคดิจิทลั 

6.2 โครงการพัฒนาส านักงาน กกต. ให้เป็นองค์การแห่ง
การเรยีนรู้ด้านวิถีประชาธิปไตย กระบวนการเลือกตั้งท่ี
ดี และการสร้างเครือข่ายและพลังร่วมในการขับเคลื่อน
ไปสู่วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

6.3 โครงการพัฒนาทักษะความสามารถการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของบุคลากรส านักงาน กกต. 

6.4 โครงการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมร่วมในองค์การ
และผลักดันใหเ้กิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ในองค์การเข้าสู ่“วัฒนธรรมองค์การที่พึงประสงค์” 
และแผยแพรสู่่สังคมภายนอกด้วยการเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี (architype) 

7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการสื่อสาร
ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายในการสื่อสารของส านักงาน 
กกต. ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

7.1 โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย 

7.2 โครงการสรรหาผูส้รา้งนวัตกรรม 
7.3 โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสาร

ด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย 
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9.  ข้อเสนอโครงการส าคัญ หรือ โครงการเรือธง (flagship projects) 
การถ่ายทอดแผนระยะปานกลาง ไปสู่แผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 - 3 ปี ได้แก่ การจัดท าโครงการต่างๆ 

ให้เชื่อมโยงกับแผนงาน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดยอาศัย
เครื่องมือ “โฮชินคันริ” (Hoshin Kanri) หรือ X-Matrix ในการเชื่อมโยงโครงการ และแผนในระดับต่าง ๆ  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสรุปโครงการที่เป็นข้อเสนอโครงการ
ส าคัญ หรือ โครงการเรือธง ที่ควรด าเนินการต่อเนื่องจากแผนฯ ระยะที่ 1  ดังนี้ 
 

ที ่ ล าดับที่ของ
โครงการตาม 
X-Matrix 

% ชื่อโครงการ หมายเหตุ 

1 1 7.72% โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง ยุทธศาสตร์ 1 
2 2 6.37% โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล 

(ศส.ปชต.) 
ยุทธศาสตร์ 2 

3 3 5.73% โครงการส านักงานอัตโนมัติ (office automation)  ยุทธศาสตร์ 1 
4 3 5.73% โครงการศึกษารูปแบบและความเหมาะสมของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางการสื่อสาร ที่จ าเป็น
ส าหรับการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ยุทธศาสตร์ 3 

5 5 4.55% โครงการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 2 

6 6 4.08% โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ 3 
7 7 3.82% โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพ่ือการ

เปลี่ยนผ่านสู่ digital OECT  
ยุทธศาสตร์ 1 

8 8 3.72% โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) ยุทธศาสตร์ 3 
9 9 3.68% โครงการพัฒนาการเตรียมการและการจัดการเลือกตั้ง/

การออกเสียงประชามติให้แก่บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการ
จัดการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติและผู้เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงาน กกต. 

ยุทธศาสตร์ 1 

10 9 3.68% โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังประชาธิปไตย ยุทธศาสตร์ 2 
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9.1.1  กลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงาน 
ปัจจัยส าคัญของการวางแผนที่ดีจ าเป็นต้องมีกระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีด้วย และต้องได้รับ  

ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วม
รับผิดชอบ ในส่วนของการวางแผนปฏิบัติงานได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าประสงค์ และวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้จึงต้องมีการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

1) การขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติงาน 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานนั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไกทั้งหมด

ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้ง 
ต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการ
ขับเคลื่อนองค์การร่วมกัน ประสานกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์การคือ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จจึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ
อย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้ 

(1) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
และเพ่ือเป็นกลไกในการสื่อสารทิศทางองค์การให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ  
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง รวมถึงจะต้องมีการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงทิศทางการท างานขององค์การ 
เพ่ือจะได้เข้าใจและสนับสนุนการท างานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยการ
ถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไปสู่บุคลากรทุกคนอย่างเป็นทางการ ที่เรียกว่า “ข้อตกลง
ผลงาน” หรือ PA (performance agreement) 

(2) การน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาก าหนดแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยจะต้องมีการปรึกษาหารือระหว่างกันเพ่ือให้เกิดการบูรณาแผนงาน/โครงการให้
บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยในกระบวนการวางแผนได้มีการหารือกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก  
ในการก าหนดค่าเป้าหมายและแผนงาน/โครงการรองรับ ในส่วนนี้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจะต้อง
น าแนวคิดแผนงาน/โครงการดังกล่าวมาจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

(3) การถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไปสู่ส านัก/กองหรือกลุ่มงาน/ฝ่าย/และระดับบุคคล  
สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ดังนั้น จึงต้องแปลงเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดที่แสดงผลงานหลัก  จากระดับองค์การลงไปสู่ระดับ
หน่วยงานย่อยต่าง ๆ รวมทั้งลงไปถึงบุคลากรทุกคนในองค์การด้วยระบบ PA 

(4) การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะมีความส าคัญ
ต่อการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล จัดเก็บ ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์การให้เกิดขึ้น 

(5) การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ เพ่ือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับในการปรับแผนยุทธศาสตร์และวางแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกั บสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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9.1.2  การติดตามและประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์  

ในระดับต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผล  
ที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหาร
จัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

(1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินการ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับ
น าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

(2) การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยให้ทุกหน่วยงานจัดท ารายงาน  
ผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท า รายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึง
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไข  
เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่  
สู่สาธารณะ  

(3) การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

(4) การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

(5) ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับหน่วยงายย่อย เพ่ือเชื่อมโยง 
กับผลงานในระดับองค์การ เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล (การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคล) 

จะเห็นว่าการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจะมีอยู่ในหลายระดับและหลายมิติ จึงควรมี 
การออกแบบพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่มีการบูรณาการกันและเป็นประโยชน์
ส าหรับเป็นเครื่องมือในการวัดความก้าวหน้าในการด าเนินการ และทราบสาเหตุของการด าเนินการที่ไม่เป็นไป
ตามแผนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 
10. สรุป 

การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ ตามทิศทางของส านักงาน กกต. อาศัย  
การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนอย่างมีส่วนร่วมที่เกิดจากการร่วมแรง  
ร่วมใจ ในการผลักดันการด าเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ โดยจะต้องมี 
การสื่อสารท าความเข้าใจถึงทิศทางขององค์การ การประสานงานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตาม
แนวทางของจัดท าแผนปฏิบัติการแบบเหตุผลสัมพันธ์ (logical framework - logframe) ซึ่งจะได้น าไปก าหนด
แผนปฏิบัติการรายปี 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์ 1: เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
1. ค าอธิบาย :  

(1) ล าดับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ (4) มิติการประเมิน  : 

ตัวช้ีวัดที ่1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 

(2) ชื่อตัวชี้วัด : (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : 

ร้อยละของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง 

 

(3) หน่วยวัด  : (6) หน่วยด าเนินการ / รับการประเมิน : 

ร้อยละ  

 
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย หมายถึง ประชาชนคนไทยที่ กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ 

2. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ หมายถึง ประชาชนคนต่างประเทศที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นผู้มสีิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามต ิ

การมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ลงประชามติได้ถูกต้อง หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ 
ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดยไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ
ผิดกฎหมาย 

2. สูตร/วิธีการค านวณ  :  

จ านวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้อง 
X 100 

จ านวนผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติทั้งหมด 
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3. เกณฑ์การให้คะแนน :  

โดยก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3  ต่อ 1 คะแนน ในแตล่ะรอบ
การประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 

1 ร้อยละ 0-20 

2 ร้อยละ 21-40 

3 ร้อยละ 41-60 

4 ร้อยละ 61-75 

5 ร้อยละ 76-100 

 

4.  วิธีการ :  

รอบการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน 

การเตรียมการ
ก่อนการจัด

เลือกตั้ง 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ตรงต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียง
ประชามติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิงกว้างในทุกสื่อ 
4. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าการข่าว เพ่ือป้องกันการกระท าความผิด 
5. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซักซ้อมการจัดการเลือกตั้ง โดยเผยแพร่ให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติรับรู้ 
 

ระยะการจัด
เลือกตั้ง 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิงกว้างในทุกสื่อ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ 

 
5. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

ร้อยละของการเลือกตั้ง/ลงประชามติ ที่เป็น
อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ - - - 



แผนปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หน้า 23 

       

(6) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
การส ารวจ การบันทึกข้อมูล ณ หน่วยเลือกตั้ง/ลงประชามติ และการสังเกตการณ์ 

 
(7) แนวทางการประเมินผล :  

รอบการรายงาน 
/ ประเมิน 

ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ 
ดังนี้ 

ก าหนดการจัดส่งผลงาน 
/ หลักฐาน 

รอบ  

6 เดือนหลัง 

1. ผลการส ารวจ / การรวบรวมข้อมูล ส่งช้าเกินก าหนดหักวันละ 
0.05 คะแนน (วันท าการ) 

 
(8) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

ชื่อ-สกุล :   
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :    

 โทรศัพท์มือถือ :   
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ยุทธศาสตร์ 2: เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
 
1. ค าอธิบาย :  

(1) ล าดับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ (4) มิติการประเมิน  : 

ตัวช้ีวัดที ่1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 

(2) ชื่อตัวชี้วัด : (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : 

เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

 

(3) หน่วยวัด  : (6) หน่วยด าเนินการ / รับการประเมิน :  

ร้อยละ  

 
กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย หมายถึง ประชาชนคนไทยที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ มีการรวมกลุ่มด าเนินการทางการเมืองตามครรลอง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ หมายถึง ประชาชนคนต่างประเทศที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ มีการรวมกลุ่มด าเนินการทางการเมืองตามครรลอง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หมายถึง เครือข่ายได้มีกิจกรรมในการส่งเสริมการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งการให้ความร่วมมือในจัดการเลือกตั้ง/
ออกเสียงประชามต ิ

(2) สูตร/วิธีการค านวณ  :  

เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
X 100 

เครือข่ายมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งหมด 
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(3) เกณฑ์การให้คะแนน  :  

โดยก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3  ต่อ 1 คะแนน ในแต่ละรอบ
การประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 

1 ร้อยละ 0-20 

2 ร้อยละ 21-40 

3 ร้อยละ 41-60 

4 ร้อยละ 61-75 

5 ร้อยละ 76-100 

 

(4) วิธีการ :   

รอบการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน 

การเตรียมการ
ก่อนการจัด

เลือกตั้ง 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าทะเบียนเครือข่ายทางการเมือง 
2. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ตรงต่อผู้เครือข่ายทางการเมือง 
3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิงกว้างในทุกสื่อ 
4. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าการข่าว เพ่ือป้องกันการกระท าความผิด 
5. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซักซ้อมการจัดการเลือกตั้ง ร่วมกับเครือข่าย
ทางการเมือง 
 

ระยะการจัด
เลือกตั้ง 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิงกว้างในทุกสื่อ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง/ลงประชามติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้ง/ลงประชามติ 
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(5) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

กิจกรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมการเลือกตั้ง/
ลงประชามติ ที่เป็นอย่างถูกต้อง สุจริต และ
เป็นธรรม 

ร้อยละ - - - 

 
(6) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

การส ารวจ การบันทึกข้อมูล และการส ารวจ 
 
(7) แนวทางการประเมินผล :  

รอบการรายงาน 
/ ประเมิน 

ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ 
ดังนี้ 

ก าหนดการจัดส่งผลงาน 
/ หลักฐาน 

รอบ  

6 เดือนหลัง 

1. ผลการส ารวจ / การรวบรวมข้อมูล ส่งช้าเกินก าหนดหักวันละ 
0.05 คะแนน (วันท าการ) 

 
(8) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

ชื่อ-สกุล :   
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :    

 โทรศัพท์มือถือ :   
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ยุทธศาสตร์ 3: สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1. ค าอธิบาย : 

(1) ล าดับตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ (4) มิติการประเมิน  : 

ตัวช้ีวัดที ่1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพบริการ 

(2) ชื่อตัวชี้วัด : (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา  

(3) หน่วยวัด : (6) หน่วยด าเนินการ / รับการประเมิน : 

ร้อยละ  

 

กลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย หมายถึง ประชาชนคนไทยที่กฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 

2. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ หมายถึง ประชาชนคนต่างประเทศที่กฎหมายก าหนดให้
เป็นผู้มสีิทธิเลือกตั้ง/ลงออกเสียงประชามติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หมายถึง เครือข่ายได้มีกิจกรรมในการส่งเสริมการ
ใช้สิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งการให้ความร่วมมือในจัดการเลือกตั้ง/
ออกเสียงประชามต ิ

(2) สูตร/วิธีการค านวณ  :  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติมีความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 
X 100 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ลงประชามติที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านพลเมืองศึกษาทั้งหมด 
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(3) เกณฑ์การให้คะแนน  :   

โดยก าหนดค่าเป้าหมายที่จะท าให้ส าเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3  ต่อ 1 คะแนน ในแต่
ละรอบการประเมิน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 

1 ร้อยละ 0-20 

2 ร้อยละ 21-40 

3 ร้อยละ 41-60 

4 ร้อยละ 61-75 

5 ร้อยละ 76-100 

 

(4) วิธีการ :    

รอบการ
ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน 

การเตรียมการ
ก่อนการจัด

เลือกตั้ง 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 
2. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ตรงต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียง
ประชามติที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 
3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิงกว้างในทุกสื่อ 
4. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งท าการข่าว เพ่ือป้องกันการกระท าความผิด 
5. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซักซ้อมการจัดการเลือกตั้ง ร่วมกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/
ออกเสียงประชามติที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านพลเมืองศึกษา 
 

ระยะการจัด
เลือกตั้ง 

1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์เชิงกว้างในทุกสื่อ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ 
3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรายงานผลการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติ 
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(5) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 

กิจกรรมทางการเมืองที่ส่งเสริมการเลือกตั้ง/
ออกเสียงประชามตทิี่เป็นอย่างถูกต้อง สุจริต 
และเป็นธรรม 

ร้อยละ - - - 

 
(6) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  

การส ารวจ การบันทึกข้อมูล และการส ารวจ 
 
(7) แนวทางการประเมินผล :  

รอบการรายงาน 
/ ประเมิน 

ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ 
ดังนี้ 

ก าหนดการจัดส่งผลงาน 
/ หลักฐาน 

รอบ  

6 เดือนหลัง 

1. ผลการส ารวจ / การรวบรวมข้อมูล ส่งช้าเกินก าหนดหักวันละ 
0.05 คะแนน (วันท าการ) 

 
(8) ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  

ชื่อ-สกุล :   
โทรศัพท์ (ที่ท างาน) :    

 โทรศัพท์มือถือ :   
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11. หน่วยงานที่ปรึกษา 

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร 02-2182880 , 02-2182859 , 02-2182888 
 

12. คณะที่ปรึกษา 
1. รศ.ดร.ด ารงค์ วัฒนา   หัวหน้าโครงการ / นักวิจัย 
2. รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท ายุทธศาสตร์  
3. ผศ.ฉัตรมงคล แน่นหนา  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ 
4. ว่าที่ร้อยตรี ชัยรัตน์ อุดมเดชะ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ 
5. นายชายน า ภาววิมล    ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ 
6. นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท ายุทธศาสตร์ 
7. นายประสิทธิ์ เพ็งเจริญ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ 
8. ดร.สิริวิท อิสโร   นักวิจัยหลัก 
9. ดร.พรมณี ข าเลิศ   นักวิจัยหลัก 
10. น.ส.พิชญา วิทูรกิจจา   ผู้ช่วยนักวิจัย 
11. น.ส.มัลลิกา แหมะหวัง  ผู้ช่วยนักวิจัย 
12. น.ส.สุพรรษา โตอารีย์   เจ้าหน้าที่โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


