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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1. ความเป็นมา 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าสู่นโยบายดิจทิัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้
ประเทศมีทิศทางการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื ่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
เห็นชอบต่อข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเดิม) ซึ่งการเห็นชอบต่อข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของหน่วยงาน
แทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ระยะต่อมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมขอความร่วมมือในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้
บรรลุเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจัดทำข้อมูลดังกล่าวส่งให้ และใช้ข้อมูลเป็นกรอบ
แผนปฏิบัติงานและของบประมาณ 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้
คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
และหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตน จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว  

ระยะที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้จ้างที ่ปรึกษาจากสำนักงานศูนย์วิจัยและ  
ให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2559 - 2561) ซึ่งแผนดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานแล้ว จึงต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ให้สอดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลประเทศไทย ในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ ในระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม เพื ่อเป็นแนวทางของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี อีกทั้งสนับสนุน
นโยบาย ทิศทางเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ เช่น การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศไทย ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นต้น อีกทั้ง
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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1.2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการบริหารจัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ
จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2563 - 2567) ให้สอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งนโยบาย
ภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.3. ขอบเขต และแนวทางการดำเนินงาน 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2563 - 2567) 
เพื ่อให้เกิดการบริหารจัดการที ่ด ีส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนกำหนดแนวทาง แผน/โครงการ กิจกรรมการปฏิบัติของ
หนว่ยงานต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการดำเนินการ และสำหรับใช้เป็นแผนปฏิบัติการรายปีรวมทั้งการเสนอแนะแนวทางรูปแบบที่
เหมาะสมก ับสำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง  ในการดำเน ินการทบทวนแผนปฏ ิบ ัติ งาน  
การติดตามประเมินผล โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดทำรายงานการศึกษาขั ้นต้น ( Inception Report) ประกอบด้วย ผลการศึกษา สำรวจ 
วิเคราะห์และสรุปข้อมูล ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกขององค์กรและ
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประเมินสถานภาพขององค์กรในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (พ.ศ. 2563 - 2567) ศึกษาบริบทของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สถานภาพปัจจุบันอย่างละเอียดครบถ้วนวิเคราะห์ทำ
ความเข้าใจประเด็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการนำประโยชน์
ของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยปัจจัยทั้งภายใน
และภายนอกท่ีต้องพิจารณามีดังนี้ 

1.1. ปัจจัยภายนอก 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
4) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) 
5) กฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที ่เกี ่ยวข้องการกับการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น 

6) แนวโน้มและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber 
Threats) และสื่อสังคมออนไลน์ 
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7) มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น กรอบแนวทางเชื่อมโยง
ร ัฐบาลอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์แห ่งชาต ิ  (Thailand e–Government Interoperability 
Framework: TH e - GIF) มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื ่อนที่ 
(Government Mobile Application Standard) เป็นต้น 

1.2. ปัจจัยภายใน 

1) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย 
2) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 - 2580 
3) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของสำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง พ.ศ. 2559 – 2561 และการดำเนินการที่ผ่านมา 
4) โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. จัดทำรายงานการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report) โดยสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและ
ความต้องการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้ 

2.1. สำรวจสถานะปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
1) Hardware 
2) Software 
3) Network 
4) Security 
5) ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากร 
6) ระบบงานสารสนเทศ และ/หรือ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

และการใช้งาน 

ศึกษารวบรวมการสำรวจข้อมูลสถานภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร แบบสำรวจ  
การสัมภาษณ์ 
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2.2. สัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อขอรับนโยบายสำหรับการนำไปกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ 
1) คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
4) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

ดำเนินการในการเข้าสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือได้รับแบบสอบถาม รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตำแหน่ง ช่ือ-นามสกุล วันท่ีสัมภาษณ์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายอิทธิพร  บุญประคอง พ. 25 พฤศจิกายน 2563 
กรรมการการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ จ. 23 พฤศจิกายน 2563 
กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อ. 24 พฤศจิกายน 2563 
กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย อ.  9 กุมภาพันธ์  2564 
กรรมการการเลือกตั้ง นายบุญเกียรติ รักชาติเจริญ (ผู้แทน) 

นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี 
พฤ. 11 กุมภาพันธ์ 2564 

กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์  มหรรณพ ตอบแบบสอบถาม 
กรรมการการเลือกตั้ง นายฐิติเชฎฐ์  นุชนาฎ ตอบแบบสอบถาม 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช  เอื้อวงศ์ พ. 18 พฤศจิกายน 2563 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ์ พ. 11 พฤศจิกายน 2563 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง  บุญมี พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์  ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง 

นายณัฎฐ์  เล่าห์สีสวกุล  จ.  9 พฤศจิกายน 2563 
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2.3. สัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก 
จำนวน 27 สำนัก) เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง ในการวิเคราะห์
กรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้แก่ 

ลำดับ หน่วยงาน / สำนัก ชื่อย่อ วันท่ีสัมภาษณ์ 
1 สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สพค. พ.  4 พฤศจิกายน 2563 
2 สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง สสพ. พ.  4 พฤศจิกายน 2563 
3 สำนักกิจการพรรคการเมือง สกพ. พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563 
4 สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สสน. พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563 
5 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สลป.1 ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 
6 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 สลป.2 ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 
7 สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  สสล. ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 
8 สำนักกฎหมายและคดี สกม. ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 
9 สำนักพัฒนาบุคลากร สพบ. จ.  9 พฤศจิกายน 2563 

10 สำนักวิจัยและวิชาการ สวช. จ.  9 พฤศจิกายน 2563 
11 สำนักผู้ตรวจสอบภายใน สตส. อ. 10 พฤศจิกายน 2563 
12 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 สสว.1 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 
13 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 สสว.2 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 
14 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 สสว.3 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 
15 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 สสว.4 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 
16 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 สสว.5 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 
17 สำนักวินิจฉัยและคดี สวค. พ. 11 พฤศจิกายน 2563 
18 สำนักประชาสัมพันธ์ สปส. พฤ. 12 พฤศจิกายน 2563 
19 สำนักการประชุม สปช. ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 
20 สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สกกต. ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 
21 สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน สสส. ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 
22 สำนักผู้ตรวจการ สง.ตก. จ. 16 พฤศจิกายน 2563 
23 สำนักบริหารท่ัวไป สบท. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 
24 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สบค. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 
25 สำนักการคลัง สกค. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 
26 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สนย. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 
27 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สทส. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 
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รวมถึง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยการลงพื้นที่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด ดังนี้ 

ลำดับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด วันท่ีสัมภาษณ์ 
1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สมุทรสงคราม จ.  12 ตุลาคม 2563 
2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เชียงใหม่ ศ.  16 ตุลาคม 2563 
3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อ่างทอง อ.  20 ตุลาคม 2563 
4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สงขลา อ.  27 ตุลาคม 2563 
5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หนองคาย ศ.  30 ตุลาคม 2563 

 

2.4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(SWOT Analysis) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 โรงแรม ทีเค. 
พาเลซ & คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 76 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย 
1) ผู ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2) ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนักหรือผู้แทน 
3) เจ้าหน้าที่ของทุกสำนักอย่างน้อยสำนักละ 1 คน 
4) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด 

และเจ้าหน้าที่ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4. เนื้อหาของรายงาน 

รายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็นบทต่างๆ ดังนี้ 

บทที่ 1  บทนำ กล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

บทที่ 2  กรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กล่าวถึง อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายใน รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แผนระดับชาติต่าง ๆ และเป้าประสงค์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2567) 

บทที่ 3  ผลการสำรวจสถานะปัจจุบันการดำเนินการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
กล่าวถึง การนำข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจข้อมูลสถานภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ 
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บทที่ 4  ผลการศึกษาความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
กล่าวถึง การเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอรับนโยบาย
สำหรับกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือรวบรวมความต้องการและความคาดหวัง เพ่ือใช้สำหรับการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและ
ความต้องการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

บทที่ 5  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ 
ผลการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาควบคู่กับแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการวิเคราะห์และกำหนดแผนงานที่เหมาะสม รวมทั้งได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis) นำไปสู ่การกำหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

บทที่ 6  แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
กล่าวถึงแนวทางในการปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางและแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี 

บทที่ 7  รายละเอียดการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์  กล่าวถึง รายละเอียดแผนงาน/
โครงการ ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) จะประกอบไปด้วย แผนงาน/
โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลักที่เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ และงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี 

บทที่ 8  ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การปฏิบัติ   
กล่าวถึง ปัจจัยความสำเร็จที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การปฏิบัติ 
เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในการขับเคลื่อนและกำกับดูแลการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 
 

     



 



บทที่ 2 

กรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
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บทที่ 2 
กรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจทิัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั ้ง ซึ ่งได้บัญญัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
อยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุ ม
อยู่ 3 ประการ คือ จัดการเลือกตั้ง สืบสวน ไต่สวนและวินิจฉัย และออกกฎระเบียบ โดยมีประธานกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับการแต่งตั้งจากประธาน
กรรมการการเลือกตั ้ง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับกิจการของสำนักงาน เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ของมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นผู้ช่วยสั่งงานในหน้าที่รับผิดชอบแบ่งตามภารกิจทั้งหมด 7 ภารกิจ คือ ภารกิจงานบริหาร ภารกิจงาน
สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ภารกิจงานบริหารงานเลือกตั้ง ภารกิจงานพรรคการเมือง ภารกิจการมีส่วนร่วม 
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และส่วนงานอื่น ๆ 

2.1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 
1) ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมาย

กำหนด ให้เป็นไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม 
2) ออกประกาศกำหนดการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน พ.ร.บ. ตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

3) มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นในการเลือกตั้ง 

4) ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่เกี ่ยวกับ 
การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ  

5) ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชี
รายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

6) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
7) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง 

หรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง  
8) เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญากับผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง 
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หน้า 2-2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

9) การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง 
10) ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ 
11) มีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพื ่อดำเนินการสอบสวนและให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล  

ไม่ว่าในเรื่องทางแพ่ง หรืออาญา หรือทางปกครอง แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ตลอดจนให้ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดง และผู้ที่เก่ียวข้อง 

12) การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 
13) ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ส่วนท้องถิ ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุน  

องค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ระบุว่าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

14) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา 
15) ดำเนินการเรื่องอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

2.2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้งเป ็นหน่วยงานที ่ เป ็นอิสระในการบร ิหารงานบ ุคคล 
การงบประมาณ และการดำเน ินการอ ื ่นตามที ่กฎหมายบ ัญญัติ  ตามบทบัญญัต ิพระราชบ ัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่
และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนพรรคการเมือง ดำเนินการ
เพื ่อให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งบรรลุภารกิจและหน้าที ่ตามที ่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และกฎห มายอ่ืน  
อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

2) ดำเนินการเพื ่อให้พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั ้งมีความรู้  
ความเข้าใจหน้าที่ที ่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การเลือก
สมาชิกวุฒิสภา หรือการออกเสียงประชามติ ผู ้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในการเลือกตั้ง หรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้งของผู ้สมัคร  
รับเลือกตั ้ง ผู ้มีสิทธิเลือกตั ้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื ่นใดเพื ่อดำเนินการตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 2-3 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งอยู ่ภายใต้การบังคับบัญชา การกำกับดูแลและรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นผู ้บังคับบัญชาพนักงาน 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

2.3. โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

โครงสร้างและการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการแบ่งส่วนราชการ 
แสดงดังรูปที่ 2-1 และมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

 
 

รูปที่ 2-1  โครงสร้างหน่วยงาน 
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หน้า 2-4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 5) กำหนดหน้าที่และอำนาจ
เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้ 

(1) งานธุรการของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง ศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง 

(2) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(3) เผยแพร่วิชาการ ให้ความรู ้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี ่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(4) รับเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับการปฏิบัติหน้าที ่ของผู ้มีหน้าที ่และอำนาจเกี ่ยวข้องกับ  

การเลือกตั้งเกี ่ยวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวกับ  
การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสนอต่อคณะกรรมการ 

(5) รับเรื ่องร้องเรียนหรือคัดค้านเกี ่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ง  
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้จัดแบ่งส่วนงาน  
ของสำนักงานเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

(1) ส่วนกลาง ได้แก่ สำนักและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืน 

(2) ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักงาน 
ดังนี้ 

(1) สำนักบริหารทั่วไป 
(2) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(3) สำนักการคลัง 
(4) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(5) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 
(7) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 
(8) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 
(9) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 
(10) สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 
(11) สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
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(12) สำนักวินิจฉัยและคดี 
(13) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
(14) สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
(15) สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
(16) สำนักกิจการพรรคการเมือง 
(17) สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
(18) สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
(19) สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
(20) สำนักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(21) สำนักผู้ตรวจการ 
(22) สำนักผู้ตรวจสอบภายใน 
(23) สำนักกฎหมายและคดี 
(24) สำนักการประชุม 
(25) สำนักประชาสัมพันธ์ 
(26) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

(26.1) สำนักพัฒนาบุคลากร 
(26.2) สำนักวิจัยและวิชาการ 

(27) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ส่วนงานตามข้อ 7 (1) - (25) 
และ (27) อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(2) กลุ่มงาน 

ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ข้อ 9 ส่วนงานตามข้อ 7 (26)  
อาจจัดแบ่งส่วนงาน ดังนี้ 

(1) สำนัก 
(2) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
(3) กลุ่มงาน 
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2.4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร ยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 20 ปี 

2.4.1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

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

2.4.2. พันธกิจ (Missions) 

“สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพ่ือให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง” 
(To strengthen Thailand’s election process by which merit individuals are elected to 

hold public office) 

2.4.3. ค่านิยมร่วมขององค์กร “OECT” 

Openness = เปิดกว้าง เปิดเผยโปร่งใส เปิดรับโอกาส 

Efficiency = มีประสิทธิภาพ 

Communication = สื่อสารดี 

Technology = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี 

2.4.4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:  เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนา 

พรรคการเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2.5. กรอบและทิศทางแผนระดับชาติสำหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลโยดิจิทัล ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ 20 ปี ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้มีการกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ขึ้น โดยประกอบด้วย 6 กรอบยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร ์ 1 ด ้านความมั ่นคง – ภายใต ้ย ุทธศาสตร ์น ี ้ม ีกรอบแนวทางการดำเน ินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะสามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินงานตาม
กรอบดังกล่าวได้ 

2) ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะ  
ทางเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการ  
และเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น 

3) ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ – ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ 
มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการยกระดับการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมและท่ัวถึง ประเด็นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี เป็นต้น 

4) ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม – ภายใต้ย ุทธศาสตร์นี้ 
มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการสร้าง 
ความมั ่นคงและการลดความเหลื ่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นพัฒนาระบบบริการ  
และระบบบริหารจัดการสุขภาพ ประเด็นการมีสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิต
ในสังคมสูงวัย  

5) ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - ภายใต้
ยุทธศาสตร์นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็น
การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย  
อย่างบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเด็นการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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6) ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ - ภายใต้ยุทธศาสตร์
นี้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ ประเด็นการวาง
ระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ประเด็นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
และประเด็นการปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้รายจ่ายของรัฐ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับ 
4 ยุทธศาสตร์ของชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดกรอบแนวทางที ่สำคัญ 
ตามยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีไว้ ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ 1 ด้านความมั่นคง 
- เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
- ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่น 

ในกระบวนการยุติธรรม 
- การรักษาความมั ่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
- การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
- การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
- การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2) ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร

รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
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- การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

- การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

- การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3) ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
- ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
- การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
- การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4) ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
- สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
- พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
- มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
- สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
- พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5) ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
- จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
- การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
- การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 2-10 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับ 
4 ยุทธศาสตร์ของชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นแผนช่วยระบุ 
ทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปีของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
สำหรับเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นั้น เป็นการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Transformation to Hi-Value Sustainable 
Thailand) โดยคำนึงถึงพลวัตและเงื่อนไขการพัฒนาประเทศที่เผชิญอยู่ รวมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  
เพ่ือกำหนดทิศทางในระดับโครงสร้าง นโยบาย พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 มีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ฉายภาพแนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงระดับโลก 
(Megatrends) ที่สำคัญ อาทิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร อนาคตของงาน 
การขยายตัวของความเป็นเมือง แนวโน้มเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ การดูแลรักษาสุขภาพและ  
การรักษาพยาบาล และอื่น ๆ 2) สรุปสาระสำคัญของผลกระทบและแนวโน้มจากการแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ทั้งในระดับโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย 3) ทบทวนสถานะของประเทศและผลจากแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน ทรัพยากรมนุษย์ โอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเมื่อนำปัจจัยต่าง ๆ  
มาวิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงที่สำคัญ แสดงดังรูปที่ 2-2 นำไปสู่ความจำเป็นในการพลิกโฉมประเทศไทย 
ในการสร้างโอกาส ลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยี ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ขจัดข้อจำกัดที่บั่นทอน
ขีดความสามารถของประเทศ ลดผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมและ Climate Change โดยใช้องค์ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 2-11 

 

  
รูปที่ 2-2 โอกาสและความเสี่ยงที่สำคัญ 

องค์ประกอบสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ และได้มี
การกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) จำนวน 13 หมุดหมาย เพื่อพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น Hi-Value 
and Sustainable Thailand ภายในปี พ.ศ. 2570 ได้แก่ 
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หน้า 2-12 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ประการที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) ส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขัน ภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก  
โดยมีหมุดหมายที่ต้องบรรลุให้ได้ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

- หมุดหมายที่  1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าส ูง  โดยใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล จัดการกับความเสี่ยงและข้อจำกัด  
ที่อาจลดทอนความสามารถในการแข่งขัน เพื ่อสร้างโอกาสและเพิ ่มมูลค่าผลผลิต นำไปสู่  
การยกระดับของเกษตรกร 

- หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า เดิมธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยเน้นให้ความสำคัญ 
กับการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วด้วยการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก ส่งผลให้เกิด  
ความเสื ่อมโทรมของสิ ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที ่ยว เมื ่อประกอบกับได้ร ับผลกระทบ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ธ ุรกิจการท่องเที ่ยวและการบร ิการ 
ต้องหยุดชะงักลงทั่วโลก อันเป็นผลสู่รูปแบบของตลาดการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ดังนั้น จึงเกิดโอกาส 
ในการใช้จุดเด่นเพื่อเน้นการท่องเที่ยวใช้เชิงคุณภาพ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู และเป็นการนำพาธุรกิจท่องเที่ยวของไทยให้เติบโต 
อย่างยั่งยืน 

- หมุดหมายที่ 3 ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์สันดาปภายใน
ทีส่ำคัญแห่งหนึ่งของโลก แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ประกอบกับแนวโน้มในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ส่งผลให้หลายประเทศเกิดนโยบายยกเลิกการใช้ยานยนต์ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น การสร้างศักยภาพ
การผลิตและส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของไทยนั้น จะเป็นโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ 
และสอดรับกับนโยบายการลดมลพิษและภาวะโลกร้อนในระดับสากล 

- หมุดหมายที่ 4 การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร ประเทศไทยมีจุดแข็งในระบบสาธารณสุข 
ที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ของไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ดังนั้น ระบบสาธารณสุข บริการทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรของไทยจะเป็นกำลังหลัก  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ด้วยการนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการสนับสนุน
การลงทุน วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การเป็น 
Smart Medical/Smart Healthcare และศูนย์กลางบริการสุขภาพมูลค่าสูง  

- หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ ด้วยความได้เปรียบเทียบด้านภูมิรัฐศาสตร์
และศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาคพาดผ่านมากที่สุด มีโครงข่ายคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคได้อย่างไร้รอยต่อ อันจะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประตูการค้าและการลงทุนที่สำคัญ  
ของภูมิภาคด้วยประสิทธิภาพการขนส่งและการโครงข่ายโลจิสติกส์ 

- หมุดหมายที ่ 6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ และเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมทั้ง
ผลักดันการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย การบริการดิจิทัลที่สร้างความเติบโตและมูลค่า
ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในประเทศอย่างรวดเร็ว 
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ประการที่ 2 สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) ลดความเหลื่อมล้ำ
ในเชิงธุรกิจ เชิงพื้นที่ ตลอดจนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้อยโอกาสอย่างตรงกับปัญหาความต้องการ ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยี ฐานข้อมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลักดันการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคอย่างเป็นรูปธรรม 

- หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมเติบโตอย่างต่อเนื่อง  เสริมสร้าง
ศักยภาพสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและตลาดสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการ
ดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ  

- หมุดหมายที่ 8 พ้ืนที่และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่ ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่และเมืองหลัก
ของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ มีความทันสมัย โดยมีฐานเศรษฐกิจหลักอยู่ในพื ้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงควรส่งเสริมให้มีการทำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะในพื้นที่  
และพัฒนาพื้นที่ให้น่าอยู่ 

- หมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ ส่งเสริมให้
ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ
ของโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างพ้ืนที่ รวมถึงส่งเสริมให้มีการบูรณาการข้อมูลคุ้มครอง
ทางสังคมตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประมวลผล และนำประโยชน์  
จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถระบุตัวบุคคล ปัญหา และความต้องการ นำไปสู่การวิเคราะห์  
เพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ 

  
ประการที่ 3 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของภาครัฐและบทบาทภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี มุ่งจัดการปัญหาที่เป็นภัยคุกคามทั้งในประเทศและระดับโลก และยกระดับระบบการจัดการ
โครงสร้างพื ้นฐานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคให้มีความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

- หมุดหมายที ่ 10 เศรษฐกิจหมุนเว ียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  ด้วยการใช้ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีหลายประการ ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
และลดความจำเป็นในการเผาพื ้นที ่ของเกษตรกร เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงาน
หมุนเวียน เพ่ือลดโอกาสในการเกิดก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ 

- หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้
มาตรการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีในการรับมือภัยธรรมชาติ ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ระบบการจัดการภัย ระบบคาดการณ์  
การเตือนภัย การฟ้ืนฟูหลังเกิดภัย เป็นต้น 
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ประการที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enables for Thailand’s Transformation) 
เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านประเทศ ด้วยกลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบการศึกษา การยกระดับแรงงาน 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสอดรับกับทิศทางโลก รวมทั้งกลไกการบริหาร 
จัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย งบประมาณ และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพลิกโฉมประเทศสู ่การเป็น  
Hi-Value and Sustainable Thailand 

- หมุดหมายที่ 12 กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ส่งเสริมบุคลากร 
อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเสริมทักษะประเภทใหม่ ๆ ทักษะทาง
พฤติกรรม (Soft Skills) และสนับสนุนให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ เท่าทันเทคโนโลยี  
สอดรับกับความต้องการงาน เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ผนวกกับการลดลงของประชาชน และการขยายตัวของความเป็นเมือง จะนำมาซึ่งโอกาสในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม ให้คนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว 
และมีรายจ่ายประจำมาก อีกทั้งมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์แต่ขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และกฎหมายจำนวนมากล้าสมัย นำไปสู่ภาระ
ทางการคลังที่เพิ่มสูงขึ้น สังคมเข้าสู่สังคมสูงวัย ดังนั้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง  
และการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว โดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงกระบวนงาน บูรณาการในภาพรวม เพื่อให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

สรุปองค์ประกอบและหมุดหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ดังรูปที่ 2-3 

  
รูปที่ 2-3  Hi-Value and Sustainable Thailand 
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จากการพิจารณาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่ 13 พบว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) จำเป็นต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบ 
ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ 4) ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีการนำกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี มาพิจารณาร่วมกับกรอบแนวคิดการพัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 10 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที ่  1 “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์”  โดยมีเป้าหมายหลัก 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย โดยเฉพาะในแง่การศึกษา ทักษะการดำรงชีวิต 
สุขภาพและการสาธารณสุข และการบ่มเพาะให้เป็นพลเมืองที่ดี 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานของภาครัฐ 

3) ยุทธศาสตร์ที ่ 3 “การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน”  โดยมี
เป้าหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการคลังและภาคการเงิน พัฒนาศักยภาพ
ทางการแข่งขันของภาคการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภาคบริการ และภาคการท่องเที่ยว 

4) ยุทธศาสตร์ที ่ 4 “การเติบโตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน”  โดยมี
เป้าหมายหลักในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  การจัดทำนโยบาย
การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาสิ ่งแวดล้อมที ่ดี การลดมลภาวะ การจัดการขยะมูลฝอย  
และของอันตราย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน” โดยเป้าหมายหลักเพื่อป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ รวมไปถึง
ปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของภาครัฐให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

7) ยุทธศาสตร์ที ่ 7 “การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์”  โดยเป้าหมายหลัก 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์ การพัฒนาด้านพลังงาน การพัฒนาระบบการประปา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 “การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื ่อเพิ ่มจำนวนบุคลากรที ่ม ีความสามารถในการศึกษาพัฒนา วิจัย และคิดค้นนวัตกรรม 
ในเทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ และให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดหาเงินทุน และนำความรู้ที่ได้สู่การ
ปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ 

9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 “การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา
แหล่งรายได้หลักของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว 

10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 “การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค” โดยมีเป้าหมายหลัก 
เพื ่อกำหนดกรอบการดำเนินงานการต่างประเทศของประเทศไทย ทั ้งในด้านการพัฒนา
ภาพลักษณ์ให้เป็นที ่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างความร่วมมือกับประเทศ เพื ่อนบ้าน 
และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นประเทศศูนย์กลาง 
ในการกระจายความเจริญ มีบทบาทเป็นผู้นำทั้งในด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการ และการลงทุน 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องมีความสอดคล้อง
กับ 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั ่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์
ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)  

1) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั ่วประเทศ   
เป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ ซึ ่งจะเข้าถึงบริการได้ทุกที ่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ ด้วยอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่รองรับความต้องการ และราคาบริการไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการดิจิทัล  
อีกต่อไป 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ที่เร่งส่งเสริมเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับ
ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นยุทธศาสตร์ที่สร้าง
ส ังคมด ิจ ิท ัลท ี ่ม ีค ุณภาพ (Digital Society) มุ ่งหว ังท ี ่จะลดความเหล ื ่อมล ้ำทางโอกาส 
ของประชาชนที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื ้นฐาน การขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื ่อง
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล - เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจ ิท ัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐ เพื ่อให้เกิดการปฏิรูป
กระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติได้ 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล – เป็นยุทธศาสตร์ 
ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ ้นมารองรับการทำงานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่มคนทำงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตผลการผลิต 
(Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล - เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสรา้ง
ความมั ่นคงปลอดภัย และความเช ื ่อม ั ่นในการทำธ ุรกรรมด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลให้กับ
ผู้ประกอบการ ผู้ทำงาน และผู้ใช้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องมีความสอดคล้อง
กับทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพ 
ที ่ทั ่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาลดิจ ิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565)  

แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2561 โดยได้แบ่งการดำเนินการเป็นด้านต่าง ๆ 11 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการเมือง 
2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) ด้านกฎหมาย 
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 
10) ด้านพลังงาน 
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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โดยการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั ้ง 11 ด้านจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม 
ของประเทศ โดยสรุปคือ 

- ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ  
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

- ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที ่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 

- ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรคในการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

- การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเกี่ยวข้องกับแผนการ
ปฏิรูป 3 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่  5 เมษายน 
พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นกรอบในการผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ ซึ ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดในทุกภาคส่วน ภาคปฏิรูป
กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืนของประเทศไทย  
ตามนโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวิสัยทัศน์การปฏิรูปประเทศไทยสู่  “ดิจิทัลไทยแลนด์ 
(Digital Thailand)” คือ ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด และได้มีการกำหนด
ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี (Digital Landscape) 4 ระยะ ได้แก่  

- ระยะที่ 1 Digital Foundation คือ ระยะที่ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ใช้ระยะเวลาบรรลุเป้าหมาย 1 ปี 6 เดือน 

- ระยะที่ 2 Digital Thailand: Inclusion คือ ระยะที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทย มีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ใช้ระยะเวลาบรรลุเป้าหมาย 5 ปี 

- ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation คือ ระยะที่ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ ที ่ข ับเคลื ่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทั ลได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ใช้ระยะเวลาบรรลุเป้าหมาย 10 ปี 

- ระยะที่ 4 Global Digital Leadership คือ ระยะที่ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน  
ใช้ระยะเวลาบรรลุเป้าหมาย 20 ปี 
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รวมทัง้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
มุ่งเน้นให้สร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่ประชาชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์
ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา มีความเร็วพอเพียงกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็น
อุปสรรคในการเข้าถึง  

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการผลักดันให้ภาคธุรกิจไทย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
สร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล เพ่ือเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่าง ๆ ของรัฐ 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์  
จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
ด้านกายภาพ และมีความโปร่งใส สามารถอำนวยความสะดวกประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
และมีการเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวของภาครัฐ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนา
กำล ังคน ท ั ้ งบ ุคลากรภาคร ัฐและภาคเอกชน ให ้ม ีความสามารถในการสร ้างสรรค์  
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ พัฒนาบุคลากรในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การสร้าง
และจ้างงานท่ีมีคุณค่าสูง 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการมีกฎหมาย ระเบียบ 
กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล ตลอดจน
คุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและความเชื่อมั่นในการลงทุนต่อไป 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 2-20 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

สำหรับกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประเด็นสำคัญ  
ใน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 
รูปที่ 2-4 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล1 

1) ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมและเร่งด่วน: การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน โดยจัดให้มี
กิจกรรมและโครงการระยะเร่งด่วนที่สุด ที่มุ่งเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  
และสร้างรากฐานการพัฒนาดิจิทัลใน 6 ด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลฯ 

2) ปฏิรูปการทำงาน: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงสถาบัน โดยจะต้องมีการปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการทำงานของภาครัฐ บูรณาการการทำงานในลักษณะข้ามกระทรวง เพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ 

3) บูรณาการงานและทรัพยากร : การบูรณาการงาน งบประมาณ และทรัพยากรในการ
ดำเนินงาน โดยจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันหรือเชื่อมโยงงานและข้อมูลในลักษณะ  
ที่เป็นองค์รวม กำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบแต่ละภารกิจ ปรับปรุงกฎระเบียบ และระบบ
งบประมาณให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกันของส่วนราชการ 

4) ติดตามและประเมินผล: ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของนโยบายแผนงาน โดยต้อง
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับ
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 

 
1 ที่มา: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร. (2559). “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 2-21 

 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2563 - 2565)  

เนื ่องด้วยการปรับเปลี ่ยนการให้บริการ และการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับบริบท 
ในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการปรับรูปแบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐ จึงได้มี 
การประกาศ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทำงานและการให้บริการภาครัฐของประเทศไทย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ  
การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2563 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่  

1) เพ่ือบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
2) เพ่ือให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 
3) เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สำคัญ สำหรับกำหนดประเด็น 

แผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 
4) เพ่ือกำหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอบงบประมาณ

ในการดำเนินงาน 
5) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 

แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประกอบไปด้วย 4 มาตรการ 7 แผนงาน 17 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2: อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประกอบไปด้วย 5 มาตรการ 6 แผนงาน 8 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ 
ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ 4 แผนงาน 11 โครงการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ 3 แผนงาน 5 โครงการ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย  
การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ และการสร้างการ  
มีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของประเทศ 
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หน้า 2-22 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

เมื่อพิจารณาพบว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2567) จำเป็นต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3
ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564)  

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ในวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Landscape) ที่กำหนดเอาไว้ 

1) ระยะที่ 1: Digital Foundation - ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

2) ระยะที่ 2: Digital Thailand I: Inclusion - ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 

3) ระยะที่ 3: Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู ่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วน
นี้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี 

4) ระยะที่ 4: Global Digital Leadership - ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้บรรลุ
เป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี 

โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินงาน 20 ปี มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไว้ด้วยกัน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” 
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รูปที่ 2-5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2559 เฉพาะในส่วนที่ให้กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของหน่วยงาน และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ของรัฐที ่มีหน้าที ่ดำเนินการตามภารกิจที ่กำหนดนำแผนฯ ระยะ 20 ปี และแผนฯ ระยะ 5 ปี จัดทำ 
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่ให้สอดคล้อง โดยมุ่งเน้นการทำงานในลักษณะ 
บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สำหรับนำเสนอคณะกรรมการเฉพาะด้านตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ความว่า “ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินการ 
ตามภารกิจที่กำหนดในนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำ  
หรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดั งกล่าวโดยเร็ว  
และส่งให้คณะกรรมการเฉพาะด้านที ่คณะกรรมการมอบหมายเพื ่อทราบต่อไป และให้กระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
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ทั ้งนี ้ ในมติด ังกล่าวได้ม ีการอนุมัต ิแผนพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 - 2579) และเห็นชอบร่างแผนปฏิบ ัต ิการดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) สำหรับประกาศใช้เป็นนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด้วยการพัฒนาดิจ ิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ดังนี้ 

 

รูปที่ 2-6 กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2 

 
  

  

 
2 ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)”.  
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 
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จากกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมข้างต้น จะมีกลไก
นโยบายติดตาม ประเมินผล ที่ทำงานร่วมกัน โดย 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Ministry of Digital Economy and Society: DE) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ดำเนินการเรื่องนโยบาย ติดตาม ประเมินผล จัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) สำนักงบประมาณ (ดำเนินการเรื ่องการบูรณาการและจัดสรร  งบประมาณ) 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ดำเนินการเรื ่องตัวชี้วัด กพร.) และสำนักงานคณะกรรมการ  
ข้าราชการพลเรือน (ดำเนินการเรื ่องการจัดสรร และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการ
เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ และจัดทำคำของงบประมาณ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
และติดตามประเมินผล 

นอกจากนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (แผนฯ 20 ปี) และร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) (แผนฯ 5 ปี) และภาพกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รูปที่ 2-6) แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฯ 20 ปี และ แผนฯ 5 ปีตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติและเห็นชอบ
ข้างต้น 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับ
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคน
ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้บริหารระดับสูง 2) ผู้อำนวยการกอง 3) ผู้ทำงานด้าน
นโยบายและงานวิชาการ 4) ผู้ทำงานด้านบริการ 5) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 6) ผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป รวมทั้ง กำหนดแนวทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็น 5 มิติและ 7 กลุ่มทักษะ 
ดังนี้ 

มิติที ่ มิต ิ กลุ่มทักษะ 
1 รู้เท่ากันการใช้เทคโนโลย ี 1) Digital Literacy 
2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน 2) Digital Government, Standard and Compliance 
3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา 3) Digital Technology 

4) Digital Process and Services Design and Assurance 
4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจดัการและ 

นำองค์กร 
5) Project and Strategic Management 
6) Digital Leadership 

5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและ
สร้างสรรค ์

7) Digital Transformation 
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สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง วางแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

2.6. เป้าประสงค์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

เป้าประสงค์แผนพัฒนาดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) คือการพัฒนาระบบดิจิทัล 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความทันสมัย และยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
ดิจิทัล รวมทั้ง สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในระยะยาว โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ๖ ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อยกระดับองค์กรสู่ “องค์กร
อัจฉริยะ (Organization Intelligence)” 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการเลือกตั้ง เพื่อยกระดับการให้ข้อมูลข่าวสา ร 
โดย “การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และรับเรื่องร้องเรียนอัจฉริยะ” 

๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื ่อการเชื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ  
และภาคเอกชน เพื่อการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล และเป็น “ศูนย์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งและการเลือกตั้งของประเทศ” 

๔. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากร เพื ่อเสริมสร้างทักษะด้านดิจ ิทัล  
ของบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี โดยเป้าประสงค์ให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งเป็น “บุคลากรที่มีทักษะและสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน” 

๕. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีอนาคต เพื่อสร้างความยั่งยืน  
ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้าง  
“ศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียร ปลอดภัย และคุ้มค่า” 

๖. การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล เพื ่อให้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็น “หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” 

 
 
 

  



บทที่ 3 

สรุปผลการสำรวจสถานะปัจจุบันการดำเนินการดิจิทัล 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านต่าง ๆ 
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บทที่ 3 
สรุปผลการสำรวจสถานะปัจจุบนัการดำเนินการดิจิทัลของ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในด้านต่าง ๆ 

ในส่วนนี้เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ เพ่ือประเมินสถานภาพปัจจุบันและ
เปรียบเทียบความต้องการและสถานภาพของระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ภายในสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองต่อภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง   

ที่ปรึกษาได้ทำการสำรวจข้อมูลสถานภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ โดยสามารถสรุป
ได ้6 ส่วน ดังนี้  

1) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware) 
2) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 
3) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่าย (Network Infrastructure) 
4) ระบบความปลอดภัย (Security) 
5) ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีของบุคลากร  
6) ระบบงานสารสนเทศ และ/หรือ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการใช้งาน 

3.1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hardware) 

3.1.1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

โครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
หลัก คือ ส่วนที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ห้องปฏิบัติการที่ควบคุมดูแลโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สทส.) จำนวน 18 เครื ่อง สรุปได้ดังตารางที ่ 3-1 สำหรับที ่มาของข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิง 1 
(รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ห้องปฏิบัติการที่ควบคุมดูแลโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ1) และ
ส่วนที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ณ ห้องปฏิบัติการที่ควบคุมดูแลโดยสำนักกิจการพรรค
การเมือง จำนวน 4 เครื่อง พร้อมรายละเอียดอุปกรณ์อื่น ๆ สรุปได้ดังตารางที่ 3-2 สำหรับที่มาของข้อมูล
อ้างอิงตามเอกสารอ้างอิง 2 (รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ห้องปฏิบัติการที่ควบคุมดูแลโดยสำนัก
กิจการพรรคการเมือง2) 

  

 
1 ข้อมูลคอมพวิเตอร์แม่ข่าย ได้รับข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ห้อง Server (สภาพใชง้านได้ปกติ) จาก สำนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2 ข้อมูลคอมพวิเตอร์แม่ข่ายและอปุกรณ์ต่อพ่วงของสำนักกิจการพรรคการเมือง ได้รับข้อมูลจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที ่3-1 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ห้องปฏิบัติการที ่ควบคุมดูแลโดยสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลำดับ รายการ 
วันเดือนปีที่

จัดซ้ือ 
อายเุคร่ือง  

(ปี)3 สถานที่ต้ัง หมายเหตุ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ
จัดเก็บข้อมลูกล้องโทรทัศน์วงจรปดิ 
(Monitor และ CPU) 

31 ส.ค. 2552 11 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยีห่้อ Server 
และอุปกรณ์ตดิตั้งสำหรับ Rack 17 ธ.ค. 2553 10 - 

ใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลระเบียบ สถ. 
และผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่งเครื่องแม่ข่ายคืนแล้ว 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยีห่้อ Dell  
รุ่น PowerEdgeR610 Rack 1U 

17 เม.ย. 2553 10 
ห้อง 

Server 

ใช้งานโปรแกรม
ฐานข้อมูลระเบียบ สถ. 
และผู้บริหารท้องถิ่น 

4.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ Dell 
รุ่น PowerEdge R710 - (CPU) 
สำหรับ Antivirus Gateway 

8 มิ.ย. 2554 9 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 

5.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีหน่วย
ประมวลผลแบบ Quad Core ยี่หอ้ HP 
รุ่น Proliant DL380 G7 

8 มิ.ย. 2554 9 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 

6.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยีห่้อ HP รุ่น 
Proliant DL380 G7 9 มิ.ย. 2554 9 

ห้อง 
Server 

ใช้งานส่วนรวม 

7.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีหน่วย
ประมวลผลแบบ Quad Core พรอ้ม
โปรแกรมระบบบปฏิบัติการ 

28 มิ.ย. 2554 9 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 

8.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมีหน่วย
ประมวลผลแบบ Quad Core - (CPU)  28 ก.ค. 2554 9 

ห้อง 
Server 

ใช้งานส่วนรวม 

9.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยีห่้อ Dell 
(TM) รุ่น PowerEdge (TM) M1000e 
Modular Blade 

22 ก.ย. 2556 7 
ห้อง 

Server 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

10.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยีห่้อ Dell 
(TM) Redundant: 
PowerConnect(TM) M8024-k 
Switch 

22 ก.ย. 2556 7 
ห้อง 

Server 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
3 อายุเครื่องนับตั้งแต่ปีที่จัดซื้อ จนถึงปี พ.ศ. 2563 
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ลำดับ รายการ 
วันเดือนปีที่

จัดซ้ือ 
อายเุคร่ือง  

(ปี)3 สถานที่ต้ัง หมายเหตุ 

11.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายยีห่้อ Dell 
(TM) PowerConnect(TM) M6348 
Gigabit Managed 

22 ก.ย. 2556 7 
ห้อง 

Server 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

12.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade 
ยี่ห้อ Dell (TM) PowerEdge M620 
Blade Server 

22 ก.ย. 2556 7 
ห้อง 

Server 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

13.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade 
ยี่ห้อ Dell (TM) PowerEdge M620 
Blade Server 

22 ก.ย. 2556 7 
ห้อง 

Server 
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

14.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Ram 16 
GB ยี่ห้อ IBM รุ่น X3650M4-
7915B2A 

22 ก.ย. 2556 7 
ห้อง 

Server 
ระบบบันทึกเวลา 
การปฏิบัติงาน 

15.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
โปรแกรมบริหารจัดการ ยี่ห้อ Dell 
EMC รุ่น PowerEdge M640 

28 ธ.ค. 2561 2 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 

16.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
โปรแกรมบริหารจัดการ ยี่ห้อ Dell 
EMC รุ่น PowerEdge M640 

28 ธ.ค. 2561 2 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 

17.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
โปรแกรมบริหารจัดการ ยี่ห้อ Dell 
EMC รุ่น PowerEdge M640 

28 ธ.ค. 2561 2 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 

18.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
โปรแกรมบริหารจัดการ ยี่ห้อ Dell 
EMC รุ่น PowerEdge M640 

28 ธ.ค. 2561 2 
ห้อง 

Server 
ใช้งานส่วนรวม 
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ตารางที ่3-2 รายการเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายและอุปกรณ์ ณ ห้องปฏิบัต ิการที ่ควบคุมดูแลโดย 
สำนักกิจการพรรคการเมือง 

ลำดับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/อุปกรณ์ คุณสมบัติและรายละเอียด จำนวน 
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  Lenovo Think System SR 570 Server  

- CPU 3.0 Ghz 
- Cache 24.75 MB 
- FC card และ Network card 
- SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 

รอบต่อนาที มีความจุ 600 GB 

4 เครื่อง 

2.  ระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows 
Server version และ License 

Windows 2016 Standard version  4 ชุด 

3.  Virtualization Software  vSphere Standard Edition  8 ชุด 

4.  Virtualization Management Software  vCenter Foundation Edition  1 ชุด 

5.  Microsoft SQL Server Standard  Microsoft SQL Standard Edition 1 ชุด 

6.  ซอฟท์แวร์สำหรับทำหน้าท่ีสำรองข้อมูล 
สำหรับ DC Site 

Nakivo Backup & Replication ซึ่งสัมพันธ์กับ
อุปกรณ์ข้อ 3  

1 ชุด 

7.  อุปกรณ์สำหรับจดัเก็บข้อมลูแบบภายนอก 
(External SAN Storage)  

Lenovo Storage DS6200 FC  
Disk SSD 800 GB จำนวน 8 หน่วย = 6.4 TB  
Disk SAS 1.8 TB จำนวน 12 หน่วย = 21.6 
TB 

1 ชุด 

8.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณและสลบัสัญญาณ
เครือข่าย  

Cisco Catalyst 9200  2 ชุด 

9.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN Switch Lenovo 6505 SAN Switch 2 ชุด 

10.  อุปกรณ์จดัเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  Softnix Logger ในรูปแบบ Virtual Appliance 1 เครื่อง 

11.  อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)  Sophos Firewall XG450 Next Generation 
Firewall (NGFW) Throughput รองรับ 7.5 
Gbps 

1 เครื่อง 

12.  อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์  
(Web Application Firewall)  

F5 i2600 throughput 10 Gbps 1 เครื่อง 

13.  ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์  

ตู้ rack ขนาด 42u จำนวน 1 ตู ้ 1 ตู ้

14.  หน่วยความจำสำหรบัสำรองข้อมูลแบบ 
External Harddisk  

Seagate Backup Plus External Harddisk 
เชื่อมต่อด้วย USB 3.0 ขนาด 4 TB 

1 ชุด 

รวม 29 

 จากข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข้างต้น พบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีอายุการใช้งานมาก 
ซ่ึงเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพ และเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย 
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3.1.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง (Personal Computer and peripheral 
devices) 

ที่ปรึกษาได้สำรวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง รวบรวมจำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
เครื่องพิมพ์ (Printer) สแกนเนอร์ (Scanner) และจำนวนบุคลากร โดยแบ่งตามสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งส่วนกลางทั้งหมด 27 สำนัก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค ทั้งหมด 77 จังหวัด 
และศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  

จากการสำรวจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) พบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม
ทั้งสิ้น 1,277 เครื่อง เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1,114 เครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 163 เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ จำนวน 335 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ 73 เครื่อง เพ่ือนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากร
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง4 สำหรับรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (ส ่วนกลาง) สรุปได้แสดงดังตารางที่ 3-3, 3-4 และรูปที่ 3-1  
สำหรับที่มาของข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิง 3 (รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง5) 

ตารางที่ 3-3 สรุปจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามหน่วยงาน (ส่วนกลาง) 

หน่วยงาน 
จำนวนเครื่อง 

จำนวน
บุคลากร 

อัตราส่วน 
(เครื่องคอมฯ: 

จำนวนบุคลากร)6 
คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

เครื่องพิมพ์ 
เครื่อง

สแกนเนอร์ 

สำนักผู้ตรวจสอบภายใน (สง.ตส.) 11 5 3 1 9 1.78 

สำนักบริหารท่ัวไป (สบท.) 24 4 12 0 28 1.00 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.) 19 21 11 5 30 1.33 

สำนักการคลัง (สกค.) 
* PC สำหรับ CCTV จำนวน 4 เครื่อง 

61 6 31 2 63 1.00 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 22 7 4 4 22 1.32 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) 
* PC สำหรับห้องอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 
* PC สำหรับศูนย์ข้อมูล 10 เครื่อง 
* Scanner สำหรับศูนย์ข้อมูล ชั้น 2 จำนวน 7 เครื่อง 

78 5 3 8 10 2.30 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 (สสว.1) 25 5 17 1 24 1.25 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 (สสว.2) 20 7 9 1 22 1.23 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 (สสว.3) 33 3 10 3 22 1.64 

 
4 ข้อมูลจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดจาก ECT Intranet เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 
5 ข้อมูลคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ได้รับข้อมูลจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 แสดงอัตราส่วนจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลต่อจำนวนบุคลากรเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอื่น ๆ เช่น ใช้งานใน
ห้องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 3-6 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

หน่วยงาน 
จำนวนเครื่อง 

จำนวน
บุคลากร 

อัตราส่วน 
(เครื่องคอมฯ: 

จำนวนบุคลากร)6 
คอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 

คอมพิวเตอร์
แบบพกพา 

เครื่องพิมพ์ 
เครื่อง

สแกนเนอร์ 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 (สสว.4) 30 5 15 3 26 1.35 

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 (สสว.5) 32 2 12 2 22 1.55 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามต ิ1 (สลป.1) 

70 3 20 1 33 2.21 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามต ิ2 (สลป.2) 

36 3 10 4 24 1.63 

สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามต ิ(สสล.) 

47 5 4 2 33 1.58 

สำนักกิจการพรรคการเมือง (สกพ.) 49 0 7 - 49 1.00 

สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ (สสน.) 34 5 21 1 39 1.00 

สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน (สสส.) 27 10 8 2 30 1.23 

สำนักวินิจฉัยและคดี (สวค.) 43 4 20 3 44 1.07 

สำนักพัฒนาเครือข่ายและการเลือกตั้ง (สพค.) 58 8 9 4 66 1.00 

สำนักส่งเสริมความเป็นพลเมือง (สสพ.) 37 5 19 2 20 2.10 

สำนักกิจการกรรมการการเลือกตั้ง (สกกต.) 129 11 16 4 79 1.77 

สำนักผู้ตรวจการ (สตก.) 34 10 19 1 25 1.76 

สำนักกฎหมายและคดี (สกม.) 53 5 7 4 38 1.53 

สำนักการประชุม (สปช.) 20 6 7 2 19 1.37 

สำนักประชาสัมพันธ์ (สปส.) 
* สำหรับห้องประชุม Operator และ 
แลกบัตร จำนวน 6 เครื่อง 

43 4 11 2 20 2.05 

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง       

- สำนักพัฒนาบุคลากร (สพบ.) 27 5 9 1 20 1.60 

- สำนักวิจัยและวิชาการ (สวช.) 
* สำหรับห้องประชุม 4 เครื่อง ห้องสมุด 7 เครื่อง
ห้องควบคุม 5 เครื่อง 

42 9 13 4 19 1.84 

ส่วนกลาง 18 0 8 6 0  

รวม 1114 163 335 73 836 1.40 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-7 

 

 

รูปที่ 3-1 แสดงจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรของแต่ละสำนัก7 

 
7 แผนภูมิดังกล่าวแสดงเพียงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลต่อจำนวนบุคลากรเท่านั้น ไม่นับรวมจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอื่น ๆ เช่น ใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ ใช้งานในห้องประชุม เป็นต้น 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

หน้า 3-8 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ตารางที่ 3-4 รายละเอียดคุณสมบัติคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

ลำดับ ประเภท ปีงบประมาณ 
จำนวน  
(เคร่ือง) 

หมายเหตุ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่หอ้ HP, DEll 2554 25  
2.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ ยีห่้อ Acer, Dell 

 HP, SVOA, MSI, Lenovo 
2554 144  

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่หอ้ HP, Lenovo, 
Apple, Dell 

2555 8  

4.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่หอ้ Lenovo, Fujitsu, 
HP, Dell 

2556 7  

5.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโตะ๊ ยีห่้อ Dell, HP, ASUS, 
Lenovo 

2556 54 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ต้ังโต๊ะ นับเริ่มต้นที่ 

ปี พ.ศ. 2556 
6.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตดัต่อวิดีทัศน์ 2556 3  
7.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 2556 2  
8.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell, HP, Lenovo 2557 8  
9.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell, HP 2558 48  
10.  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย Kiosk ยี่ห้อ HP 2558 4  
11.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP, Dell, Lenovo 2558 133  
12.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell 2559 3  
13.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo 2559 75  
14.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ HP 2560 8  
15.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รุ่น 280 G2 2560 2  
16.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกภาพและเสียง 2560 6  
17.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ HP รุ่น 285 G3 2560 675 ทดแทนของเดิม 
18.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Acer 2561 2  
19.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Dell 2562 10  
20.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Lenovo, HP 2562 4  
21.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Acer 2563 41  
22.  เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer 2563 13  
23.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ 2563 2  

 รวม - 1,277  

นอกจากนี ้ สามารถสรุปการจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละปีงบประมาณของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน แสดงดังรูปที่ 3-2 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-9 

 

 

รูปที่ 3-2 แสดงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละปีงบประมาณ 

จากการสำรวจจำนวนเครื ่องพิมพ์เอกสารของแต่ละสำนักแสดงดังรูปที่ 3-3 และรายละเอียด
คุณสมบัติ แสดงดังตารางที่ 3-5 รายละเอียดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน สำหรับที่มาของข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิง 4 (รายละเอียดเครื่องพิมพ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง8)

 
8 ข้อมูลคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ได้รับข้อมูลจาก สำนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-10 

 

 

รูปที่ 3-3 แสดงจำนวนเครื่องพิมพ์แต่ละสำนัก 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-11 

 

ตารางที่ 3-5 รายละเอียดเครื่องพิมพ์เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 

ลำดับ ประเภท ปีที่จัดซ้ือ 
จำนวน  
(เคร่ือง) 

หมายเหตุ 

1.  เครื่องพิมพ์ LED/Network ยี่ห้อ HP, Brother, Fuji 
Xerox, Samsung, Ricoh, OKI, Kyocera, Epson, 
Canon 

2546-2559 230  

2.  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์แบบ Network 2560 1  
3.  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 2560 1  
4.  เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่องแบบหัวเข็ม 2560 1  
5.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) แบบ Network 2560 18  
6.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี) แบบ Network 2560 10  
7.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี) รุ่น DeskJet  2560 5  
8.  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ (สี) 2562 3  
9.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) 2562 2  
10.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี) 2562 4  
11.  เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Plotter) 2563 1  
12.  เครื่องไรท์แผ่น DVD-DUP 2563 1  
13.  เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์  

แบบ Network (สี) 
2563 28  

14.  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 2563 2  
15.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (ขาวดำ) แบบ Network 2563 14  
16.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี) แบบ Network 2563 13  
17.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สี) 2563 1  

 รวม - 335  
 

จากการสำรวจจำนวนเครื่องสแกนเนอร์ของแต่ละสำนักแสดงดังรูปที่ 3-4 และสรุปคุณสมบัติเครื่อง
สแกนเนอร์ของสำนักงานคณะกรรมกรการเลือกตั ้งดังตารางที่ 3-6 สำหรับที ่มาของข้อมูลอ้างอิงตาม
เอกสารอ้างอิง 5 (รายละเอียดเครื่องสแกนเนอรข์องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง9) 
  

 
9 ข้อมูลคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ได้รับข้อมูลจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-12 

 

 

รูปที่ 3-4 แสดงจำนวนสแกนเนอร์แต่ละสำนัก 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-13 

 

ตารางที่ 3-6 รายละเอียดคุณสมบัติเครื่องสแกนเนอร์ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ลำดับ ประเภท ปีที่จัดซ้ือ 
จำนวน  
(เคร่ือง) 

หมายเหตุ 

1 เครื่องสแกนเนอร์ 2546 - 2559 37  
2 เครื ่องสแกนเนอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร

ระดับสูง 
2546 - 2559 19  

3 เครื ่องสแกนเนอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร
ระดับระดับศูนย์บริการ 

2560 2  

4 เครื ่องสแกนเนอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร
ระดับระดับศูนย์บริการ 

2561 2  

5 เครื ่องสแกนเนอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร
ระดับระดับศูนย์บริการ 

2562 1  

6 เครื่องสแกนเนอร์ 2562 11  
7 เครื่องสแกนเนอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ 2563 1  

รวม - 73  

จากการสำรวจสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งส่วนภูมิภาค จำนวน 77 จังหวัด และ 
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองจำนวน 8 แห่ง มีรายละเอียดจำนวนคอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคลทั้งคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1,795 เครื่อง เครื่องพิมพ์ จำนวน 
753 เครื ่อง เครื ่องสแกนเนอร์ จำนวน 94 เครื ่อง เครื ่องสำรองไฟ จำนวน 498 เครื ่อง สวิตช์หรือฮับ  
จำนวน 52 เครื่อง และนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 
1,312 ท่าน10 แสดงดังตารางที่ 3-7 และ 3-8 สำหรับที ่มาของข้อมูลอ้างอิงตามเอกสารอ้างอิง 6 
(รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งส่วนภูมิภาคและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาฯ11) 

 

 

 

  

 
10 ข้อมูลจำนวนบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดจาก ECT Intranet เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 
11 ข้อมูลคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 ได้รับข้อมูลจาก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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หน้า 3-14 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ตารางที่ 3-7  รายละเอียดจำนวนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค 

ลำดับ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัด 

จำนวนเคร่ือง จำนวน
บุคลากร 

อัตราส่วน คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ เครื่อง

สแกนเนอร์ 
เครื่อง 

สำรองไฟ 
สวิตช์ /

ฮับ 
1 กรุงเทพมหานคร 32 20 3 1 0 32 1.00 
2 กระบี ่ 24 12 0 13 0 14 1.71 
3 กาญจนบุร ี 23 11 2 10 0 15 1.53 
4 กาฬสินธุ ์ 27 7 2 6 0 17 1.59 
5 กำแพงเพชร 29 9 0 0 0 17 1.71 
6 ขอนแก่น 40 20 3 2 0 23 1.74 
7 จันทบุร ี 27 5 0 0 0 19 1.42 
8 ฉะเชิงเทรา 20 7 1 0 0 14 1.43 
9 ชลบุร ี 28 19 2 0 0 22 1.27 

10 ชัยนาท 14 9 1 2 0 14 1.00 
11 ชัยภูม ิ 24 12 3 0 0 15 1.60 
12 ชุมพร 17 7 0 9 0 17 1.00 
13 เชียงราย 21 10 0 0 1 21 1.00 
14 เชียงใหม ่ 34 15 3 22 0 24 1.42 
15 ตรัง 25 12 2 21 0 15 1.67 
16 ตราด 15 6 0 10 0 15 1.00 
17 ตาก 22 8 0 8 0 14 1.57 
18 นครนายก 20 10 2 5 0 14 1.43 
19 นครปฐม 

* สำหรับห้องสมุด 4 เครื่อง  33 9 2 4 0 18 1.61 
20 นครพนม 22 9 1 1 0 18 1.22 
21 นครราชสมีา 25 10 4 0 0 25 1.00 
22 นครศรีธรรมราช 26 7 2 0 16 24 1.08 
23 นครสวรรค ์ 32 8 2 16 0 20 1.60 
24 นนทบุรี 26 4 1 0 0 18 1.44 
25 นราธิวาส 13 7 0 6 0 12 1.08 
26 น่าน 13 6 0 0 0 13 1.00 
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ลำดับ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัด 

จำนวนเคร่ือง จำนวน
บุคลากร 

อัตราส่วน คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ เครื่อง

สแกนเนอร์ 
เครื่อง 

สำรองไฟ 
สวิตช์ /

ฮับ 
27 บึงกาฬ 14 2 0 0 0 11 1.27 
28 บุรีรัมย ์ 26 10 2 0 0 20 1.30 
29 ปทุมธาน ี 13 22 5 22 0 13 1.00 
30 ประจวบครีีขันธ์ 23 10 2 8 0 13 1.77 
31 ปราจีนบุร ี 27 14 2 3 0 16 1.69 
32 ปัตตาน ี 20 13 1 16 0 15 1.33 
33 พะเยา 20 11 1 11 13 14 1.43 
34 พังงา 21 8 2 8 2 13 1.62 
35 พัทลุง 19 6 1 1 0 18 1.05 
36 พิจิตร 25 13 0 7 0 14 1.79 
37 พิษณุโลก 27 11 1 26 0 20 1.35 
38 เพชรบุร ี 24 10 0 44 0 15 1.60 
39 เพชรบูรณ ์ 22 6 0 0 0 22 1.00 
40 แพร่ 24 9 1 3 0 15 1.60 
41 ภูเก็ต 

* สำหรับห้องสมุด 3 เครื่อง 21 7 0 0 0 12 1.50 
42 มหาสารคาม 

* มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 
เครื่อง 20 4 1 1 3 20 1.00 

43 มุกดาหาร 27 13 0 11 0 15 1.80 
44 แม่ฮ่องสอน 15 8 0 8 0 15 1.00 
45 ยโสธร 14 5 1 6 0 14 1.00 
46 ยะลา 13 9 0 2 0 13 1.00 
47 ร้อยเอ็ด 22 8 0 0 0 22 1.00 
48 ระนอง 20 5 0 18 2 15 1.33 
49 ระยอง 20 6 0 1 1 15 1.33 
50 ราชบุร ี 24 15 3 18 0 18 1.33 
51 ลพบุร ี 21 9 0 1 0 15 1.40 
52 ลำปาง 22 11 2 0 0 21 1.05 
53 ลำพูน 15 0 0 0 0 15 1.00 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ลำดับ 
สำนักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัด 

จำนวนเคร่ือง จำนวน
บุคลากร 

อัตราส่วน คอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ เครื่อง

สแกนเนอร์ 
เครื่อง 

สำรองไฟ 
สวิตช์ /

ฮับ 
54 เลย 20 6 3 2 0 15 1.33 
55 ศรีษะเกษ 25 13 2 4 0 21 1.19 
56 สกลนคร 20 8 0 1 0 20 1.00 
57 สงขลา 23 7 1 2 0 23 1.00 
58 สตูล 13 2 0 1 0 13 1.00 
59 สมุทรปราการ 34 14 2 4 0 18 1.89 
60 สมุทรสงคราม 17 10 0 0 0 13 1.31 
61 สมุทรสาคร 28 4 0 2 0 15 1.87 
62 สระแก้ว 28 8 2 2 0 15 1.87 
63 สระบรุ ี 30 21 1 11 0 16 1.88 
64 สิงห์บุร ี 23 13 2 4 0 12 1.92 
65 สุโขทัย 22 11 1 11 0 14 1.57 
66 สุพรรณบุร ี 21 7 1 6 4 18 1.17 
67 สุรินทร ์ 16 4 3 8 0 16 1.00 
68 สุราษฎร์ธาน ี 20 6 1 0 1 20 1.00 
69 หนองคาย 27 4 0 2 0 19 1.42 
70 หนองบัวลำภ ู 23 8 0 0 0 15 1.53 
71 พระนครศรีอยุธยา 23 9 1 15 0 19 1.21 
72 อ่างทอง 13 5 0 4 0 13 1.00 
73 อำนาจเจรญิ 20 8 1 1 1 15 1.33 
74 อุดรธาน ี

* สำหรับห้องสมุด 1 เครื่อง 31 11 4 17 0 21 1.48 
75 อุตรดิตถ ์ 16 12 4 4 3 16 1.00 
76 อุทัยธาน ี 22 7 0 1 8 21 1.05 
77 อุบลราชธาน ี 28 18 0 0 0 25 1.12 

รวม 1,734 720 90 453 52 1,312 - 
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ตารางที ่3-8 รายละเอียดจำนวนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ของศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนรวมของพลเมือง 

ลำดับ 
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา 

และการมีส่วนร่วมของพลเมือง 

จำนวนเคร่ือง 
คอมพิวเตอร ์
ส่วนบุคคล 

เครื่องพมิพ ์
เครื่อง

สแกนเนอร ์
เครื่อง 

สำรองไฟ 
สวิตช์ /

ฮับ 
1  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 1 22 6 1 7 0 
2 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 2 6 6 1 0 0 
3 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 3 0 4 0 6 0 
4 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 4 12 4 0 11 0 
5 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 5 13 5 0 0 0 
6 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 6 1 3 1 7 0 
7 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 7 4 4 1 4 0 
8 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองท่ี 8 3 1 0 1 0 

รวม 61 33 4 45 0 

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งส่วนกลาง และ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของ
บุคลากรในอัตราส่วน 1 คนต่อ 1 เครื ่อง และมีเครื ่องสำรองที ่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้  แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู ้ปฏิบัติงาน พบปัญหาเกี ่ยวกับความไม่เหมาะสมของอุปกรณ์กับงานเฉพาะกิจ 
ในบางส่วนงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบ รวมทั้ง พบว่าบางส่วนงานมีการเก็บข้อมูลไว้ 
ที่อุปกรณ์ส่วนตัว ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านการสูญหายได้ และเมื่อพิจารณาจากการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล พบว่าการจัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมใช้ระยะเวลามากกว่า 5 ปี (อ้างอิงเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563)12 เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละ
เครื่องจึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ความเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ 
รวมถึงการจัดเก็บและสำรองข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานจริงของแต่ละ
ภารกิจของหน่วยงาน และกำหนดการจัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้มีความทันสมัย สามารถ
รองรับซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้  

อนึ่ง สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค มีรอบการเปลี่ยนทดแทนคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลมากกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง เนื่องด้วยสามารถจัดหา /จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเก่าท่ีเสื่อมสภาพได้เอง 

 
12 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2563”, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564, https://www.mdes.go.th/service?a=29.  
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

การสำรวจข้อมูลอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันของ
ส่วนงานต่าง ๆ ตามข้างต้น ประกอบกับการสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงาน พบว่าสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีเครื่องพิมพ์เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนมากจะอยู่ในสถานะไม่พร้อมใช้งาน (เสีย /ชำรุด/หมึกหมด) ซึ่ง
ปัญหาที่พบมากที่สุดของเครื่องพิมพ์ คือ เรื่องหมึกพิมพ์ เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
เครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหลากหลายผลิตภัณฑ์ หลากหลายรุ่น และบางรุ่นมีอายุการใช้งานมาก การจัดหา
หมึกพิมพ์จึงเป็นไปได้ยากและมีมูลค่าสูง ดังนั้น หากต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทบทวนการจัดหาเครื่องพิมพ์ด้วยวิธีการเช่ามากกว่าการซื้อขาด ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะช่วยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ต้องดูแล บำรุงรักษา และจัดหาหมึกพิมพ์เอง แต่ให้ เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์/ตัวแทนของผลิตภัณฑ์/ผู้ขาย เป็นผู้สนับสนุนการจัดหาและบริหารจัดการให้อุปกรณ์ต่อพ่วงของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้งาน อีกทั้ง ลดภาระการควบคุมดูแล
ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งอีกด้วย สำหรับเครื ่องสแกนเนอร์ พบว่าสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเครื่องสแกนเนอร์ค่อนข้างน้อยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งคุณสมบัติ 
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต หากมีการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ หรือ
ระบบงานอื ่น ๆ ที ่จ ัดเก ็บและส่งผ ่านเอกสารในร ูปแบบดิจ ิท ัลเพื ่อให ้สอดร ับกับนโยบายภาครัฐ 
ในการลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งทั ้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคจึงควรได้ร ับการสนับสนุนให้มีเครื ่องสแกนเนอร์ให้ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันการพิมพ์เอกสารและการสแกนเอกสารที่อยู่ในรูปแบบทั้งหมด 
ในเครื ่องเดียว (All-in-One) มีประสิทธิภาพสูง สามารถประมวลผลได้รวดเร็ว แม่นยำ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณาให้มีการจัดหาเครื่องดังกล่าวในภารกิจงานที่เหมาะสม จะช่วยให้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลดค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ต่อพ่วงได ้
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3.2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) 

จากการสำรวจพบว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการนำโปรแกรมพร้อมใช้งาน มาใช้ 
ในองค์กรเพื่อจัดการกับภารกิจงานต่าง ๆ ดังนี้ 

3.2.1. ชุดโปรแกรมสำนักงานไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Microsoft Office) 

Microsoft Office เป ็นช ุดโปรแกรมสำนักงานที ่พ ัฒนาโดยบริษ ัท ไมโครซอฟท์  
ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ และแอปเปิล แม็คอินทอช  
ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้บริการผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) และบริการผ่านหนา้เว็บ 
(Web Based) ในรุ่นใหม่ ๆ สำหรับโปรแกรม Microsoft Office ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใช้ คือ  
- Microsoft Word สำหรับจัดการเอกสารรายงานการประชุม เอกสารทางการต่าง ๆ  
- Microsoft Excel สำหรับจัดทำข้อมูลทางสถิติ การติดตามรายงานผลการดำเนินการ 

และเก็บข้อมูลที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลประวัติบุคลากร ข้อมูล
เงินเดือนค่าจ้าง เป็นต้น 

- Microsoft PowerPoint สำหรับจัดทำเอกสารประกอบการนำเสนอ 

ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วนั้น พบว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน  

3.2.2. โปรแกรม Adobe Creative Suite  

Adobe Creative Suite เป็นชุดโปรแกรมประยุกต ์ที่ประกอบไปด้วยโปรแกรมประยุกต์ 
เช่น Adobe Photoshop, Adobe illustrator เป็นต้น ผลิตโดยบริษัท Adobe System  
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ในการตกแต่งรูปเพื่อทำประชาสัมพันธ์องค์กร 
ข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรและนำเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งจากการสัมภาษณผ์ู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้วนั้น พบว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%8C
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3.2.3. โปรแกรม AutoCAD 

AutoCAD (2D Drafting and Drawing) เป็นโปรแกรม CAD ตัวแรกที ่สร้างขึ ้นเพ่ือ
ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แทน Minicomputer ในยุค 70 โดยโปรแกรม
ดังกล่าวสามารถทำการออกแบบได้อย่างหลากหลาย สามารถทำ Multiple Drawing พร้อมกัน 
สามารถใส่คำอธิบายประกอบภาพวาด และนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ PDF เพื่อดึงข้อมูลลงใน
ตารางได้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ ในการออกแบบ ซึ่งจากการสัมภาษณ์
ผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคแล้วนั้น 
พบว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.2.4. โปรแกรมบีบอัดและคลายข้อมูล (Data Compression and Decompression Utility) 

สำหรับโปรแกรมบีบอัดและคลายข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกใช้  
มีหลากหลาย แต่ส่วนมากจะใช้โปรแกรม WinZip หรือโปรแกรม WinRAR 

3.2.5. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ  สำหรับงานตัดต่อสื่อ
วิดีทัศน์ต่าง ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร และเผยแพร่ข่าวสารที ่เป็นประโยชน์กับ
ประชาชน 

3.2.6. Web Browser 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ Web Browser ในการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ 
ใช้งาน หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย Web Browser 
ที่นิยมใช้ ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome  

 
 
  

https://www.autodesk.com/products/autocad/features?plc=ACDIST&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
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3.3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Network Infrastructure) 

3.3.1. โครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งสวนกลางได้ใชบริการของอินเทอรเน็ตของบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และมีส่วนที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัลเป็นผู ้ด ูแล  
โดยดำเนินการในรูปแบบการเชาสายสัญญาณแบบวงจรเชา (Leased Line) ที่ความเร็วในการออก
ช่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอรเน็ตต่างประเทศ (International Bandwidth) 25/25 Mbps จำนวน 1 
เส้น และภายในประเทศ (Domestic) 250/250 Mbps จำนวน 3 เส้น โดยมีการทำ Load Balance 
เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพ หากเกิดกรณทีีเ่ส้นใดเส้นหนึ่งชำรุด ระบบยังสามารถดำเนินต่อได้ 

การออกแบบความปลอดภัยมีการใช้ระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย 
(Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีจากอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะเข้ามาเครือข่ายภายในองค์กร สำหรับ
รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3-5  และตารางท่ี 3-9  

 

 
รูปที่ 3-5 ศูนย์ข้อมูลหลักของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง 
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ตารางที่ 3-9 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์บริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

รายการ 
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือน Virtual Server 
3. อุปกรณ์สำรองข้อมูล  
4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
5.  อุปกรณ์ Load Balance 

ข. ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ 

1. ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสมือนแบบ (License/CPU) 
2. ซอฟต์แวร์ระบบปฏบิัติการสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
3. ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูลสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ค. ระบบและอุปกรณ์บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall) 
 

นอกจากนี้ จากการสำรวจสถานะการใช้งานระบบเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนกลาง จำนวน 3 เดือน  ได้แก่ เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบ
ไปด้วยผู้ใช้งานได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สังกัดส่วนกลาง จำนวน 27 สำนัก และสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปการใช้งานได้ดังนี้ 

 
• การใช้งานอินเทอร์เน็ตและข้อมูลจราจร (Log file) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

การใช้งานอินเทอร์เน็ต (25Mbps) มีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.35 – 2.23 Mbps สูงสุดที่ 
26.16 Mbps และไม่พบ Link Down ในเดือนนี้ สำหรับ IP Address ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลได้จัดหาให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีดังนี้ IP: 164.115.x.xxx/xx, 164.115.x.xxx/xx, 
164.115.xxx.x/xx) ค่าท่ีวัดได้แสดงดังรูปที่ 3-6 

การใช้งานอินเทอร์เน็ต (4Mbps) ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง มีการใช้งานเฉลี่ย
อยู่ที่ 662.36 kbps- 4.28 Mbps สูงสุดที่ 4.31 Mbps และไม่พบ Link Down ในเดือนนี้ ค่าที่วัด
ได้แสดงดังรูปที ่3-7 

การจัดเก็บข้อมูลการจราจร (Log file) ในเดือนตุลาคม พบว่ามีปริมาณ Log ที่รับเข้ามาใน
แต่ละวันของช่องทาง IP: 172.17.x.xx ECT-Firewall และ G-Log แสดงดังรูปที่ 3-8 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
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รูปที่ 3-6 รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ และต่างประเทศประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 
รูปที่ 3-7 รายงานการสื่อสารสารสนเทศสำหรับระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
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รูปที่ 3-8 กราฟแสดงปริมาณ Log ที่รับเข้ามาในแต่ละวัน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

• การใช้งานอินเทอร์เน็ต เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

การใช้งานอินเทอร์เน็ต (25M) มีการใช้งานเฉลี ่ยอยู ่ที่ 4.65 – 26.23 Mbps สูงสุดที่ 
26.36 Mbps และไม่พบ Link Down ในเดือนนี้ สำหรับ IP Address ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลได้จัดหาให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีดังนี้ IP: 164.115.x.xxx/xx, 164.115.x.xxx/xx, 
164.115.xxx.x/xx) ค่าท่ีวัดได้แสดงดังรูปที่ 3-9 

การใช้งานอินเทอร์เน็ต (4Mbps) ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง มีการใช้งานเฉลี่ย
อยู่ที่ 1.24 - 5.17 Mbps สูงสุดที่ 4.90 Mbps และไม่พบ Link Down ในเดือนนี้ ค่าที่วัดได้แสดง
ดังรูปที ่3-10 

การจัดเก็บข้อมูลการจราจร (Log file) ในเดือนพฤศจิกายน พบว่ามีปริมาณ Log ที่รับเข้ามา
ในแต่ละวันของช่องทาง IP: 172.17.x.xx ECT-Firewall และ G-Log แสดงดังรูปที่ 3-11 
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รูปที่ 3-9 รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ และต่างประเทศประจำ 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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รูปที่ 3-10 รายงานการสื่อสารสารสนเทศสำหรับระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
รูปที่ 3-11 กราฟแสดงปริมาณ Log ที่รับเข้ามาในแต่ละวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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• การใช้งานอินเทอร์เน็ต เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563  

การใช้งานอินเทอร์เน็ต (25M) มีการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที ่1.50 – 3.84 Mbps สูงสุดที่ 23.63 
Mbps และไม่พบ Link Down ในเดือนนี้ สำหรับ IP Address ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้
จัดหาให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีดังนี้ IP: 164.115.x.xxx/xx, 164.115.x.xxx/xx, 
164.115.xxx.x/xx) ค่าท่ีวัดได้แสดงดังรูปที่ 3-12 

การใช้งานอินเทอร์เน็ต (4Mbps) ระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง มีการใช้งานเฉลี่ย
อยู่ที่ 1.06 – 2.21 Mbps สูงสุดที่ 4.36 Mbps และไม่พบ Link Down ในเดือนนี้ ค่าที่วัดได้แสดง
ดังรูปที ่3-13 

การจัดเก็บข้อมูลการจราจร (Log file) ในเดือนธันวาคม พบว่ามีปริมาณ Log ที่รับเข้ามาใน
แต่ละวันของช่องทาง IP: 172.17.x.xx ECT-Firewall และ G-Log แสดงดังรูปที่ 3-14 

 

 
รูปที่ 3-12 รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ และต่างประเทศประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
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รูปที่ 3-13 รายงานการสื่อสารสารสนเทศสำหรับระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
รูปที่ 3-14 กราฟแสดงปริมาณ Log ที่รับเข้ามาในแต่ละวัน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
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สำหรับระบบ Firewall เริ่มต้นใช้งานในปี พ.ศ. 2557 มีอายุการใช้งาน 7 ปี และไม่มีระบบ 
Firewall สำรอง หาก Firewall หลักเสียหาย ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางจะ 
ไม่สามารถใช้งานได้ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาคจะไม่เข้าสามารถเข้าถึง
ระบบงานส่วนกลางได้ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องมีการจัดหาระบบ 
Firewall ทดแทนของเดิม และระบบ Firewall สำรอง เพื ่อลดความเสี ่ยงและรักษาเสถียรภาพ 
ความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรต่อไป  

 
อนึ ่ง ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งไม่ม ีระบบสำรองข้อมูล (Disaster 

Recovery Center) กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุกับศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) จะส่งผลให้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ได้และอาจเสี่ยงต่อความเสียหาย
ของข้อมูล 

3.3.2. โครงสร้างเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค 

การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะมีการใช้
อุปกรณ์กระจายสัญญาณทั้งแบบใช้สาย (LAN Cable) และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ใช้บริการ
ผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการขอใช้บริการเอง สำหรับอินเทอร์เน็ตในแต่ละพ้ืนที่ที่มีการใช้งาน เช่น True, 
3BB, NT Plc.13 เป็นต้น โดยจะไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (Log) 
นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบเครือข่ายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมายัง
สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้งส ่วนกลาง ย ังไม ่ม ี เสถ ียรภาพเพียงพอต่อการใช้งาน  
พบได้จากปัญหาการใช้งานระบบที่ต้องการระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูง เช่น ระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) เป็นต้น  

อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ยังขาดระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ ส่งผลให้มีโอกาสถูกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โจรกรรมข้อมูล หรือถูกโจมตีด้วย 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น Ransomware และจะส่งผลกระทบต่อศูนย์ข้อมูลหลักส่วนกลางในกรณี 
ที่มีการใช้ระบบงานร่วมกัน 

  

 
13 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาต ิจำกัด (มหาชน) หรือ National Telecom Public Company Limited (NT Plc.) เป็นรัฐสิสาหกิจที่ดูแลการ
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจจและสังคม  
เกิดจากการควบรวมกิจการของ กสท โทรคมนาคม และทีโอที เพือ่ลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

3.4. ระบบรักษาความปลอดภัย (Security) 

สำหรับระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีการพิจารณา 4 ระดับ 
ประกอบด้วย 

1. กฎหมาย (Law) 
2. นโยบาย (Policy)  
3. ข้อบังคับและระเบียบ (Regulation)  
4. มาตรฐาน (Standard)  

โดยได้มีการทบทวนกฎหมายและนโยบายจากรัฐบาล ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ถูกจัดทำขึ้นเพ่ือกำหนด
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไป  
อย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน โดยให้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู ่การพัฒนาประเทศโดยรวม และเพิ ่มข ีดความสา มารถ 
ในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกในระยะยาว 

2) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เป็นกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม เพ่ือรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การขออนุญาตซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

3) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ .ศ . 2562 เป ็นกฎหมายซ ึ ่ งจำก ัดความเก ี ่ยวก ับการดำเน ินธ ุรกรรมอ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในภายหลัง 
ได้ม ีการประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงบทบัญญัติให้รองรับในเรื ่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเป็นสิ่ง  
ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
บทบัญญัติที ่กำหนดให้สามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ ต่อมา ในปี พ .ศ. 2562 ได้มีการประกาศเผยแพร่ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงกลไก 
ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ปรับปรุงบทบัญญัติและเพิ่มการจำกัด
ความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบทนิยามคำว่า“การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” 
และคำว่า “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” เนื่องจากการยืนยันตัวตนของบุคคล 
เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ  
จากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนต่อ 
ผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ สมควร
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กำหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ 
โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู ้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้ระบบดังกล่าว มีความ
น่าเชื่อถือและปลอดภัย 

4) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล มิให้ผู้ใดนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบหรือ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำ
ข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำผิดต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหาย ให้แก่
เจ้าของข้อมูล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าวทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเศรษฐกจิโดยรวม 

5) พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  เป็นกฎหมายว่า
ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพ่ือกำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
มั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์  เพื ่อให ้สามารถป้องก ัน หร ือร ับมือก ับภ ัยค ุกคามทางไซเบอร์  
ได้อย่างทันท่วงที สมควรกำหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความสำคัญเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
การกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ ่งในภายหลังได้มีการประกาศ
เผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
โดยปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมายกำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกำหนดโทษของความผิดดังกล่าว  

7) พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็น
กฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐให้อยู่
ในระบบดิจิทัล 
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8) พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 เป็นประกาศที่ว่าด้วย
เรื่องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยกำหนดให้
การประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกัน สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผ ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ โดยมีการบันทึกข้อมูลภาพ เสียง การ จราจรทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้ดำเนินการทางกฎหมายได้ (เว้นการประชุมลับ) และให้ดำเนินการ
ตามมาตรฐานการร ักษาความม ั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ ่านส ื ่ออ ิ เล ็กทรอนิกส์  
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกำหนด
สิทธิการเข้าถงึ การรักษาความลับ  

9) (ร่าง) พระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....  เป็นกฎหมายที่กำหนด 
คำนิยาม พิสูจน์และยืนยันตัวตน กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล และมีอำนาจในการกำกับดูแลโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 
โดยผู้ที่ต้องการให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะกระทำได้ต่อเมื่อจัดตั้งใน
รูปแบบบริษัทและได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี รวมถึงต้องมีการเข้ารหัส (Encryption) หรือ 
การดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ 
ยังมีกำหนดบทลงโทษของความผิดหากไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของกฎหมายฉบับนี้ 
เพื ่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยกฎหมายดังกล่าวอยู ่ระหว่าง  
การตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

ทบทวนมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังนี้ 

1) มาตรฐาน ISO/27001 ระบบจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Management System: ISMS) เป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการ
รักษา ความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย โดยระบุแนวทางการจัดการเพื่อช่วยเก็บรักษา
ข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็นแบบดิจิทัลและเอกสาร เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 

2) มาตรฐาน ISO/27701 ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management) 
เป็นส่วนเพิ่มเสริม (Extension) มาจากมาตรฐาน ISO 27001 ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO 27002 แนวทางการจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ แต่สำหรับ ISO 27701 จะเพิ่มเติมแนวทางการควบคุมดูแล ใช้งาน
และการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างเป้าหมายและกระบวนการที่จะทำให้ถึงเป้าหมาย
ผ่าน Model Plan, Do, Check, Act (PDCA) ซึ ่งใน ISO 27701 จะเรียกระบบนี ้ว ่า Privacy 
Information Management System (PIMS) 
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จากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ รวมถึงมาตรฐานที่ เกี ่ยวข้องข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เตรียมพร้อมในการผลักดันให้เกิด
นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมาย มีความ
น่าเชื่อถือ และลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยในระยะแรกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้เตรียมการประกาศใช้ แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ และสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับในเดือนมิถุนายน 
2564 

นอกจากนี้ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน จึงควรวางแผนในการนำมาตรฐาน ISO/27001 และ 
ISO/27701 มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือขององค์กร ปกป้องข้อมูลองค์กร และเสริมสรา้ง
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการปรับวัฒนธรรมองค์กรให้เปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัลอีกด้วย 

3.5. ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อประเมินศักยภาพด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง โดยเริ่มประเมิน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 ใช้ระยะเวลาการประเมิน
ทั้งสิ้น 24 วัน มีกระบวนการแสดงดังรูปที่ 3-15 

 

รูปที่ 3-15 ขั้นตอนการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร 
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3.5.1. เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ที ่ปรึกษาได้นำกรอบและเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้าร้าชการพลเรือน 
(สำนักงาน ก.พ.) ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 มาประยุกต์ใช้ ซึ่งแนวทางดังกล่าว มีการแบ่ง
ระยะการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น (Early Stage) ระยะกำลังพัฒนา 
(Developing Stage) ระยะพัฒนาแล้ว (Mature Stage) ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ใน
ระยะ Developing Stage ที่ปรึกษาจึงได้จัดทำแบบประเมินในระยะดังกล่าว นอกจากนี้ หากอิงจากเกณฑ์
การประเมิน จะมีการจัดกลุ่มทักษะดิจิทัลของบุคลากร ออกเป็น 6 กลุ่ม ประกอบด้วย  

กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เป็น “ผู้นำด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการให้บริการขององค์กร
ให้มีความทันสมัย โดนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้อำนวยการ (Management) มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เป็น “ผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร” ที่สามารถสื่อสารนโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้ง  
สั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ ติดตามดูแล ให้เกิดการปรับเปลี่ ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการ
ให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสนับสนุนการ
ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ภาครัฐกับประชาชน  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) มีบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวัง เป็น “ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย” ที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตราฐาน แนวทาง 
หรือการจัดบริการขององค์กร 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ (Service) มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เป็น “ผู้อำนวย
ความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถให้บริการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำ
ในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
สามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื ่น (Others) มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เป็น “ผู้รู ้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล” ที่มีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
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กลุ่มที ่6 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) มีบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวัง เป็น “ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษา
ระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนา
ระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

ซึ่งสามารถจัดทำแบบประเมินทักษะตามกลุ่มข้างต้นร่วมกับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ดังตารางที ่3-10 เพ่ือให้บุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประเมินตนเอง 
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ตารางที่ 3-10 แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ลำดับ แบบประเมิน หน่วยงาน/ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.  แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูง (Executive)  
เอกสารอ้างอิง 8 (แบบประเมินทักษะด้านดิจิทลั) 

สำหรับผู้บรหิารระดับสูงของ กกต. (เช่น เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือรอง
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 

2.  แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้อำนวยการสำนัก (Management) 
เอกสารอ้างอิง 8 (แบบประเมินทักษะด้านดิจิทลั) 

สำหรับผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการสำนัก ทุกสำนัก 
รวมถึงผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

3.  แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
เอกสารอ้างอิง 8 (แบบประเมินทักษะด้านดิจิทลั) 

สำหรับผู้ที่สังกัดในสำนักต่อไปนี้ ทุกตำแหน่ง  
ยกเว้น ผอ. และรอง ผอ. 

▪ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลอืกตั้ง 
▪ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์
▪ สำนักผูต้รวจสอบภายใน 
▪ สำนักวิจัยและวิชาการ 

4.  แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 
เอกสารอ้างอิง 8 (แบบประเมินทักษะด้านดิจิทลั) 

สำหรับผู้ที่สังกัดในสำนักต่อไปนี้ ทุกตำแหน่ง  
ยกเว้น ผอ. และรอง ผอ. 

▪ สำนักกฎหมายและคด ี
▪ สำนักกิจการกรรมการการเลือกตัง้ 
▪ สำนักกิจการพรรคการเมือง 
▪ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (77 จังหวัด) 
▪ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
▪ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
▪ สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
▪ สำนักประชาสัมพันธ์ 
▪ สำนักผูต้รวจการ 
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ลำดับ แบบประเมิน หน่วยงาน/ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

  ▪ สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
▪ สำนักวินิจฉัยและคด ี
▪ สำนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง 
▪ สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
▪ สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
▪ สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1-5 

5.  แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Other) 
เอกสารอ้างอิง 8 (แบบประเมินทักษะด้านดิจิทลั) 

สำหรับผู้ที่สังกัดในสำนักต่อไปนี้ ทุกตำแหน่ง  
ยกเว้น ผอ. และรอง ผอ. 

▪ สำนักการคลัง 
▪ สำนักการประชุม 
▪ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
▪ สักบริหารทั่วไป 
▪ สำนักพัฒนาบุคลากร 

6.  แบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลย ี(Technologist) 
เอกสารอ้างอิง 8 (แบบประเมินทักษะด้านดิจิทลั) 

สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ (สทส.) ทุกตำแหน่ง  
ยกเว้น ผอ. และรอง ผอ. 
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 การประเมินทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ได้ระบุไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถ ความรู ้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ  
โดยมีการกำหนดความสามารถที่จำเป็นของข้าราชและบุคลากรภาครัฐประกอบไปด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 

1) ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy: DLit) 
2) ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน  

การจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance: DG) 
3) ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology: DT) 
4) ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

คุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design: DS) 
5) ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดโครงการ (Strategic and Project Management: 

SPM) 
6) ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership: DL)  
7) ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation: DTr) 

การสรุปผลการประเมิน ได้จากการรวบรวมแบบประเมินทักษะด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามกลุ่มทักษะ ซึ่งกำหนดคำตอบให้เลือกจำนวน 5 คำตอบ ได้แก่ 

“ไม่ทราบ” หมายถึง  ท่านไม่เคยทราบหรือได้รับข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว 
“ไม่มี” หมายถึง  ท่านไม่มีความสามารถในหัวข้อดังกล่าว 
“มีน้อย” หมายถึง  ท่านมีความสามารถในหัวข้อดังกล่าวในขั้นพ้ืนฐาน แต่ใช้งานได้บางส่วนเท่านั้น 
“มี” หมายถึง  ท่านมีความสามารถในหัวข้อดังกล่าวในขั้นพ้ืนฐาน โดยสามารถใช้งานได้ในระดับทั่วไป 
“มีมาก” หมายถึง  ท่านมีความสามารถใช้หัวข้อดังกล่าวในขั้นสูง โดยสามารถประยุกต์ให้เหมาะกับ 

การทำงานได้ 
 

ที่ปรึกษาได้ใช้สูตรการคำนวณทางสถิติในการหาค่าเฉลี่ย และกำหนดค่าระดับเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 4 ระดับ คือ 

“มีมาก”   มีค่าเท่ากับ   100   คะแนน  
“มี”    มีค่าเท่ากับ   66.67   คะแนน  
“มีน้อย”   มีค่าเท่ากับ   33.33   คะแนน  
“ไม่มี”    มีค่าเท่ากับ   0   คะแนน  
“ไม่ทราบ”   จะแทนข้อมูลสูญหายซึ่งไม่นำผลมาใช้คำนวณ  
 
นำมาประมวลผลโดยการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละรหัสทักษะ ดังนี้  
ขั้นตอนที ่1 หาค่าเฉลี่ยคะแนนแต่ละทักษะย่อย 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละทักษะย่อย = 
ผลรวมของคะแนนทักษะย่อย

จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน
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 ขั้นตอนที่ 2 หาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละรหัสทักษะ 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละรหัสทักษะ = 
ผลรวมของค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละทักษะย่อย

จำนวนรายการของทักษะย่อย
 

 
จากเกณฑ์ข้างต้น สามารถแปรผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้ 

3.5.2. ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 หลังจากได้ดำเนินการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั ้งทั ้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พบว่ามีผู ้ตอบแบบประเมินทั ้งสิ ้น 781 ท่าน คิดเป็น 36.38 
เปอร์เซ็นต์จากบุคลากรทั ้งหมดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เป็นบุคลากรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง 220 ท่าน และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วน
ภูมิภาค 561 ท่าน แสดงดังตารางที ่3-11 และ 3-12 

ตารางที่ 3-11 แสดงจำนวนบุคลากรและจำนวนผู้ตอบแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน่วยงาน 
จำนวน 

บุคลากรทั้งหมด 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

จำนวน คิดเป็น (%) 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง 843 220 26.10% 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค 1,304 561 43.02% 
 2,147 781 36.38% 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

หน้า 3-40 
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ตารางที ่3-12 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบประเมินตามแต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม 
จำนวน 

บุคลากรทั้งหมด 
จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 

จำนวน คิดเป็น (%) 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง 843 220 26.10% 
-  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง   2 

 

-  กลุ่มผู้อำนวยการสำนัก  
(ผู้อำนวยการสำนกัและรองผู้อำนวยการสำนัก
คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง) 

51 

-  กลุ่มผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ  14 
-  กลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ 134 
-  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 13 
-  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลย ี 6 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค 1,304 561 43.02% 
-  กลุ่มผู้อำนวยการสำนัก 
(ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัด) 

 93 

 -  กลุ่มผู้ทำงานด้านบริการ 468 
 2,147 781 36.38% 

 

ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามกลุ่มทักษะ  
นำมาวิเคราะห์และประมวลผลไดด้ังนี้ 

3.5.2.1. ผลการประเมินกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive) 

จากการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูง (Executive) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีจำนวนผู ้ตอบแบบประเมินทั ้งสิ ้น 2 ท่าน เมื ่อนำคำตอบมา
วิเคราะห์และประมวลผล พบว่าผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีความเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานในระดับ
พอใช้ อีกทั ้งยังมีความเข้าใจกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล โดยสามารถสื ่อสารต่อยอด 
การเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัลได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการให้บริการแบบ
เชื่อมโยง  การออกแบบกระบวนการ และการวางกลยุทธ์การให้บริการแบบ Smart Digital 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ
ของภาครัฐ สำหรับรายละเอียดผลการประเมิน แสดงดังรูปที่ 3-16 และตารางท่ี 3-13 
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รูปที่ 3-16 แสดงผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
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ตารางที่ 3-13 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูง (Executive) 

 

3.5.2.2. ผลการประเมินผู้อำนวยการสำนัก (Management) 

จากการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้อำนวยการสำนักและรองผู้อำนวยการสำนัก 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  ผ ู ้อำนวยการและรองผู ้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 144 ท่าน เมื่อนำ
คำตอบมาวิเคราะห์และประมวลผล พบว่าผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้นำการพัฒนาการทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน และประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานได้ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และกรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติที ่ดีด้านดิจิทัล สามารถกำหนดทิศทาง 
นโยบาย รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัลได้ แต่ควรให้การพัฒนาและ
ส่งเสริมในเรื่องกระบวนงาน ความเข้าใจด้านดิจิทัล และการบริหารความเสี่ยงดิจิทัล เพื่อให้
ผู้อำนวยการสำนักสามารถสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร อันจะนำไปสู ่เป้าหมายในการเป็นผู ้บริหารการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล 
ในระดับองค์กรต่อไป สำหรับรายละเอียดผลการประเมิน แสดงดังรูปที ่ 3-17 และตาราง 
ที ่3-14 
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รูปที่ 3-17 แสดงผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้อำนวยการสำนัก (Management) 
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ตารางที่ 3-14 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้อำนวยการสำนัก (Management) 

 

3.5.2.3. ผลการประเมินผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

จากการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีจำนวนผู ้ตอบแบบประเมินทั ้งสิ ้น 14 ท่าน เมื ่อนำคำตอบ 
มาวิเคราะห์และประมวลผล พบว่าบุคลากรกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
รวมถึงการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงานได้ในระดับพอใช้
ค่อนข้างไปทางดี นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน และบริหาร
จัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลได้ แต่ควรต้องพัฒนาและเสริมทักษะด้านการใช้
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างมาก รวมทั้ง พัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 
เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ เนื่องจากข้อมูลมีความสำคัญ และ
การบูรณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยสนับสนุนให้ผู ้ทำงานด้าน  
นโนบายและงานวิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดผลการประเมิน แสดงดังรูปที่ 3-18 
และตารางท่ี 3-15 
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รูปที่ 3-18 แสดงผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
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ตารางที่ 3-15 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านโยบายและวิชาการ (Academic) 

 

3.5.2.4. ผลการประเมินผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 

จากการประเมินทักษะด้านดิจิทัลผู้ทำงานด้านบริการของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ ้น 602 ท่าน เมื่อนำคำตอบมาวิเคราะห์และ
ประมวลผลพบว่าผู้ทำงานด้านบริการมีความเข้าถึงและตระหนักด้านดิจิทัล รวมถึงใช้งานเครื่องมือ
ด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงานได้ และควรได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้
สามารถใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ให้สามารถปรับปรุง
กระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สำหรับรายละเอียดผลการประเมิน แสดงดังรูปที่ 3-19 และตารางที่ 3-16 
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รูปที่ 3-19 แสดงผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 

 

ตารางที่ 3-16 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 

 

รหัสทักษะ ช่ือทักษะ ผลการประเมิน (%)

DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 54.65

DLit200 ใช้งานเคร่ืองมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันข้ันต้นส าหรับการท างาน 53.08

DLit300 ใช้ ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน 34.26

DLit400 ประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 40.47

DLit500 ผลิตชุดข้อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 36.19

DLit600 ใช้ ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 24.74

DLit700 ใช้ โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า 31.22

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ท่ีดีด้านดิจิทัล 35.79

DG400
ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(Service-Level Agreement)
29.14

DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 29.96

DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 25.69

DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 32.39

DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการท างานดิจิทัล 26.58

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปล่ียนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 32.51
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3.5.2.5. ผลการประเมินผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

จากการประเมินทักษะด้านดิจิทัลผู้ปฏิบัติงานอื ่นของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง มีจำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 13 ท่าน เมื่อนำคำตอบมาวิเคราะห์และประมวลผล
พบว่าบุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีความเข้าถึงและตระหนักด้านดิจิทัล รวมถึงใช้งานเครื ่องมือ  
ด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั ้นต้นสำหรับการทำงานได้ แต่ควรได้รับการพัฒนาส่งเสริม 
ให้สามารถใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงาน
ประจำให้ดีมากยิ่งขึ ้น สำหรับรายละเอียดผลการประเมิน แสดงดังรูปที่ 3-20 และตาราง 
ที ่3-17 

 
รูปที่ 3-20 แสดงผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) 

 

ตารางที่ 3-17 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

 

รหัสทักษะ ช่ือทักษะ ผลการประเมิน (%)

DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 50.89

DLit200 ใช้งานเคร่ืองมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันข้ันต้นส าหรับการท างาน 52.01

DLit300 ใช้ ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน 27.08

DLit400 ประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 36.79

DLit600 ใช้ ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 16.32

DLit700 ใช้ โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า 25.81

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ท่ีดีด้านดิจิทัล 30.74

DG400
ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(Service-Level Agreement)
25.55
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3.5.2.6. ผลการประเมินผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 

จากการประเมินทักษะด้านดิจิทัลผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี มีจำนวนผู้ตอบแบบ
ประเมินทั้งสิ้น 6 ท่าน เมื่อนำคำตอบมาวิเคราะห์และประมวลผล พบว่าเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสำนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความรู้ความสามารถด้าน
การใช้พ้ืนที่การทำงานแบบออนไลน์ การใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ การใช้โปรแกรมแบ่งปัน
หน้าจอ การจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล
เพื ่อการทำงานได้ แต่ควรให้การพัฒนาส่งเสริมให้มีการจัดอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้  
ด้านการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Discovery 
and Deep Analytics) การจัดทำแผนรักษาข้อมูลหลักขององค์กรเพื่อนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity) การจัดทำเกณฑ์ปฏิบัติและนโยบายเพ่ือกำกับ ติดตาม ดูแลความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
กระบวนการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง สามารถให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาแก่ผู ้เกี ่ยวข้องได้ สำหรับ
รายละเอียดผลการประเมิน แสดงดังรูปที่ 3-21 และตารางท่ี 3-18 

 
 

รูปที่ 3-21 แสดงผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัล 
ของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

หน้า 3-50 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ตารางที่ 3-18 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 

 
 
 
 
  

รหัสทักษะ ช่ือทักษะ ผลการประเมิน (%)

DLit300 ใช้ ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน 59.06

DLit400 ประยุกต์ใช้ เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 72.22

DLit600 ใช้ ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 46.03

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ท่ีดีด้านดิจิทัล 52.77

DG300 ประยุกต์ใช้กรอบการด าเนินงานร่วมกันส าหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Interoperability Framework) 47.61

DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (Service-Level Agreement) 37.03

DG500 บริหารความเส่ียงดิจิทัล (Digital Risk Management) 43.65

DG600 จัดท า แก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 37.03

DT100 ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 55.00

DT200 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือรองรับการเปล่ียนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 42.22

DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความต่อเน่ืองการให้บริการแบบดิจิทัล 46.03

DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาข้อสรุปท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 29.08

DT700 พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเน่ือง 29.86

DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 41.11

DS200 วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและน าสู่การปฏิบัติ 43.82

DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 32.40

DS400 สร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 44.44

DS500 สร้างนวัตกรรมบริการแก่นท่ีใช้การได้และส าเร็จได้ (Minimum Viable Service) ในระยะเวลาส้ันและใช้ทรัพยากรน้อยท่ีสุด 41.45

DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 38.19

DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการท างานดิจิทัล 36.11

SPM100 ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูลและการท างานข้ามหน่วยงาน 42.59

SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 36.66

SPM400 ริเร่ิมและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 43.11

SPM500 ด าเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 37.60

SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ 42.59

DL300 ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 38.27

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปล่ียนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 45.96
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3.6. ระบบงานสารสนเทศ และ/หรือ ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการใช้งาน 

ที่ปรึกษาได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลการใช้งานระบบงานสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
ปัญหา อุปสรรคในการใช้งานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พบว่า สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีระบบงานสารสนเทศเพื่อรองรับการทำงานในแต่ละด้านภารกิจ  แต่ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน 
ทุกภารกิจงาน สำหรับระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงานทั่วไปมีการจัดหาระบบ หรือพัฒนาระบบให้รองรับ
กระบวนการทำงานแต่ไม่มีงานใช้งานอย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จึ งจำเป็นต้อง
พิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบเพิ่มเติม หรือจัดหาระบบงานเพิ่มเติม เพื่อให้ตอบสนองกับภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำหรับระบบงานสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีอยู่ปัจจุบันและการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ สำหรับใช้งานในภารกิจงานหลัก (Core Business 
Applications) และระบบงานสนับสนุน (Supporting Applications) แสดงดังรูปที่ 3-22  

 

 
รูปที่ 3-22 ระบบงานสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ปัจจุบัน 
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3.6.1. ระบบงานสารสนเทศสำหรับภารกิจงานหลัก (Core Business Applications) 

ระบบงานสารสนเทศสำหรับภารกิจงานหลัก (Core Business Applications) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 7 ระบบงาน ได้แก ่

1) ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง 

ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง จัดทำขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพรรค
การเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมือง และ 
กลยุทธ์การพัฒนามาตรการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีระบบบริหารยุทธศาสตร์และ  
การควบคุมภายในพรรคการเมืองที่ดี โดยระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประกอบไป
ด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของประชาชน ใช้สำหรับตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ของตนเอง และส่วนพรรคการเมือง ใช้สำหรับบันทึก ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลสมาชิกพรรค
การเมือง จัดการข้อมูลการจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตามพ้ืนที่
รับผิดชอบ หรือตามเขตเลือกตั้ง จัดสรรเงินอุดหนุนแก่พรรคการเมือง บัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือบัญชีรายรับการบริจาค รวมถึงการรายงานข้อมูลเพ่ือการบริหารข้อมูลตาม
กฎหมายพรรคการเมือง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถเรียกดูข้อมูล
การดำเนินกิจการของพรรคการเมืองเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานได้ เช่น การตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค
การเมืองการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เป็นต้น 

2) โปรแกรมการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตและการจัดการฐานข้อมูล 
การเลือกตั้ง (ระบบรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 

โปรแกรมการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตและการจัดการฐานข้อมูลการ
เลือกตั้ง หรือระบบรับสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร เป็นระบบที่ให้บริการรับสมัครสมาชิก
ผู้แทนราษฎรในกรณีมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ โดยแบ่งออกเป็น การรับสมัคร
สำหรับตัวแทนพรรคการเมือง และผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คือ สำหรับตัวแทน
พรรคการเมือง  สามารถใช้งานระบบในการจัดการข้อมูลรายชื่อผู้สมัครเแบบบัญชี
รายชื่อและการจัดการผู้สมัครแบบแบ่งเขตฯ เช่น เปลี่ยนตัวผู้สมัคร หรือยกเลิกการ
สมัคร เป็นต้น โดยใช้ในกรณีท่ีต้องยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น สำหรับผู้สมัครแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง สามารถใช้งานระบบในการจัดการข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร การอัปโหลด
เอกสารหลักฐานต่างๆ และยื่นสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
สามารถติดตามสถานะการสมัครได้ 

ซึ่งระบบดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสาน
ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิท ัล (องค์การมหาชน) (สพร .). ให้เป็น
ผู้รับผิดชอบจัดทำโปรแกรมดังกล่าว และจัดให้มีการอบรมการใช้โปรแกรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ตัวแทนพรรคการเมือง พนักงานการเลือกตั ้งสำนักงานคณะกรรมการ 
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การเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามใน 
การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

3) โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัด 

โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู ้บริหารท้องถิ ่นและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จัดสรรบัตรเลือกตั้ง จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นท้ังหมด เช่น ชื่อ-ชื่อสกุล คะแนน ผู้ที่ได้รับเลือก เป็นต้น 

4) ระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรด 

ระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรด เป็นระบบที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง เพิ่มช่องทางในการรายงาน
สถานการณ์/แจ้งข่าวการทุจริต โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์
เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์
ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้งข้อความ ภาพ เสียง หรือ
วีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน  

5) ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง (Rapid Report) 

ระบบ Rapid Report เป็นระบบรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 
เพ่ือรายงานผลคะแนนออกเสียงประชามติ โดยให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 
ใช้ในการบันทึกข้อมูลของการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส .ส.) อย่างไม่เป็นทางการ 
ซึ่งประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลวันอบรม ข้อมูลวันรับมอบวัสดุ
อุปกรณ์ ข้อมูลวันเลือกตั ้ง และรายงานการประกาศงดการลงคะแนน /นับคะแนน 
สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทั้ง Smart Phone และ Tablet จากนั้นระบบจะ
ประมวลผลข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง เพื่อนำเสนอ
ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชนอย่างไม่เป็นทางการได้อย่างรวดเร็ว 

6) ระบบ Smart Vote 

ระบบ Smart Vote หรือ แอปพลเิคชัน Smart Vote เป็นระบบสนับสนุนข้อมูล
ที ่จำเป็นสำหรับการเลือกตั ้งในปี 2562 และมีการใช้งานอย่างต่อเนื ่อง เช่น การ
ตรวจสอบพื้นที่การเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง สาระน่ารู้
สำหรับการเลือกตั้ง การคำนวณหาจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ 
รวมไปถึงการแจ้งขอสิทธิในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าว และใช้งานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือ
ส่งเสริมการเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตย โดยสำนักที่รับผิดชอบในการจัดหา
ระบบ ได้แก่ สำนักงานสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
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7) ระบบพัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ E-Vote 

ระบบ E-Vote เป็นระบบการออกเสียงประชามติ จัดทำขึ ้นเพื ่ออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าถึงการใช้สิทธิ
ออกเสียงประชามติอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการ
อำนวยความสะดวกสำหรับผู ้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางการเคลื ่อนไหว ผู ้พิการ
ทางการมองเห็น และผู ้สูงอายุ ในการลงคะแนนการออกเสียงประชามติ  นอกจากนี้ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้วางแผนในการจัดทำแอปพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ทโฟนเพื ่ออำนวยความสะดวกแก่ผู ้มีส ิทธิเลือกตั ้ง ผลิตเครื ่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ ชนิดทัชสกรีน การจัดทำระบบการลงคะแนนเลือกตั ้ง ส.ส.  
นอกราชอาณาจักร (I-Vote) อีกด้วย 

3.6.2. ระบบงานสารสนเทศสนับสนุน (Supporting Applications) 

ระบบงานสารสนเทศสนับสนุน (Supporting Applications) ของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จำนวน 15 ระบบงาน ได้แก่ 

1) ระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) 
ระบบ ERP เป็นระบบสำหรับวางแผนทรัพยากรของสำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ใช้สำหรับดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน บัญชี งานบริหารบุคคล 
และบริหารจัดการพัสดุ ประกอบไปด้วย 

- ระบบงบประมาณ  
- ระบบการเงิน  
- ระบบบัญชี  
- ระบบบริหารงานบุคคล  
- ระบบบริหารพัสดุ  

2) ระบบบัญชี (WIN Speed) 
ระบบ WIN Speed เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ ใช้บันทึกข้อมูลทางบัญชี 

เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงการบันทึกบัญชี 
และกระบวนการรับ-จ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน โดยสามารถควบคุมการเบิก
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านระบบ และเรียกดูต้นทุนได้ 

3) ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Fixed Assets) 
ระบบ Fixed Assets เป็นระบบที่ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับ

ครุภัณฑ์และพัสดุคงคลังของแต่ละหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เช่น บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ บันทึกข้อมูลการ
จ่ายวัสดุให้แต่ละสำนัก จัดเก็บข้อมูลค่าเสื่อม รวมถึงจัดเก็บรายละเอียดครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
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4) ระบบ Pay Day 
ระบบ Pay Day เป็นโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลของ

พนักงานลูกจ้างในองค์กร คำนวณการจ่ายเงินเดือน คำนวณอัตราการหักภาษีเงินได้ 
และพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรายงานสำหรับส่งหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม รายงานตัดบัญชีเงินเดือนธนาคาร 
รวมถึงรายงานที่ใช้ภายในองค์กร 

5) ระบบ Access Control 
ระบบ Access Control เป็นระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ต่าง ๆ โดยกำหนด

สิทธิให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ด้วยวิธีการสแกนบัตรพนักงาน 

6) ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลเข้า-ออก

ของพนักงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีการ
สแกนลายนิ้วมือ เพ่ือประมวลผลส่งไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  

7) ระบบ G-Chat14 
G-Chat เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสาร

แบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้สนทนาบนอุปกรณ์พกพานั้น 
มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลักลอบใช้ข้อมูลและความลับทางราชการ มีโอกาสเกิดการทุจริต 
ส่งผลต่อความเสียหายของทางราชการ และอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  หรือ DGA จึงพัฒนา 
G-Chat เพื่อใช้ภายในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น โดยสามารถสร้างห้องสนทนา รับส่ง
ข้อความ ประสานงาน ระดมความคิด ประชุมทางไกล และพูดคุยด้วยการโทรผ่าน
แอปหรือวิดีโอคอล มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยระดับสากล 

G-Chat มีการจัดการผู้ใช้งานตามโครงสร้างของหน่วยงาน มีความเป็นส่วนตัว 
และมีความปลอดภัยของข้อมูล ปรับกระบวนการทำงานราชการสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล 

8) ระบบห้องสมุด (UPC Library) 

ระบ UPC Library ใช้สำหรับบริหารงานห้องสมุด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ห้องสมุดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ดูแลโดยสำนักวิจัยและวิชาการ 
ระบบบริหารงานห้องสมุด สามารถบริหารจัดการสมาชิก การยืม-คืน การตรวจสอบ
ข้อมูลการยืม-คืน การสืบค้นหนังสือหรือสมาชิกที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
รวมทั้ง สนับสนุนในด้านการใช้งานบาร์โค้ด 

 
14 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.). (2562). ระบบ G-Chat. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563.  
จาก https://www.dga.or.th/th/profile/949/. 

https://www.dga.or.th/th/index.php
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9) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ECT e-book) 

ระบบ ECT e-book หรือ ECT Library เป็นแอปพลิเคชันห้องสมุดดิจิทัล จัดทำ
ขึ ้นเพื ่ออำนวยความสะดวกให้ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงหนังสือ เช่น หนังสือ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ อัลบั้มภาพและแคตตาล็อก โดยผู้ใช้สามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการแสดงผล
เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกหนังสือ ซึ่งสำนักวิจัยและวิชาการ เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล 
คัดเลือก หรือนำเสนอสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ 

10) ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference)15 

ระบบ GIN Conference เป็นระบบประชุมทางไกลออนไลน์ สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้ให้บริการ  
แอปพลิเคชัน (Application Service) โดยสามารถใช้งานระบบในการพูดคุยและเห็นภาพ 
ผู้เข้าร่วมประชุมแบบเรียลไทม์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม  (Presentation) 
พร้อมรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล รวมถึงข้อความสั้นในระหว่างประชุม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้งได้ใช้งานระบบดังกล่าวในการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมที่ส่วนกลางได้ หรือในกรณี
อ่ืน ๆ รวมถึงการปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ 

11) ระบบ e-mail (@ect.go.th) 

ระบบ e-mail ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ใช้บริการระบบ 
MailGoThai ที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้ให้บริการ 
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้งใช ้ระบบ e-mail ในการติดต่อสื ่อสาร 
ประสานงาน รับ-ส่งข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน 

12) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Binary Document) 

ระบบ Binary Document เป็นระบบที่ใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ภายในสำนักงานคณะกรรมการรการเลือกตั้ง โดยใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ
ภายในองค์กร (Intranet) 

13) ระบบลงทะเบียนการเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย Online 

ระบบลงทะเบียนการเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย Online เป็น
ระบบสำหรับให้ผู ้ที ่ประสงค์จะเข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ลงทะเบียน
ออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ 

  

 
15 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.). (2562). GIN Conference. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563.  
จาก https://www.ginconference.com/manual/V9/คู่มือการถอดการติดตั้ง v8 และติดต้ัง v9.pdf 
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14) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

ระบบ e-Document เป็นระบบให้บริการรับส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่ง
ต่อสั่งการและลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าหนังสือเวียนที่มีการลงนามรับทราบผ่าน
ระบบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำกัดสิทธิการเข้าถึงของเอกสารตามที่
กำหนดได้ รวมถึงสามารถรองรับการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานพร้อม ๆ กัน 

15) ระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นระบบบริหารจัดการ
เว็บไซต์เพื่อนำเสนอเผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรในองคก์ร
และประชาชนทั่วไป โดยสำนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ จัดทำข้อมูลประชาสมัพันธ์ และ
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนกลาง สำหรับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แต่ละ
จังหวัดจะเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการข่าวสารในเว็บไซต์ของจังหวัดตนเอง นอกจากนี้ 
เว็บไซต์ดังกล่าวยังเปิดให้มีการแจ้งคำร้องเรียนต่าง ๆ ได้ โดยสำนักสนับสนุนงานสืบสวน
สอบสวนจะเป็นผู้นำคำร้องที่ผ่านช่องทางเว็บไซต์มาดำเนินการในการสืบสวนสอบสวน
ต่อไป 

สำหรับรายละเอียดผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับภารกิจงานหลักและระบบสนับสนุนแต่ละระบบ 
สามารถสรุปการใช้งานได้ดังตารางที่ 3-19 และมีสัดส่วนจำนวนระบบดิจิทัลและระยะเวลาการใช้งานระบบ
ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน แสดงดังรูปที่ 3-23 
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ตารางที ่3-19 ระบบงานสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รหัส ชื่อระบบ หน่วยงานที่ใช้ ปี พ.ศ.  
ที่เร่ิมใช้งาน 

ประเภทระบบ ระบบปฏิบัติการ ระบบริหาร
จัดการข้อมูล 

สถานะ 

C01 ระบบฐานข้อมลูพรรคการเมือง สำนักกิจการพรรคการเมือง 2553 ภารกิจงานหลัก Windows Server 
2012 R2  

MySQL ใช้งานอยู ่

C02 โปรแกรมการรับสมคัรเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต
และการจัดการฐานข้อมูลการเลือกตั้ง 
(ระบบรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและ 
การออกเสียงประชามติ 1  

2561 ภารกิจงานหลัก - - ใช้งานอยู ่

C03 โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและ 
การออกเสียงประชามติ  

2555 ภารกิจงานหลัก Window Server 
2008 Standard 

MS SQL 
Server 

ใช้งานอยู ่

C04 ระบบแอปพลเิคชันตาสับปะรด สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1-5  
 

2562 ภารกิจงานหลัก SUSE Linux MySQL ใช้งานอยู ่

C05 ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง  
(Rapid Report) 

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติ 2  

2559 ภารกิจงานหลัก Window Server 
2016 Standard 

Microsoft SQL 
Server 2016 

ไม่ได้ใช้งาน 

C06 ระบบ Smart Vote 
 

สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและ 
การออกเสียงประชามติ  

2562 ภารกิจงานหลัก Linux MariaDB ใช้งานอยู ่

C07 ระบบพัฒนานวัตกรรมการเลือกตัง้และ 
การออกเสียงประชามติ E-vote 

- - ภารกิจงานหลัก - - ไม่ได้ใช้งาน 

S01 ระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning: ERP) 

สำนักการคลัง   
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  

สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1-5 
สำนักบริหารการเลือกตั้งและ 
การออกเสียงประชามติ 1-2  

และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2557 สนับสนุน CentOS PostgreSQL ใช้งาน
บางส่วน 
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รหัส ชื่อระบบ หน่วยงานที่ใช้ ปี พ.ศ.  
ที่เร่ิมใช้งาน 

ประเภทระบบ ระบบปฏิบัติการ ระบบริหาร
จัดการข้อมูล 

สถานะ 

S02 ระบบบัญช ี(WINSpeed) 
 

สำนักการคลัง 2552 สนับสนุน Windows Server 
2012 Data Center 

SQL Server 
Express 

ใช้งานอยู ่

S03 ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (Fixed Assets) 
 

สำนักการคลัง 2552 สนับสนุน Windows Server 
2012 Data Center 

SQL Server 
Express 

ใช้งานอยู ่

S04 ระบบ Payday สำนักการคลัง 2549 สนับสนุน Window 7 SQL Server 
Express 

ใช้งานอยู ่

S05 ระบบ Access Control สำนักการคลัง 2549 สนับสนุน Window Server 
2008 

SQL Server 
Express 

ใช้งานอยู ่

S06 ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน สำนักการคลัง 2555 สนับสนุน Window Server 
2008 

SQL Server 
Express 

ใช้งานอยู ่

S07 ระบบ G-Chat บุคลากรทุกท่าน 
(ทั้งส่วนกลางและจังหวัด) 

- สนับสนุน ใช้บริการระบบและแอปพลิเคชันของ สพร. ใช้งานอยู ่

S08 ระบบห้องสมุด (UPC Library) สำนักวิจยัและวิชาการ 2558 สนับสนุน Window 
Server2012 Data 
Center 

SQL Server 
Express 

ใช้งานอยู ่

S09 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ECT e-book) สำนักวิจยัและวิชาการ 2561 สนับสนุน Window 
Server2012 Data 
Center 

SQL Server 
Express 

ใช้งานอยู ่

S10 ระบบประชุมทางไกลออนไลน์  
(GIN Conference) 

บุคลากรทุกท่าน 
(ทั้งส่วนกลางและจังหวัด) 

- สนับสนุน 
ใช้บริการระบบและแอปพลิเคชันของ สพร. 

ใช้งานอยู ่

S11 ระบบ Web-mail (@ect.go.th) บุคลากรทุกท่าน 
(ทั้งส่วนกลางและจังหวัด 

- สนับสนุน
สนับสนุน 

ใช้บริการระบบและแอปพลิเคชันของ สพร. ใช้งานอยู ่

S12 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Binary Document) 

ทุกหน่วยงานภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- สนับสนุน - - ใช้งานอยู ่



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-60 

 

รหัส ชื่อระบบ หน่วยงานที่ใช้ ปี พ.ศ.  
ที่เร่ิมใช้งาน 

ประเภทระบบ ระบบปฏิบัติการ ระบบริหาร
จัดการข้อมูล 

สถานะ 

S13 ระบบลงทะเบียนการเข้าศึกษาดูงานของ 
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย Online 

สำนักวิจยัและวิชาการ 2558 สนับสนุน Window 
Server2012 Data 
Center 

MY SQL ใช้งานอยู ่

S14 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) 

ทุกหน่วยงานภายใน สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2558 
*ปรับปรุงใหม่ 

ในปี พ.ศ. 2563 

สนับสนุน Window Server 
2016 Data Center 

SQL server 
2016 

ใช้งานอยู ่

S15 ระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค 

2557 สนับสนุน - - ใช้งานอยู ่

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-61 

 

 
รูปที่ 3-23 สัดส่วนจำนวนระบบดิจิทัลและระยะเวลาการใช้งานระบบ 

สำหรับรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานสารสนเทศตามภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
3-20  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับเทคโนโลยี สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3-21 และความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3-22 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-62 

 

ตารางที่ 3-20 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานสารสนเทศตามภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับเทคโนโลยี 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
แอปพลิเคชันและเทคโนโลยี 

ระบบงานสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-63 

 

ตารางที่ 3-21 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระบบงานสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับเทคโนโลยี 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 
แอปพลิเคชันและเทคโนโลยี 

ระบบงานสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 

S0
1 

ER
P 

S0
2 

W
IN

 S
pe

ed
 

S0
3 

Fix
ed

 A
ss

et
 

S0
4 

Pa
yd

ay
 

S0
5 

Ac
ce

ss
 C

on
tro

l 

S0
6 

ระ
บบ

บัน
ทึก

เวล
าป

ฏิบ
ัติง

าน
 

S0
7 

G-
Ch

at
 

 S0
8 

UP
C 

Lib
ra

ry
 

S0
9 

EC
T 

e-
bo

ok
 

S1
0 

GI
N 

Co
nf

er
en

ce
 

S1
1 

W
eb

m
ail

 

S1
2 

Bin
ar

y 
Do

cu
m

en
t 

S1
3 

ระ
บบ

ลง
ทะ

เบ
ียน

กร
เข

า้ศึ
กษ

าด
ูงา

น
ขอ

งศู
น์ป

ระ
ชา

ธิป
ไต

ย 
On

lin
e 

S1
4 

e-
Do

cu
m

en
t 

S1
5 

W
eb

sit
e 

สำ
นัก

งา
นค

ณะ
รร

มก
าร

กา
ร

เลื
อก

ตั้ง
 

เท
คโ

นโ
ลย

ีภา
ษา

ใน
กา

ร
พัฒ

นา
แอ

ปพ
ลิเ

คช
ัน JAVA X             X  

ASP.NET                
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ความหมายของสัญลักษณ์ 
 

  หมายถึง  ระบบงานสารสนเทศและระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีภาษานั้น ๆ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 
x 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-64 

 

ตารางที่ 3-22 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพ้ืนฐานและแอปพลิเคชัน 

ลำดับ ชื่อระบบ 

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล 
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C01 ระบบฐานข้อมลูพรรคการเมือง     x   x       

C02 ระบบรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     x          

C03 โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิก 
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

   
  

 
x  x  

    

C04 ระบบแอปพลเิคชันตาสับปะรด        x       

C05 ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง  
(Rapid Report) 

   
x  

 
    

   x 

C06 ระบบ Smart Vote   x        x    

S01 ระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร 
(Enterprise Resource Planning: ERP) 

x           x   

S02 ระบบบัญชี (WINSpeed)      x       x  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-65 

 

ลำดับ ชื่อระบบ 

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล 
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S03 ระบบบรหิารจดัการทรัพย์สิน  
(Fixed Assets)      x       x  

S04 ระบบ Payday             x  

S05 ระบบ Access Control       x      x  
S06 ระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิงาน       x      x  
S07 ระบบ G-Chat ใช้งานระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
S08 ระบบห้องสมุด (UPC Library)      x       x  

S09 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
(ECT e-book) 

     x       x  

S10 ระบบประชุมทางไกลออนไลน์  
(GIN Conference) ใช้งานระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

S11 ระบบ Web-mail (@ect.go.th) ใช้งานระบบของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 

S12 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
(Binary Document) 

     x         



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-66 

 

ลำดับ ชื่อระบบ 

โครงสร้างพื้นฐาน ระบบฐานข้อมูล 
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S13 ระบบลงทะเบียนการเข้าศึกษาดูงานของ
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย Online 

   
  x  x   

    

S14 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) 

   
  x     

   
x 

S15 ระบบเว็บไซตส์ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  

   
x    x   

   
 

 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
 

  หมายถึง  ระบบงานสารสนเทศหรือระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ใช้โครงสร้างพื้นฐานและระบบฐานข้อมูลนั้น ๆ 

 

การใช้งานระบบสารสนเทศของของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามภารกิจของหน่วยงาน สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ดังตารางที่ 3-23

x 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 3-67 

 

ตารางที่ 3-23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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C01 ระบบฐานข้อมลูพรรคการเมือง                               

C02 ระบบรับสมัครสมาชิกผู้แทนราษฎร                               
C03 โปรแกรมฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่นและ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
                              

C04 ระบบแอปพลเิคชันตาสับปะรด                               
C05 ระบบรายงานผลการเลือกตั้ง (Rapid Report)                               
C06 ระบบ Smart Vote                                
C07 ระบบพัฒนานวัตกรรมการเลือกตัง้และการออกเสียงประชามติ E-vote                               

S01 ระบบวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร  
(Enterprise Resource Planning: ERP) 

                              

S02 ระบบบัญชี (WINSpeed)                               
S03 ระบบบรหิารจดัการทรัพย์สิน (Fixed Assets)                               
S04 ระบบ Payday                               
S05 ระบบ Access Control                               
S06 ระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิงาน                               
S07 ระบบ G-Chat                               
S08 ระบบห้องสมุด (UPC Library)                               
S09 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (ECT e-book)                               
S10 ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (GIN Conference)                               
S11 ระบบ Web-mail (@ect.go.th)                               
S12 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Binary Document)                               
S13 ระบบลงทะเบียนการเข้าศึกษาดูงานของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย Online                               

S14 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)                               
S15 ระบบเว็บไซตส์ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง                                

 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
 

 หมายถึง  หน่วยงานท่ีใช้เพื่อดำเนินงานตามกระบวนการ  หมายถึง  หน่วยงานท่ีพัฒนาและดูแลแอปพลิเคชัน  หมายถึง  หน่วยงานท่ีใช้เพื่อการดำเนินงาน และดูแลแอปพลิเคชัน 
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3.7. สถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรจัดทำขึ้นเพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ
ยกระดับสถานะปัจจุบันไปสู ่เป้าหมายที่ต้องการได้นั ้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  
ที่มีผลต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรทั้งในด้านพันธกิจ เทคโนโลยี ข้อมูล ระบบสารสนเทศ  
และความมั่นคงปลอดภัย โดยเริ่มสำรวจและรวบรวมข้อมูลโครงสร้างองค์กร นโยบาย/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบกับดำเนินการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ
สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง  โดยนำเอาข้อด ีของกรอบแนวคิดของทั ้ง Zachman 
Framework, TOGAF และ FEA Framework มาปรับปร ุงให้กระช ับและเข ้าใจง ่ายสอดคล้อง 
กับรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร โดยสามารถนำมาจัดทำเป็นกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (ECT Enterprise Architecture Framework) ได้เป็น 
“4 กระบวนการ (Processes) และ 5 สถาปัตยกรรมย่อย/แบบจำลอง (Sub Architectures/Models)”   

จากผลการสำรวจและศึกษาข้อมูลข้างต้น ได้ทำการวิเคราะห์ออกเป็น 5 สถาปัตยกรรม
ย่อย/แบบจำลอง ได้แก่ ด้านพันธกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านข้อมูล ด้านระบบสารสนเทศและด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.7.1. ด้านพันธกิจ / ด้านธุรกิจ (Business)  

ด้านพันธุกิจ / ด้านธุรกิจ (Business) แบ่งออกเป็น 2 หมวด ประกอบด้วย หมวดยุทธศาสตร์ 
(Strategy) และหมวดกระบวนการธุรกิจ (Business Process) โดยจากการสำรวจและศึกษาข้อมูล 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีสถาปัตยกรรมย่อยด้านพันธกิจ / ด้านธุรกิจ (Business)  
แสดงดังรูปที่ 3-24 

 
รูปที่ 3-24 สถาปัตยกรรมย่อยด้านพันธกิจ / ด้านธุรกิจ (Business) 
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3.7.2. ด้านระบบสารสนเทศ / ด้านแอปพลิเคชัน (Application)  

ด ้านระบบสารสนเทศ  / ด ้านแอปพล ิเคช ัน (Application) แบ่งออกเป ็น 3 หมวด 
ประกอบด้วย แอปพลิเคชันธุรกิจ (Business Application) แอปพลิเคชันสนับสนุน (Supporting 
Application) และส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface)  
โดยจากการสำรวจและศึกษาข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมี สถาปัตยกรรมย่อย 
ด้านระบบสารสนเทศ / ด้านแอปพลิเคชัน แสดงดังรูปที่ 3-25 

 
รูปที่ 3-25 สถาปัตยกรรมย่อยด้านระบบสารสนเทศ / ด้านแอปพลิเคชัน (Application) 

3.7.3. ด้านข้อมูล (Data)  

ด้านข้อมูล (Data) แบ่งออกเป็น 2 หมวด ประกอบด้วย ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในแบบฐานข้อมูล 
(Relational Database) และข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล (Non-Relational Database) 
โดยจากการสำรวจและศึกษาข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมี สถาปัตยกรรมย่อย 
ด้านข้อมูล แสดงดังรูปที่ 3-26 

 
รูปที่ 3-26 สถาปัตยกรรมย่อยด้านข้อมูล (Data) 
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3.7.4. ด้านเทคโนโลยี / ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  

ด้านเทคโนโลยี / ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เครือข่าย (Network) และระบบอำนวยการ (Facility) 
โดยจากการสำรวจและศึกษาข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีสถาปัตยกรรมย่อย 
ด้านเทคโนโลยี/โครงสร้างพื้นฐาน แสดงดังรูปที่ 3-27 

 
รูปที่ 3-27 สถาปัตยกรรมย่อยด้านเทคโนโลยี / ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 

3.7.5. ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)  

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) ประกอบด้วย 
ธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ความสอดคล้องกับ
กฎระเบียบ (Compliance) โดยจากการสำรวจและศึกษาข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีสถาปัตยกรรมย่อยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) 
แสดงดังรูปที่ 3-28 

 

 
รูปที่ 3-28 สถาปัตยกรรมย่อยด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ /  

ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
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จากทั้ง 5 สถาปัตยกรรมย่อยข้างต้น สามารถสรุปสถาปัตยกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน (ECT Enterprise Architecture (As-is))  
ได้ดังรูปที่ 3-29 

 

รูปที่ 3-29 สถาปัตยกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน  
(ECT Enterprise Architecture (As-is) 

      



บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษาความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจทิัลของ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ที่ปรึกษาดำเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอรับ
นโยบายสำหรับกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผู ้บริหารของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรวบรวมความต้องการและความคาดหวัง เพื่อใช้สำหรับการศึกษา วิเคราะห์
นโยบายและความต้องการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมทั้ง
ได้สรุปผลการศึกษาความต้องการด้านดิจิทัลต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 สรุปผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารระดับสูง 

จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง เพื่อขอรับนโยบายสำหรับการนำไปกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่  

1) การสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้ง และกรรมการการเลือกตั ้งทุกท่าน รายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์หรือได้รับ
แบบสอบถาม แสดงดังตารางที่ 4-1 

 
รูปที่ 4-1 ภาพการเข้าสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ตารางที ่4-1  การสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ตำแหน่ง ช่ือ-นามสกุล วันท่ีสัมภาษณ ์ เวลา 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายอิทธิพร  บุญประคอง พ. 25 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
กรรมการการเลือกตั้ง ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันตไ์พบูลย ์ จ. 23 พฤศจิกายน 2563 10.30 น. 
กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวโิรจน์  โกวัฒนะ อ. 24 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย อ.  9 กุมภาพันธ์  2564 14.00 น. 
กรรมการการเลือกตั้ง นายบุญเกียรติ รักชาติเจริญ (ผู้แทน) 

นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศร ี
พฤ. 11 กุมภาพันธ์ 2564 10.00 น. 

กรรมการการเลือกตั้ง นายปกรณ์  มหรรณพ ตอบแบบสอบถาม  
กรรมการการเลือกตั้ง นายฐิติเชฎฐ์  นุชนาฎ ตอบแบบสอบถาม  

 
2) การสัมภาษณ์ผู ้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง จำนวน 6 ท่าน 

ประกอบไปด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทุกท่าน และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์ 
แสดงดังตารางที่ 4-2 
 

 

รูปที่ 4-2 ภาพการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ตารางที่ 4-2 การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 

ตำแหน่ง ช่ือ-นามสกุล วันท่ีสัมภาษณ ์ เวลา 
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกฤช  เอื้อวงศ์ พ. 18 พฤศจิกายน 2563 16.00 น. 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี  พรสุขสวัสดิ ์ พ. 11 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง  บุญม ี พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายกิตติพงษ์  บริบูรณ ์  ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมอืงและ
การเลือกตั้ง 

นายณัฎฐ์  เล่าหส์ีสวกุล  จ.  9 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 

 
หลังจากการเข้าสัมภาษณ์คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง ที่ปรึกษาสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 

4.1.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

นโยบายและแนวทางการใช้เทคโนโลยีของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 7 ท่าน เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ การเร่งดำเนินงานปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 20 ปี นอกจากนี้  
ยังได้เพิ่มเติมนโยบายและแนวทางอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เป็น
องค์กรที่โปร่งใส เที่ยงธรรม เป็นที่ยอมรับระดับสากลและนานาชาติ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมพูนทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาทิเช่น  

1) การบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานแบบองค์รวม เนื่องด้วยการเลือกตั้ง
ในแต่ละครั ้ง มีการใช้งานข้อมูลร่วมกันทั ้งภายในหน่วยงานและจากหน่วยงานภายนอก 
เป็นจำนวนมาก เช่น กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมราชทัณฑ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้ผลักดันและหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้สนับสนุน
ข้อมูลแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) การบริหารจัดการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เช่น 
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3) การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานสืบสวนสอบสวน สืบค้น จัดเก็บข้อมูล  
4) การป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
5) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต มีความทันสมัย มีเสถียรภาพ 

และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 
6) การปรับปรุงโครงสร้าง การจัดกรอบอัตรากำลังสำหรับงานด้านดิจิทัล และจัดหาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลให้มี
ทักษะเพียงพอต่อการใช้งานระบบดิจิทัลทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค 
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ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานนั้น ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องด้วยข้อมูล
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลบางประเภทที่เป็นข้อมูลความลับ 
ไม่ให้เผยแพร่หากยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เช่น ข้อมูลสถานะการสืบสวนสอบสวน คำวินิจฉัยต่าง ๆ หรือ
แม้กระทั่งข้อมูลผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมาย ฉะนั้น การนำข้อมูลไปใช้
ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยดังกล่าว รวมถึงแหล่งการจัดเก็บข้อมูลต้องมีมาตรฐาน มีการกำหนดสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บ Log และมีการรักษาความปลอดภัยสูง ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่จะเกิดความ
เสียหายต่อองค์กร 

4.1.2 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

นโยบายและแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจ ิท ัลของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง คือ  
การขับเคลื ่อนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวก  และ 
ให้ความรู้กับประชาชนด้วยการบริการดิจิทัล ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั ้ง รวมทั ้งการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในองค์กร และการสนับสนุนข้อมูล 
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง อันจะนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อน
ดังกล่าวจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านดิจิทัล มีทักษะและ
ศักยภาพที่เพียงพอต่อความต้องการ 

สำหรับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยผลักดันภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง เห็นว่ามีหลายภารกิจงานที่สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้ เช่น  งานสืบสวนและไต่สวน 
โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ การจัดเก็บข้อมูล การค้นหาคำวินิจฉัยต่าง ๆ งานบริหารจัดการ
การเลือกตั้ง โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนนเสียง จัดทำสถิติ การตรวจสอบสิทธิ  งานบริหาร
จัดการภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ทั ้งเรื ่องบุคลากร งบประมาณ การรายงานผลการ
ดำเนินงานแต่ละขั้นตอน การประชุม และการประสัมพันธ์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  
จึงควรนำมาใช้อย่างถูกวิธี และคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ตามแผนงาน 
และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป 

4.1.3 รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

นโยบายและแนวทางการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลของรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้ น คือ การดำเนินงานตามแผน
เทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นหลัก ผนวกกับแผนยุทธศาสตร์ ซึ ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีการจัดทำแผนงาน กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง “เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการ
เลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล” โดยปัจจัยสำคัญของยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
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เข้ามาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 เรื่องหลักที่ควรเร่งดำเนินการ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม
ภายใน 3 ถึง 5 ปี คือ 

1) การบูรณาการข้อมูลในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) เพ่ือให้
เห็นโครงสร้างของข้อมูลและทำการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน การเปลี่ยนถ่ ายข้อมูลจากรูปแบบ
กระดาษ หรือข้อมูลที่มีการจัดเก็บแยกจากกัน ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลอย่างแท้จริง  

2) การพัฒนาระบบสนับสนุนภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นสมาร์ทออฟฟิต หรือ  
Office Automation เช่น ปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนให้รองรับการปฏิบัติงานและ
ผลักดันให้มีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม การประชุมทางไกลที่ไม่ต้องใช้เอกสาร โดยกำหนดให้มี
การเซ็นหรือลงลายมือชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นภารกิจหลักของสำนักงาน คือ การจัดการการเลือกตั้งโดยการนำ
ระบบดิจิทัลมาช่วยอำนวยความสะดวก เช่น การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั ้ง ให้สามารถ
ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องไปที่เขตหรืออำเภอ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้อย่าง
สะดวก สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั ้งที ่หน่วยใดก็ได้ การพัฒนาระบบที่จะสามารถออนไลน์ 
เพื ่อตรวจสอบรายชื ่อและรับบัตรเลือกตั ้ง โดยจะมีระบบส่งบัตรเลือกตั ้งไปยังเขตเลือกตั้ง  
เพื่อไปนับคะแนนเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่แต่ต้องแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า 
รวมถึงการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ ให้แจ้งออนไลน์ได้เนื ่องจากสาเหตุใด หรือ การลงคะแนน 
นอกราชอาณาจักรให้เป็นการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ลดโอกาสการเกิดบัตรหายเมื่อส่งกลับ
มายังประเทศไทย แต่คะแนนจะยังไม่เปิดจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง มีระบบในการล็อคคะแนนไว้  
ไมใ่ห้เปิดเผยจนกว่าจะถึงวันนับคะแนน เป็นต้น 

 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาให้องค์กร

สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ เนื่องด้วยต้องตามทันโลกและสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นดิจิทัลแล้วทั้งสิ้น 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังพบปัญหาและอุปสรรคในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน  

ในเชิงนโยบายนั้นไม่กังวล เนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมีการรองรับอยู่แล้ว แต่กังวลในเรื่องการยอมรับ
ของผู้บริหารและพนักงาน (Mindset) เห็นว่าการนำไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้น ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงแบบ 
Disrupt ที่มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเป็นตัวกระตุ้น เช่น การเกิดวิกฤตการณ์โคโรน่าไวรัส-19 (COVID-19) 
ส่งผลให้จำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวควรมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื ่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น และสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญหลักที ่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันภารกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลได้นั้น คือ ผู้บริหารและพนักงานต้องให้การยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนทัศคติ ให้เห็น
ความสำคัญ เห็นถึงประโยชน์ว่าการมีเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานนั้น ไม่ใช่ภาระแต่จะเป็น 
การช่วยใหก้ารปฏิบัติงานดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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4.1.4 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 

นโยบายและแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้
ประสบความสำเร็จ คือ การได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู ้บริหารระดับสูงของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่จะช่วยส่งเสริมและผลักดันให้นำระบบดิจิทัลมาใช้ ให้เกิดผลสำเร็จ หากได้รับ
ความร่วมมือดังกล่าวแล้ว ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งก็จะขับเคลื ่อน  
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เนื่องด้วยปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบงาน
สารสนเทศอยู่หลายระบบงาน ที่ไม่ถูกใช้งานหรือไม่มีการใช้งานในปัจจุบัน และไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างจริ งจัง  
ถูกสร้างแต่ไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์  

นอกจากนี้ ปัญหาเรื่องบุคลากรด้านดิจิทัลก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
ระบบดิจิทัล ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการปรับโครงสร้างองค์กรอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ยังไม่เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง เห็นควรให้จัดหาบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน ตรงกับภารกิจงาน 
ประกอบกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีทักษะและศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มากเพียงพอที่จะใช้งานระบบดิจิทัลได้ รวมทั้ง การพัฒนาระบบที่จะรองรับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล และอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เช่น ระบบการลางานแบบออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบสิทธิการลางานเบื้องต้นได้ สามารถเรียกดูข้อมูลได้เอง 
โดยไม่ต้องดำเนินการด้วย Manual Process ระบบการประเมินผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่สามารถ
ประเมินแบบ 360 องศาได้ เป็นต้น  

 ทั้งนี้ ควรมีการวางแผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและจัดทำการบูรณาการแบบองค์รวมจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ต้องเชื่อมโยง เช่น ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั ้ง ข้อมูลเขตพื้นที่การเลือกตั้ ง ข้อมูลแผนที่ และอื่น ๆ  
เพ่ือเห็นภาพรวมและขับเคลื่อนไปยังแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 

4.2 สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อ
รวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวัง ในการวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ 

1) ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 27 สำนัก รายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์แสดงดังตารางที่ 4-3 

2) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จำนวน 15 จังหวัด แบ่งออกเป็น 
การสัมภาษณ์ด้วยการลงพื้นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดหนองคาย และ
สัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพิ่มเติม 10 จังหวัด  
ที่โรงแรม รามาการ์เด้น รายละเอียดการเข้าสัมภาษณ์แสดงดังตารางที่ 4-4  
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4.2.1 ผู้อำนวยการสำนัก 

ตารางที่ 4-3 การสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนัก 

ลำดับ หน่วยงาน / สำนัก ช่ือย่อ วันท่ีสัมภาษณ ์ เวลา 
1 สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง สพค. พ.  4 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
2 สำนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง สสพ. พ.  4 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
3 สำนักกิจการพรรคการเมือง สกพ. พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
4 สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สสน. พฤ. 5 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
5 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สลป.1 ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
6 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 สลป.2 ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
7 สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  สสล. ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
8 สำนักกฎหมายและคด ี สกม. ศ.  6 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
9 สำนักพัฒนาบุคลากร สพบ. จ.  9 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 

10 สำนักวิจัยและวิชาการ สวช. จ.  9 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
11 สำนักผูต้รวจสอบภายใน สตส. อ. 10 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
12 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1 สสว.1 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
13 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 สสว.2 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
14 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 สสว.3 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
15 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4 สสว.4 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
16 สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 สสว.5 พ. 11 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
17 สำนักวินิจฉัยและคด ี สวค. พ. 11 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
18 สำนักประชาสัมพันธ์ สปส. พฤ. 12 พฤศจิกายน 2563 10.30 น. 
19 สำนักการประชุม สปช. ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
20 สำนักกิจการคณะกรรมการการเลอืกตั้ง สกกต. ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 13.30 น. 
21 สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน สสส. ศ. 13 พฤศจิกายน 2563 14.00 น. 
22 สำนักผูต้รวจการ สง.ตก. จ. 16 พฤศจิกายน 2563 10.00 น. 
23 สำนักบริหารทั่วไป สบท. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
24 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สบค. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
25 สำนักการคลัง สกค. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
26 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์ สนย. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
27 สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ สทส. พ. 18 พฤศจิกายน 2563 09.30 น. 
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4.2.2 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  

ตารางที ่4-4 การสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ลำดับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด วันท่ีสัมภาษณ ์ เวลา 
1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สมุทรสงคราม จ.  12 ตลุาคม 2563 10.00 น. 
2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เชียงใหม่ ศ.  16 ตลุาคม 2563 09.30 น. 
3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด อ่างทอง อ.  20 ตุลาคม 2563 10.00 น. 
4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สงขลา อ.  27 ตุลาคม 2563 09.30 น. 
5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หนองคาย ศ.  30 ตลุาคม 2563 09.30 น. 

 
สำหรับการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพิ่มเติม 10 

จังหวัด ได้แบ่งการสัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563  เวลา 16.00 น. ณ. ล็อ บบี้ 
โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

กลุ่มท่ี 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
กลุ่มท่ี 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน 

 
 

     



บทที่ 5 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทที่ 5 
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทลั 

5.1 วิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล 

“สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งก้าวนำเทคโนโลยีเพื ่อสร้างการยอมรับของประเทศ  
ในกระบวนการเลือกตั้งที่ทันสมัยอย่างมืออาชีพ ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 

5.2 พันธกิจเทคโนโลยีดิจิทัล 

สร้างความเข้มแข็งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการทำงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สื่อสาร
ชัดเจน และก้าวทันเทคโนโลยี 

5.3 เป้าหมายของแผนฏิบัติการดิจิทัล 

เป้าหมายโดยรวม 

1. สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล และกำหนดรูปแบบการทำงานให้ตอบโจทย์ต่อการให้บริการ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัลที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

2. มีแผนการดำเนินการพัฒนาและกรอบทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน รองรับการ
ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2567 

3. เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีเสถียรภาพ  
ในการให้บริการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยกระดับการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ข้าราชการและบุคลากรทั้งระดับปฏิบัติการและผู้บริหารมีศักยภาพทั้งด้านทักษะและวัฒนธรรม
การทำงาน 

5. มีระบบดิจิทัลช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานทั้งการบริหารจัดการภายใน และให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอก 

6. มีแพลตฟอร์มมาตรฐานในการพัฒนาระบบดิจ ิท ัล และการบร ิหารการเช ื ่อมโยงอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 

7. พัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 
นโยบายของประเทศและระดับสากล 
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5.4 บทสรุปการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

ที่ปรึกษาร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis) เมื่อ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแมกโนเลีย 2-3 โรงแรม ทีเค. พาเลซ & คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม และเจ้าหน้าที่ จำนวนรวมทั้งสิ้น 76 คน ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุม โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
ตามภารกิจของแต่ละสำนัก จำนวน 5 กลุ่ม  

สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ คือ 

1. เพื ่อกำหนดจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. เพ่ือนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความต้องการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และนำข้อมูล
มาประยุกต์ใช้ในภารกิจของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง จากโครงสร้าง
หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และการสำรวจและสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เบื้องต้น โดยจะใช้เทคนิคการให้น้ำหนักเพ่ือ
ระบุปัจจัยหลัก ซึ่งในการวิเคราะห์ที่ปรึกษาใช้แนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) แล้ว
สรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix 

SWOT เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ที่มีองค์ประกอบ 
ในการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร 4 ส่วน ประกอบด้วย 

Strengths หรือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที ่เป็นบวกหรือ 
การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ดี โดยองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการทำงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรได้ 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถหรือ
การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดีนัก อันเป็นอุปสรรคที่ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
ภารกิจขององค์กรได้ หรือได้ด้วยความยากลำบากและไม่คุ้มค่า 

Opportunities หรือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การทำงานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร 

Threats หรือ อุปสรรค/ภัยคุกคาม หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทำงาน
ขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อองค์กร 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-3 

 

5.5 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

จากการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายในของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งจากโครงสร้างหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ การสำรวจและสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ซอฟตแ์วร์ 
และเครือข่าย ICT 

  

• S1 มีอัตราส่วนจำนวนคอมพิวเตอร์ตอ่
จำนวนบุคลากรที่เพียงพอ 

• S2 มีจำนวนอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น 
Printer หรือ Scanner ในปริมาณ
ที่เหมาะสมแก่การใช้งาน 

• S3 มีอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย
ของระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ครบถ้วน 

• S4 มีระบบเครือข่ายที่ครอบคลมุและ
เพียงพอกับความต้องการใช้งาน
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งส่วนกลาง และสำนักงาน
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งส่วนภูมภิาค 

• S5 มีระบบงานเทคโนโลยีดิจิทลัรองรบั
การปฏิบัติงานด้านภารกิจหลัก 
และภารกิจสนับสนุนขององค์กร 

• W1 อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer หรือ 
Scanner มีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อ 
การใช้งาน  

• W2 จำนวนลิขสิทธิ์ในการใช้งานระบบไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น Microsoft 
license, AutoCAD license เป็นต้น 

• W3 ระบบงานดิจิทลัของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีกระจาย
อยู่ตามหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของงาน 
ทำให้ยากต่อการดูแล บำรุงรักษาการ
ป้องกัน และรักษาความปลอดภยั 

• W4 นโยบายดา้นความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ ยังไม่ถูกนำมาปฏบิัต ิ
อย่างชัดเจน 

• W5 การกำหนดแนวทางการใช้งานอุปกรณ์
ของสำนักงานหรือส่วนตัวกับระบบ
ดิจิทัลยังไม่ชัดเจน (IT Policy) 

• W6 ขาดการวางแผนบริหารอุปกรณ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบดิจทิัล
ในภาพรวมและระยะยาว 

• W7 ระบบการสื่อสารเครือข่ายยังไม่
เพียงพอ/ไม่มปีระสิทธิภาพเพียงพอ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
  

• S6 มีโครงสร้างหน่วยงานท่ีมผีู้บริหาร
ระดับสูงรับผิดชอบดูแลงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัโดยเฉพาะ 

• S7 บุคลากรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
ด้านดิจิทัล 

• S8 มีงบประมาณสำหรับการจ้างที่
ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

• W8 บุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านดิจิทลั 
มีไมเ่พียงพอต่อความต้องการของ
สำนักงานท้ังส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค 

• W9 บุคลากรภายในสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งขาด
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทัล 

• W10 ขาดการอบรมความรู้ด้านทกัษะความ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลแก่
เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
นำความรูไ้ปใช้งานจริงได ้
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หน้า 5-4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

  • W11 โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นผู้ดูแลภาพรวมและให้
คำปรึกษาด้านดิจิทัลแก่ส่วนงานต่าง ๆ 
ไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้
ตามระยะเวลาที่คาดหวังของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร 

• W12 บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหลายกลุม่อายุ ซึ่งสว่น
ใหญ่อยู่ในช่วงกลุ่มอาวุโส ส่งผล
กระทบต่อการรับรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทัล 

ปัจจัยด้านงบประมาณ 
  

• S9 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินทุกป ี

• S10 มีงบประมาณสำหรับบำรุงรักษา
อุปกรณ์และเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 

• S11 มีงบประมาณจากเงินสะสมของ
องค์กร ซึ่งสามารถสนับสนุนความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทลัที่
เร่งด่วนได ้

• S12 มีการผลักดันงบประมาณเพื่อการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลูทั้ง
ภายในและภายนอก 

• W13 งบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอย่างจำกัด ซึ่งส่งผลให้ไม่เพียงพอ 
ในการจ้างพัฒนาระบบงานดจิิทัลได้
อย่างครบถ้วน 

• W14 มีข้อจำกัดในการขอใช้งบประมาณ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เช่น บุคลากรภายในสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เพียงพอ
ต่อการกำกับดูแล และสนับสนุน หาก
ขอใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบ
ขนาดใหญ่และมีมลูค่าสูง 

• W15 ขาดแผนปฏบิัติการด้านดิจิทลัที่ม ี
การวางแผนการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบงานดิจิทัลอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ
สารสนเทศ 
 

• S13 มีผู้บรหิารระดับสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) 
ที่รับผิดชอบดูแล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเฉพาะ 

• S14 มียุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลรองรับ
การพัฒนา 

• W16 ขาดการสนบัสนุนและผลักดันใหม้ ี
การใช้ระบบงานดิจิทัลในองค์กร 
จากผู้บรหิารระดับสูง 

• W17 ระบบงานด้านบริหารจัดการดิจิทลั
ส่วนใหญ่จะพัฒนาและดูแลโดยส่วน
งานท่ีรับผิดชอบงานนั้น ๆ ทำให้ขาด
การมองภาพรวมและการบรหิาร
จัดการร่วมกัน 

• W18 ขาดการเช่ือมโยงระบบงานดิจิทลัที่มี
การทำงานร่วมกันหรือต่อเนื่องกัน 
ทำให้มีการทำงานซ้ำซ้อนและต้อง 
จำรหัสเข้าใช้ระบบงานหลายระบบ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-5 

 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

• W19 ขาดการอบรมบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อมารองรับการ 
วางพื้นฐาน/การนำเทคโนโลยีมา
สนับสนุนการทำงาน 

• W20 ระบบงานดิจิทลัที่มีอยู่ไม่ถูกนำมาใช้
อย่างต่อเนื่อง 

ปัจจัยด้านข้อมลูสารสนเทศ
หรือองค์ความรู ้
 

• S15 มีการพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ และใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

• S16 มีนโยบายเปิดกว้างในการใช้ 
สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุน
บุคลากรใหเ้ข้าถึงข้อมูลและ 
สื่อสังคมออนไลน์อย่างเสร ี

• W21 การจัดเก็บข้อมูลที่มีอยูม่ีลักษณะการ
จัดเก็บไม่เหมือนกัน จึงไม่สามารถใช้
ร่วมกันบริหารข้อมลูให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กรได ้

• W22 ขาดการบูรณาการข้อมูลสำหรับงาน
ตามกระบวนการหลักและการบรหิาร
จัดการภายใน รวมทั้ง การบูรณาการ
ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง 

• W23 ไม่มีฐานข้อมลูกลางสำหรับการ
เช่ือมโยงข้อมูลภายใน 

• W24 การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบงาน
สารสนเทศไม่สามารถทำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันกับความ
ต้องการของผู้ใช้ 

• W25 ขาดการกำหนดมาตรฐานในการ
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 
ที่ชัดเจน 

• W26 ขาดการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance) เพื่อบริหาร
จัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ 

• W27 ข้อมูลหลายส่วนยังคงเก็บในรูปแบบ
กระดาษ ไม่เป็นข้อมลูอิเล็กทรอนกิส ์

จากการศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ.2561 - 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (20 ปี) (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัต ิการด้านดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565) และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) รวมทั้ง กฎหมายด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้ง สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กับหน่วยงานภายนอกหรือนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศในประเด็นต่าง ๆ 
ที่สำคัญได้ ดังนี้ 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

หน้า 5-6 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค 

การแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 

• O1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นองค์กรที่หน่วยงานภายนอกให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

• O2 มีกฎหมายคุ้มครองในการบังคับให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูล 
ที่จำเป็นแก่สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

• T1 การเช่ือมโยงข้อมลูกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ยังขาดมาตรฐาน ซึ่งต้อง 
มีการพัฒนารูปแบบการเช่ือมโยง
ไปตามข้อตกลงร่วมกันในแต่ละ
หน่วยงาน 

• T2 สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจำเป็นต้องใช้ข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอกจำนวน
มาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังรับ-ส่งข้อมูล
ในรูปแบบกระดาษ 

• T3 หน่วยงานภายนอกบางหน่วยงาน
ยังอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
จำกัด 

ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศ  • O3 นโยบายของภาครัฐ ผลักดันให้มี
การบูรณาการข้อมลู และปรับเปลีย่น 
สู่ระบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย 

• O4 การจัดทำแผนปฏิบตัิการดจิิทัลอยา่ง
ต่อเนื่องทำให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีทิศทางการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ชัดเจน และสอดคล้อง
กับแผนงานของประเทศได้ดีขึ้น 

• T4 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยน
สู่รัฐบาลดิจิทลั ซึ่งการผลักดัน
จากหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนของประเทศมีการ
ปรับเปลีย่นอยู่ตลอดเวลา ส่งผล
ต่อการขับเคลื่อนตามแผน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎระเบยีบ 
และกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

• O5 มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการ
นำเทคโนโลยีดิจิทลัและการสื่อสารมา
ใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และ
การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มขึ้น 

• O6 มีกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมทำหน้าท่ีกำหนดนโยบายและ
กำกับดูแลให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ
การดำเนินงานด้านเทคโนโลยดีิจทิัล
ด้านกฎหมายและนโยบาย 

• O7 มีการกำหนดพระราชบัญญตัิเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
และส่งเสรมิการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น พระราชบัญญตัิว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัตกิาร
รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์
พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

• T5 ระเบียบในการจัดซื้อ จัดหา
ครุภณัฑ์ไม่เอื้ออำนวยต่อการได้
วัสดุครภุัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ และมี
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง 

• T6 ขาดการกำหนดมาตรฐานกลาง
ระดับประเทศด้านข้อมูลทีจ่ะใช้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทำให้
การเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมลู
ระหว่างหน่วยงานยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน 

• T7 กฎระเบียบจากหน่วยงาน
ภายนอกไมเ่อื้อต่อการทำงาน
แบบดิจิทัล เช่น การใช้ใบเสร็จ
เบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริง 
เป็นต้น ตามระเบียบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
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หน้า 5-7 

 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส อุปสรรค 

ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน • O8 สามารถเข้าถึงข้อมูล เอกสาร และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกีย่วข้องกับหน่วยงาน
หรือองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

• O9 สามารถแลกเปลี่ยนความรูด้้านดิจทิัล
จากหน่วยงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างสะดวก 

• O10 ความหลากหลายของเทคโนโลยีทำ
ให้มีทางเลือกในการนำเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กรมากข้ึน 

• O11 ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์มีแนวโน้ม
ลดลง แตม่ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

• T8 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมผีลต่อพฤติกรรมการ
ทำงาน ของเจ้าหน้าท่ีทำให้ต้อง
ศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

• T9 ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีมี
ลักษณะที่ซับซ้อน และ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ทำให้องค์กร
และบุคลากรต้องปรับตัวและ
รู้เท่าทันตลอดเวลา 

• T10 ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวรม์ี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

• T11 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการสญู
หายและการดูแลรักษาข้อมลูให้
มีความถูกต้องและทันสมยัอยู่
เสมอมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

• T12 ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั ส่งผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้
ซอฟต์แวร์มีความทันสมัย 

 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคข้างต้นสามารถจัดทำตาราง TOWS Matrix ได้ 
ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
จุดแข็ง 

S1 - S16 
จุดอ่อน 

W1 – W27 
โอกาส 

O1 – O11 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

(ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

(ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน) 
อุปสรรค 

T1 – T12 
กลยุทธ์ป้องกัน (ST) 

(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

(ลดจุดอ่อนและหลีกเลีย่งอุปสรรค) 

จากการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ซึ่งได้มีผู้ตอบเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 45 ท่าน เพ่ือระบุค่าถ่วงน้ำหนัก
ของปัจจัย โดยสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 
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หน้า 5-8 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ 
ค่าน้ำหนัก 

เฉลี่ย (1-10) 

ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ซอฟตแ์วร์ 
และเครือข่าย ICT 

  

• S1 มีอัตราส่วนจำนวนคอมพิวเตอร์ตอ่จำนวนบุคลากรทีเ่พียงพอ 7.8000 

• S2 มีจำนวนอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer หรือ Scanner ในปริมาณ 
ที่เหมาะสมแก่การใช้งาน 

5.7907 

• S3 มีอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ครบถ้วน 

6.0889 

• S4 มีระบบเครือข่ายที่ครอบคลมุและเพียงพอกับความต้องการใช้งาน
ภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง และ 
ส่วนภูมภิาค 

6.1111 

• S5 มีระบบงานเทคโนโลยีดิจิทลัรองรบัการปฏิบตัิงานด้านภารกิจหลัก 
และภารกิจสนับสนุนขององค์กร 

5.4444 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
  

• S6 มีโครงสร้างหน่วยงานท่ีมผีู้บริหารระดับสูง สำหรับรับผิดชอบดูแลงาน
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลโดยเฉพาะ 

6.0000 

• S7 บุคลากรมีความพร้อมที่จะเรียนรูด้้านดิจิทัล 5.7273 
• S8 มีงบประมาณสำหรับการจ้างที่ปรกึษาฯ เพื่อให้คำแนะนำและ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 
ทุกป ี

6.0000 

ปัจจัยด้านงบประมาณ • S9 ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินทุกปี 4.6757 

• S10 มีงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาอปุกรณ์และโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง 6.4444 

• S11 มีงบประมาณจากเงินสะสมขององค์กร ซึ่งสามารถสนับสนุนความ
ต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทลัที่เร่งด่วนได้ 

6.3778 
 

• S12 มีการผลักดันงบประมาณเพื่อการเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นข้อมูล 
ทั้งภายในและภายนอก 

5.8140 

ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ
สารสนเทศ 

• S13 มีผู้บรหิารระดับสูงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) 
ที่รับผิดชอบดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเฉพาะ 

6.4444 

• S14 มียุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลรองรับการพัฒนา 9.0000 

ปัจจัยด้านข้อมลูสารสนเทศหรือ
องค์ความรู ้

• S15 มีการพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูใน 
ด้านต่าง ๆ และใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 

5.6222 

• S16 มีนโยบายเปิดกว้างในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนบุคลากร
ให้เข้าถึงข้อมูลและสื่อสังคมออนไลน์อย่างเสร ี

5.9545 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-9 

 

จุดอ่อนหรือปัญหา 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดอ่อน/ปัญหา 
ค่าน้ำหนัก 

เฉลี่ย (1-10) 

ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ซอฟตแ์วร์ 
และเครือข่าย ICT 

  

• W1 อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น Printer หรือ Scanner มีคณุสมบัต ิ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

7.4000 

• W2 จำนวนลิขสิทธิ์ในการใช้งานระบบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น 
Microsoft license, AutoCAD license เป็นต้น 

8.4889 

• W3 ระบบงานดิจิทลัของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกระจาย
อยู่ตามหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของงาน ทำให้ยากต่อการดูแล 
บำรุงรักษาการป้องกัน และรักษาความปลอดภัย 

8.2444 

• W4 นโยบายดา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ ยังไม่ถูกนำมาปฏบิัติ
อย่างชัดเจน 

8.0444 

• W5 การกำหนดแนวทางการใช้งานอุปกรณ์ของสำนักงานหรือส่วนตัว
กับระบบดิจิทลัยังไม่ชัดเจน (IT Policy) 

7.9333 

• W6 ขาดการวางแผนบริหารอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบดิจิทลัในภาพรวมและระยะยาว 

8.3111 

• W7 ระบบการสื่อสารเครือขา่ยยังไม่เพยีงพอ/ไมม่ีประสิทธภิาพเพยีงพอ 9.1000 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
  

• W8 บุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านดิจิทลัมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสำนักงานท้ังส่วนกลาง และสว่นภูมิภาค 

9.0000 

• W9 บุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขาดศักยภาพ
ทักษะด้านดิจิทัล 

8.5556 

• W10 ขาดการอบรมความรูด้้านทกัษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
แก่เจ้าหนา้ที่ทุกสว่นงานอยา่งต่อเนือ่งเพื่อนำความรูไ้ปใช้งานจริงได ้

8.6000 

• W11 โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นผู้ดูแลภาพรวมและ 
ให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลแก่ส่วนงานต่าง ๆ ไม่สามารถสนับสนุนการ
ดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่คาดหวังของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร 

8.1333 

• W12 บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหลายกลุม่
อายุ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลุ่มอาวุโส ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 
และการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านดิจิทัล 

7.8444 

ปัจจัยด้านงบประมาณ • W13 งบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีอย่างจำกัด ซึ่งส่งผลให้ไม่เพียงพอในการจ้างพัฒนา
ระบบงานดิจิทลัได้อย่างครบถ้วน 

8.1778 

• W14 มีข้อจำกัดในการขอใช้งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัล
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น บุคลากรภายใน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เพียงพอต่อการกำกับดูแล 
และสนบัสนุน หากขอใช้งบประมาณในการพัฒนาระบบขนาด
ใหญ่และมีมลูค่าสูง 

8.2222 

• W15 ขาดแผนปฏบิัติการด้านดิจิทลัที่มกีารวางแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบงานดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม 

8.1556 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

หน้า 5-10 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดอ่อน/ปัญหา 
ค่าน้ำหนัก 

เฉลี่ย (1-10) 

ปัจจัยด้านการบริหารจดัการ
สารสนเทศ 

• W16 ขาดการสนบัสนุนและผลักดันใหม้กีารใช้ระบบงานดิจิทัล 
ในองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง 

6.9111 

• W17 ระบบงานด้านบริหารจัดการดิจิทลัส่วนใหญจ่ะพัฒนาและดูแล
โดยส่วนงานท่ีรับผดิชอบงานนั้น ๆ ทำให้ขาดการมองภาพรวม
และการบริหารจัดการร่วมกัน 

7.8182 

• W18 ขาดการเช่ือมโยงระบบงานดิจิทลัที่มีการทำงานร่วมกันหรือ
ต่อเนื่องกัน ทำให้มีการทำงานซ้ำซ้อนและต้องจำรหัสเข้าใช้
ระบบงานหลายระบบ 

8.3636 

 • W19 ขาดการอบรมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อมารองรบัการ
วางพื้นฐาน/การนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทำงาน 

8.3023 

 • W20 ระบบงานดิจิทัลที่มีอยูไ่ม่ถกูนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง 7.7273 

ปัจจัยด้านข้อมลูสารสนเทศหรือ
องค์ความรู ้

• W21 การจดัเก็บข้อมูลทีม่ีอยู่มลีกัษณะการจัดเก็บไม่เหมือนกัน  
จึงไม่สามารถใช้ร่วมกันบริหารข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่ 
องค์กรได ้

8.8636 

• W22 ขาดการบรูณาการข้อมลูสำหรับงานตามกระบวนการหลักและ
การบริหารจัดการภายใน รวมทั้ง การบูรณาการข้อมลูสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 

8.6364 

• W23 ไมม่ีฐานข้อมูลกลางสำหรับการเช่ือมโยงข้อมูลภายใน 8.9091 

• W24 การเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งระบบงานสารสนเทศไม่สามารถทำได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันกับความต้องการของผู้ใช้ 

8.5556 

• W25 ขาดการกำหนดมาตรฐานในการเช่ือมโยงข้อมูลกับภายนอก 
ที่ชัดเจน 

8.4889 

• W26 ขาดการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 
เพื่อบริหารจดัการข้อมลูอย่างเป็นระบบ 

8.5000 

• W27 ข้อมูลหลายส่วนยังคงเก็บในรูปแบบกระดาษ ไมเ่ป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส ์

8.4667 
 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-11 

 

โอกาส 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส 
ค่าน้ำหนัก 

เฉลี่ย (1-10) 

การแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับ
สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

 

• O1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่หน่วยงาน
ภายนอกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสนับสนุนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 

6.4888 

• O2 มีกฎหมายคุ้มครองในการบังคับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่ง
ข้อมูลที่จำเป็นแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

6.7111 

ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศ • O3 นโยบายของภาครัฐ ผลักดันให้มีการบูรณาการข้อมูล และ
ปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

7.2222 

• O4 การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลอย่างต่อเนื่องทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับแผนงานของประเทศได้ดีขึ้น 

6.7556 

มาตรฐาน ข้อกำหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

• O5 มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
สื่อสารมาใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ และการทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 

7.0000 

• O6 มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
และกำกับดูแลให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านกฎหมายและนโยบาย 

6.7500 

• O7 มีการกำหนดพระราชบัญญัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
และส่งเสริมการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

6.8182 

ด้านเทคโนโลยีในปัจจบุัน • O8 สามารถเข้าถึงข้อมูล เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานหรือองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

6.7273 

• O9 สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดิจิทัลจากหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้อย่างสะดวก 

6.2500 

• O10 ความหลากหลายของเทคโนโลยีทำให้มีทางเลือกในการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กรมากขึ้น 

7.0682 

• O11 ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์มีแนวโน้มลดลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 6.3636 
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หน้า 5-12 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

อุปสรรค 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ค่าน้ำหนัก 
เฉลี่ย (1-10) 

การแลกเปลี่ยนข้อมลูกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
กับสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 

• T1 การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดมาตรฐาน ซึ่งต้องมีการ
พัฒนารูปแบบการเช่ือมโยงไปตามข้อตกลงร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน 

7.1333 

• T2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอกจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ยังรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบกระดาษ 

7.1556 

• T3 หน่วยงานภายนอกบางหน่วยงานยังอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล 
ได้อย่างจำกัด 

7.7500 

ด้านยุทธศาสตร์ของประเทศ • T4 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งการผลักดันจาก
หน่วยงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนของประเทศมีการปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน 

6.7778 

มาตรฐาน ข้อกำหนด 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

• T5 ระเบียบในการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ไม่เอื้ออำนวยต่อการได้วัสดุ
ครุภัณฑ์ที่มีคณุภาพ และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง 

7.6444 

• T6 ขาดการกำหนดมาตรฐานกลางระดับประเทศด้านข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทำให้การเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

7.3333 

• T7 กฎระเบียบจากหน่วยงานภายนอกไม่เอื้อต่อการทำงานแบบดิจิทัล เช่น 
การใช้ใบเสร็จเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริง เป็นต้น ตามระเบียบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 

7.5556 

ด้านเทคโนโลยีในปัจจบุัน • T8 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลต่อพฤติกรรมการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล 

6.8222 

• T9 ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีมีลักษณะที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงเร็ว 
ทำให้องค์กรและบุคลากรต้องปรับตัวและรู้เท่าทันตลอดเวลา 

7.0000 

• T10 ค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 7.0667 

• T11 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการสูญหายและการดูแลรักษาข้อมูลให้มี
ความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

7.2444 

• T12 ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้
ซอฟต์แวร์มีความทันสมัย 

7.3111 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-13 

 

จากค่าน้ำหนักเฉลี่ยข้างต้น สามารถวิเคราะห์และประมวลผลเพ่ือกำหนดกลยุทธ์ของ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นกราฟได้ ดังนี้ 

 

รูปที่ 5-1 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง สามารถกำหนดกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน/
ภายนอก 

Strengths หรือ จุดแข็ง 
(S1 - S16) 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน 
(W1 – W27) 

Opportunities 
หรือ โอกาส 
(O1 – O11) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
(ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส) 

▪ S5O2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบ Open 
Data เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลการ
เลือกตั้งของประเทศและสากล 

▪ S5O8 สนับสนุนการประชาสัมพนัธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และรับเรื่อง
ร้องเรียนอัจฉรยิะ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
(ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน) 

▪ W22O3 พัฒนาระบบแบบบูรณาการ  
เพื่อใช้ประโยชน์ระบบร่วมกัน และผลักดันองค์กร
ให้ปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย   

▪ W22O3 พัฒนาฐานข้อมูลกลาง เพื่อบูรณาการ
ข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมลูในการวิเคราะห์และ
ประกอบการตัดสินใจกับข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) 
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หน้า 5-14 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ปัจจัยภายใน/
ภายนอก 

Strengths หรือ จุดแข็ง 
(S1 - S16) 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน 
(W1 – W27) 

 ▪ S4O11 พัฒนาอุปกรณ์และระบบ
เครือข่ายสำหรับรองรับเทคโนโลยแีห่ง
อนาคต และขยายเครือข่ายสู่หน่วย
เลือกตั้ง 

▪ S5O10 พัฒนาระบบเทคโนโลยดีจิิทัล
เพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 
นำไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ 
(Intelligent Organization) 

▪ S11O5 ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม
กฎหมายดิจิทัล เป็นแม่แบบหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสมบรูณ ์
และทันต่อการเปลีย่นเป็นในยุค 
Disruption 

▪ W9O9 ประเมินทักษะดิจิทัลของบุคลากรภายใน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับ ให้
สอดรับกับแผนพัฒนาทักษะดิจิทลัของสำนักงาน 
ก.พ. 

▪ W4O7 ส่งเสรมิให้มีการประกาศใช้นโยบายและ
ระเบียบรักษาความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ
ของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง รวมทั้ง
นโยบายอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

Threats หรือ 
อุปสรรค/ภัย

คุกคาม 
(T1 – T12) 

กลยุทธ์ป้องกนั (ST) 
(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

▪ S8T8 จัดจา้งผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเป็นท่ีปรึกษาและ
วางแผนงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

▪ S10T9 เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์
สำหรับป้องกันข้อมลูสญูหาย ลดความ
เสี่ยง และจัดหาอุปกรณส์ำรอง 

▪ S7T8 พัฒนาบุคลากรที่มีความพร้อม 
ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลให้มี
ทักษะสูง รู้เท่าทันต่อการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยดีิจิทัล และเป็นองค์
ความรู้ด้านดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการกรเลือกตั้ง 

▪ S14T11 สนับสนุนให้มีการประเมิน
ความเสีย่งด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยเป็นประจำ (Risk 
Assessment) เพื่อป้องกันการสญูหาย
ของข้อมูล 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
(ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค) 

▪ W6T11 ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้มีความ
ปลอดภัยสูง พร้อมรับกบัภัยคุกคามทางไซเบอร์  

▪ W26T1 จัดทำมาตรฐานข้อมูล ธรรมาภิบาล
ข้อมูล (Data Governance) เพื่อให้ระบบงาน
ใหม่ ๆ มีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได ้

▪ W21T6 สนับสนุนให้มมีาตรฐานกลางในการ
พัฒนาระบบของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งอย่างเป็นรปูธรรม 

▪ W25T1 ส่งเสรมิให้มีการจัดหาระบบบริหาร
จัดการข้อมลูอย่างเป็นระบบ สอดรับกับ 
ธรรมาภิบาลข้อมลู และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลข้อมลู ในการกำกับดแูลข้อมูลของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

▪ W25T2 เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐในอนาคต 

▪ W8T8 บรรจเุจ้าหน้าท่ีดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลที่มี
ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลใหค้รบถ้วนตาม
กรอบอัตรากำลัง 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-15 

 

ปัจจัยภายใน/
ภายนอก 

Strengths หรือ จุดแข็ง 
(S1 - S16) 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน 
(W1 – W27) 

▪ W9T8 จัดจ้างนักเทคโนโลยีดิจิทัลและนัก
วิทยาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวสู่การขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยข้อมูล (Data-Driven Strategy) 

▪ W10T8 วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั
ของข้าราชการและบุคลากรภาครฐั เพื่อการ
ปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

5.6 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Strategic) 

การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พ .ศ. 2563 – 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งสภาวะแวดล้อมภายใน และสภาวะแวดล้อมภายนอก ที่เกี่ยวข้อง  
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อกำหนด
ยุทธศาสตร์ที ่ตรงประเด็นกับการขับเคลื ่อนองค์กร และเพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมี 
ทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2565) และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถขับเคลื ่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิผล จึงกำหนดยุทธศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลและบริการดิจิทัล พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การ
นำเสนอโครงการ/แผนงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า จำนวน 3 ประเด็น  ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑: บูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัล 
เพ่ือบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 

ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑  การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อสนับสนุนภารกิจหลัก 
และเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที ่ ๒  การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบสร้างสรรค์  
เพ่ือพัฒนากระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๓ การส่งเสริมและยกระดับการบริหารงานด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัล 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

หน้า 5-16 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๔ การสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
สู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๕ การสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๒: นำเทคโนโลยีเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

 

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการสื ่อสารและสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๒ การเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานทุกภารกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลสู่องค์กรอัจฉริยะ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๓: ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมความรู้พลังศรัทธา 
และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑ การใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 

5.7 ความสอดคล้องระดับยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -
2567) ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี  
พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นกรอบในการกำหนดแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัล
ที่จะพัฒนา รายละเอียดการเชื่อมโยงแสดงดังรูปที่ 5-2 ถึง 5-3 และตารางที่ 5-1 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-17 

 

 
รูปที่ 5-2  ความสอดคล้องระดับยุทธศาสาตร์ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-18 

 

 
รูปที่ 5-3  แผนภาพการเชื่อมโยงความสอดคล้องระดับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับประเทศด้านต่าง ๆ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-19 

 

 

ตารางที ่5-1 ตารางการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2563 - 2567) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุล และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ด้านการเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการ
เลือกตั้งและการบริการดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
บูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อ
บริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
- กลยุทธ์ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุนภารกิจหลักและเปลี่ยนผ่านสู่ Digital 
OECT 

- กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนากระบวนการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ 

- กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและยกระดับการ
บริหารงานด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

- กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลอย่าง
เต็มรูปแบบ 

- กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 

ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

ด้านการเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรค
การเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
นำเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนา
ทางพรรคการเมือง 
- กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสาร

และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- กลยุทธ์ที่ 2 การเปลี่ยนผ่านกระบวนการ
ทำงานทุกภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่องค์กร
อัจฉริยะ 

 
 

ด้านสังคม 
ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 
 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 5-20 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนการปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2563 - 2567) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด้านสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถี
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา 
และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- กลยุทธ์ที่ 1 การใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยี

ดิจิทัลสมัยใหม่เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการ
สื่อสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

 

ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
       



บทที่ 6 

แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อเสนอแนะ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
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บทที่ 6 
แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจทิัล และข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคล 
 

จากผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับ
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดังนี้ 

6.1. แนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การจัดทำปฏิบัติการดิจิทัลเป็นการวางแผนงาน/โครงการในอนาคต ปัจจัยภายนอกประการหนึ่ง  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความสำคัญเสมอมาคือ แนวโน้มด้านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้แผนงาน/
โครงการที่จัดสร้างขึ้นมีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยี 
ในการนี้ได้สรุปเทคโนโลยีเชิงยุทธ์ (Strategic technology) ที่จะใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด 1๘ เทคโนโลยี ดังนี้ 

6.1.1. Single-source Data 

ในทฤษฎีการออกแบบระบบสารสนเทศในลักษณะของแหล่งข้อมูลเดียว (Single-Source Data) 
หรือแหล่งข้อมูลความจริงเดียว (Single Source of Truth) คือการสร้างแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้าง
ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของข้อมูลถูกสร้างหรือปรับปรุงเก็บไว้เพียงแหล่งเดียว  
การเชื ่อมโยงใด ๆ ที ่เกี ่ยวกับข้อมูลเหล่านี ้ ซึ ่งอาจอยู ่ในระบบฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน  
หรือแม้กระทั่งในฐานข้อมูลส่วนกลางที่อยู่ห่างไกลเป็นการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
เพียงอ้างอิงกลับไปยังตำแหน่ง Single-Source Data หลัก โดยไม่มีการเก็บค่าที่ซ้ำซ้อนกับ Single 
Source Data 

การออกแบบ Single-Source Data มีความสำคัญทั้งในด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
และการออกแบบระบบสารสนเทศในภาพรวม รวมถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการ
ระบบให้สามารถทำงานร่วมกัน และรวมไปถึงการให้บริการข้อมูลตามนโยบาย Open Data 

การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งในปี พ.ศ. 2563 - 
2567 นั้น ได้พิจารณาให้ระบบดิจิทัลมีลักษณะในรูปแบบของ Single-source Data เพื่อลดการ
จัดเก็บค่าท่ีซ้ำซ้อน รวมถึงการออกแบบระบบในลักษณะของ Standard Platform เพ่ือให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งบริหารจัดการ ดูแลรักษาระบบดิจิทัลได้ง่ายและมีมาตรฐานกลางในการจัดทำ
ระบบดิจิทัลในอนาคตในลำดับต่อไป 
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6.1.2. Enterprise Resource Planning (ERP) 

ระบบ MRP (Material Requirements Planning) คือ ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดทำ
แผนความต้องการวัสดุ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลนำเข้าที่สำคัญ 3 รายการคือ ตารางการผลิตหลัก 
ข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (BOM: Bill of Material) และข้อมูลสถานะคงคลัง (Inventory Status)  

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบูรณาการข้อมูล
และกระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเพ่ือทำงานร่วมกัน เช่น การผลิต การขาย การบัญชีการเงิน 
และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งระบบ MRP นั้นเป็นส่วนหนึ่งในระบบ ERP 

โดยทั้งระบบ ERP หรือระบบ MRP สามารถสนับสนุนในการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ได้ทันที ทำให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถตัดสินใจดำเนินธุรกิจหรือแก้ปัญหา
ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จำเป็นต้องพิจารณาการเลือกใช้งานระบบ ERP ที่มุ่งเน้นภาพรวมขององค์กรทุกระดับ โดยขึ้นอยู่กับ
ความจำเป็นของหน่วยงานในการเลือกใช้ ดังแสดงในรูปที่ 6-1  

การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ e-Budgeting และระบบ BB EvMIS 
ของสำนักงบประมาณ และระบบรายงาน e-MenSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล 

 
รูปที่ 6-1  ระบบ ERP และระบบ MRP 
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6.1.3. Paperless 

ด้วยโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานมากข้ึน 
การใช้กระดาษซึ่งมีต้นทุนในการใช้ทรัพยากรต้นไม้และพลังงานในการผลิตนั้นเป็นการสิ้นเปลือง  
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังทำให้เกิดขยะและมลพิษต่อองค์กรอีกด้วย ด้วยปัญหาที่กล่าวมา
เหล่านี้จึงมีการคิดค้นระบบที่เรียกว่า Paperless ขึ้นมา กล่าวคือการนำแนวคิดในการลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษที่มีต้นทุนในการผลิตสูง ลดการพิมพ์เอกสารที่ต้องใช้ทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์  
ที่ก่อให้เกิดมลพิษ และการจัดเก็บเอกสารที ่ยุ ่งยากในการค้นหาและใช้พื ้นที ่ในการจัดเก็บสู ง  
ไปสู่กระบวนการแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 

Paperless มีหลักการง่าย ๆ คือการจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทนการจัดเก็บ 
ในรูปแบบเอกสารกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ Cloud Server การจัดเก็บ 
ใน Hard disk, Flash Drive หรือการส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต การรับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์  
สลิปเงินเดือน ใบเสร็จค่าใช้จ่าย อีเมลสั่งงาน แบบประเมินการแนบไฟล์สำเนาให้กับผู้เกี่ยวข้องแทนการพิมพ์
ก่อนการประชุม หรือกระบวนการประสานงานระหว่างแผนกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการตาม
แนวนโยบาย Paperless โดยได้วางแผนพัฒนาระบบระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงาน 
ของสำนักงานในรูปแบบ Private Cloud ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลในกระดาษเปลี่ยนเป็น
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดส่งข้อมูลดิจิทัล
หรือเอกสารดิจิทัลผ่านระบบได้  

6.1.4. Project Management 

 Project Management คือ การบริหารของกิจกรรมภายในโครงการที่มีการเริ่มต้น - สิ้นสุด 
เป้าหมาย งบประมาณ และแหล่งทรัพยากรที่ต้องใช้งานร่วมกัน โดยกำหนดและจัดลำดับกิจกรรม  
การกำกับดูแล และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงอัตรากำลังและค่าใช้จ่าย 
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในโครงการเพื่อให้อยู่ภายใต้ระยะเวลา งบประมาณ และข้อกำหนด
ของแต่ละโครงการ 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 6-4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 
รูปที่ 6-2  การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) 

โดยการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการโดยเฉพาะด้านสารสนเทศนั้นจะช่วย ให้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าใจปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการและการบรหิาร
จัดการ ยกตัวอย่าง ดังนี้ 

ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development) สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรบริหารและควบคุมขอบเขตของโครงการ (Scope) ให้มีความชัดเจน  
เช่น ความต้องการด้านฟังก์ชันการทำงานของเจ้าหน้าที ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(Functional Requirements) เป็นต้น ซึ่งรวมถึง 

• การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของโครงการ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
กำลังคนในโครงการ (Project Manpower) อย่างผู้พัฒนาระบบ เป็นต้น  

• การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน  
• รวมถึงการสนับสนุนในการทำงาน โดยเฉพาะการตัดสินใจในประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบ

ของโครงการของผู้บริหารหน่วยงานและโครงการ 
• เพ่ือให้โครงการอยู่ภายใต้กรอบของระยะเวลา งบประมาณของโครงการ และการมีส่วนร่วม

ของผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้โครงการประสบผลสำเร็จได ้
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6.1.5. Geographic Information System (GIS) 

เทคโนโลยีด้าน GIS เป็นการรวบรวมบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์
ด้านแผนที่ ซึ่งเป็นการนำข้อมูลในหลากหลายรูปแบบมาซ้อนลงบนแผนที่และภาพ 3 มิติ เพื่อให้สามารถ
มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล
ต่อพื้นที่ ด้วยการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจ ระบบสนับสนุน  
การตัดส ินใจ (Decision Support System) หรือการแก้ป ัญหาของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั ้ง เช่น การวางแผนก่อนเข้าไปสำรวจพื้นที ่สำหรับจัดหน่วยเลือกตั ้งเพื ่อเก็บข้อมูล  
ในภาคสนาม เป็นต้น  

GIS จึงเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลกำไรได้ทุก ๆ ธุรกิจ 
ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรได้นำระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนงานอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก
ระบบ GIS ในปัจจุบันมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย  
มากยิ่งขึ้น GIS ถือเป็น Complete IT Solution ที่สามารถช่วยให้เห็นภาพของพื้นที่การทำงานในมุมกว้าง
และสามารถวิเคราะห์พื้นที่ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการทำงานและขั้นตอนการ
ทำงานในบางส่วน ดังแสดงในรูปที่ 6-3 

 

 
รูปที่ 6-3  Geographic Information System (GIS)1 

 
  

 
1 ที่มา: Division of Forestry GIS (2013). Division of Forestry Geographic Information Systems. สืบค้น 8 กันยายน 2563,  
จาก http://www.forestrymaps.alaska.gov/whyGIS.html 
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การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำเทคโนโลยี 
GIS มาใช้ในการวิเคราะห์การแบ่งเขตเลือกตั้ง การปักหมุดหน่วยเลือกตั้ง วิเคราะห์สถานที่ท่ีจะใช้เป็น
หน่วยเลือกตั ้ง และประมวลผลร่วมกับระบบงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง  เช่น ข้อมูล Social Media  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูล 

6.1.6. Bring Your Own Device (BYOD) 

คือการที่นำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ทำงานในองค์กร หรือเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายขององคก์ร 
หรือเครือข่ายของที่อ่ืน ๆ ที่ไปติดต่องาน หรือทำการประชุมนอกสถานที่ การไปพบกับลูกค้าพร้อม ๆ กัน 
ในหลายสถานที่นั้น การนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวไปใช้เองนั้นทำให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย 
และลดข้อผิดพลาดจากการใช้เครื่องมือที่ไม่คุ้นเคยได้ 

ข้อดี ของการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาทำงานคือ 

1) ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์ เพ่ือรองรับกับทุกคนในองค์กร องค์กรซื้อเพียง
ซอฟต์แวร์บางตัว หรืออุปกรณ์บางชิ้นที่สามารถแชร์ให้พนักงานใช้ร่วมกันได้ 

2) ความสะดวกสบายในการทำงาน เพราะสามารถเตรียมข้อมูลล่วงหน้าได้โดยไม่ตกหล่น พกพา
อุปกรณ์ติดตัวได้ไปทุกที่ 

3) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานที่สามารถใช้โปรแกรม ใช้คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต  
ที่ตนเองถนัดในการทำงาน 

4) เพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสาร หรือการประชุมออนไลน์ผ่านแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน 
ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วข้ึน 

ข้อเสีย ของการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ที่ทำงาน 

1) ปัญหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรที่อาจจะมีการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ เพราะอุปกรณ์หาย 
หรือไม่ได้มีการจัดระดับของข้อมูลที่พนักงานควรเข้าถึงได้ 

2) ไวรัสและมัลแวร์ที่แอบแฝงอยู่ในอุปกรณ์ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งทางองค์กรต้องติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันไวรัส และจำกัดวงการใช้งานเครือข่ายของอุปกรณ์พกพา 

3) ความหลากหลายของอุปกรณ์ที่นำมาใช้ ทำให้ยากต่อการฝึกอบรม หรือให้คำแนะนำและสนับสนุน
การใช้งานอุปกรณ์ให้กับพนักงาน 

4) การรองรับของเครือข่ายไม่เพียงพอกับข้อมูลและอุปกรณ์ที ่นำมาเชื่ อมต่อ ทำให้เกิดปัญหา
เครือข่ายล่ม หรือทำงานช้ามากทั้งระบบ 

แนวทางการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำเป็นต้อง
คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ จึงได้มีการวางแผนสำหรับ
ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและส่งเสริมการใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย 
เพ่ือพิจารณาให้ครบทุกมิติก่อนนำไปปฏิบัติจริง 
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6.1.7. Mobile Technology 

ในยุคปัจจุบัน Mobile Technology เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือการใช้งานอุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) เทคโนโลยีเหล่านี้ 
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนทำให้มีราคาที่ถูกลงและทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย ประกอบกับ
การพัฒนาเรื่องการส่งสัญญาณแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณวายฟาย (Wi-Fi) หรือสัญญาณ
โทรศัพท์แบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงยุค 4G และ 5G แล้ว ทำให้การใช้งานต่าง ๆ 
รวมถึงการส่งผ่านข้อมูลเป็นไปได้ง ่าย การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และการทำธุรกรรม  
ผ่านอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นตามอัตราการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ  

ทั ้งน ี ้  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ม ีการพัฒนาให้สามารถรองร ับการใช้งานข้าม
ระบบปฏิบัติการได้ทั้งบน iOS และ Android รวมถึงรูปแบบการสื่อสารกับผู้ใช้งานที่สามารถสื่อสาร
กับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเน้นระบบสัมผัส การค้นหาข้อมูล การแสดงรูปภาพ เสียง และวิดีโอ ทำให้
การใช้งาน Mobile Technology สามารถใช้งานได้ในทุกกลุ ่มบุคคล และช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
สำหรับในธุรกิจที่มีการแข่งขัน หากผู้บริหารองค์กร หรือ CIO รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกองค์กร
อย่างทันท่วงที โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พกติดตัวทุกวันอยู่แล้วจะทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในการ
ดำเนินธุรกิจเกิดความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง ในส่วนของบุคคลทั่วไปการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่อยู่
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นก็สามารถทำได้ง่าย โดยไม่ต้องยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Laptop หรือ Notebook สามารถทำงานได้แม้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังเช่นสภาพแวดล้อมการทำงานในส่วนภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง อีกทั้งเมื่อมีสัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณ Wi-Fi ก็สามารถรับส่งข้อมูลกับผู้อื่นได้ทันที 
ทำให้สอดรับกับการส่งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารได้อย่าง
ทันท่วงท ี

 

 
รูปที่ 6-4  Mobile Technology  
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การออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้นำ Mobile 
Technology มาใช้ ด้วยการพัฒนาระบบให้รองรับการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Device) 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนจังหวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน 
สามารถใช้งานระบบดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็วจากทุกที่สอดรับกับนโยบายการปฏิบัติงานที่บ้าน 
(Work From Home) ของภาครัฐ 

6.1.8. Cloud Computing 

Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบ Cloud คือ การให้บริการสำหรับการใช้งาน/
เช่าระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Resources) หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ตตามความต้องการในการใช้งานและสามารถใช้งานข้อมูลบน Cloud จากที่ใดก็ได้ 
โดยลดต้นทุนในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ขององค์กร และการบำรุงดูแลรักษาระบบ 
(Maintenance) ของหน่วยงาน เพื ่อให้หน่วยงานสามารถมุ ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงานหลัก  
ขององคก์รได้ 

ในระยะยาวการประมวลผลแบบ Cloud มีแนวโน้มที ่จะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง 
ในทุกอุตสาหกรรม ปัจจุบันเป็นเพียงระยะเริ่มต้นในการนำการประมวลแบบ Cloud มาใช้งานเท่านั้น 
ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องทำความเข้าใจการทำงานแบบ Cloud เพื่อตัดสินใจว่า 
ระบบงานใดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ควรติดตั ้งบนเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ที่ให้บริการแบบ Cloud หรือระบบงานใดที่จำเป็นต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายภายใน 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งรูปแบบการผสมผสานการทำงานแบบนี้เรียกว่า Hybrid 
Cloud Computing ที ่เป็นการใช้บริการเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Cloud จากผู ้ให้บริการ
ภายนอก (หรือ Public Cloud) ร่วมกับเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนตัวภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (หรือ Private Cloud) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องคำนึงถึง
ประเด็นในเรื่องความปลอดภัยและการบริหารจัดการทั้งระบบ 

การออกแบบและพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบ 
Private Cloud เพื ่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ในรูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการสืบค้น และการบำรุงรักษา 

 
รูปที่ 6-5  การประมวลผลแบบ Cloud (Cloud Computing) 
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6.1.9. Data Center and Data Recovery Center (DRC) 

Data Center คือ สถานที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ติดตั้งและดูแลบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ไม่ว่าจะเป็น Web Hosting ขนาดเล็กไปจนถึง Supercomputer 
ของธุรกิจขนาดใหญ่ที ่มีการใช้ปริมาณข้อมูลมาก ๆ ดังนั ้น Data Center จะต้องถูกออกแบบ 
โดยมุ่งเน้นความสามารถที่จะตอบสนองให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) นั้น ทำงานได้เสถียร
ที่สุดเป็นอันดับแรก 

Disaster Recovery Center (DRC) หร ือศ ูนย ์คอมพิวเตอร ์สำรองกรณี เก ิดภ ัยพ ิบ ัติ  
คือ การปฏิบัติในการเตรียมดึงข้อมูลจาก Data Center หรือการทำงานของระบบสื่อสารในเวลาทันท่วงที 
ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง เช่น เกิดไฟไหม้ น้ำท่วม ไฟดับ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะ
เวลานาน รวมถึงความเสียหายจากอุปกรณ์ IT และการดำเนินงานที่ผิดพลาดของ Site ส่งผลให้เกิด 
ความเสียหายของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Data Center 

DRC อาศัยหลักการโอนถ่ายข้อมูลไปยังศูนย์สำรอง (Backup Site) เพ่ือให้ธุรกิจสามารถดำเนิน
ต่อไปได้ตามปกติ และส่งผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที ่จะทำได้  โดยทั่วไป DRC สามารถแบ่งออกเป็น  
3 ประเภทได้แก่  

• Hot Site มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตั้งอยู่ที่ศูนย์สำรองเหมือนกับที่ Site หลัก โดยระบบ
สำรองทำงานร่วมกับระบบหลักตลอดเวลา ข้อมูลที่ถูก Update ในระบบหลักจะ Update 
ในระบบสำรองด้วย เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่ง อีกระบบก็จะสามารถทำงาน
ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้งาน องค์กรที่เหมาะกับ Hot Site ได้แก่ องค์กร
ที่ทำงานในระบบออนไลน์เป็นหลัก มีข้อมูลหลักที่สำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงกับ
ระบบงานและรายได้ทั ้งหมดขององค์กร รวมทั้งมี Service ที่สำคัญ ซึ ่งมีผู ้ใช้บริการ 
เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการทำ DRC ประเภท Hot Site มีการทำงานเสมือน Site หลัก
ทั้งหมดจึงมีราคาที่สูงสุดในประเภท DRC 

• Cold Site เป็น Site สำรองที่ติดตั้งแค่ระบบพื้นฐานพวก HVAC (Heating, Ventilation, Air 
Conditioning) รวมทั้งระบบไฟฟ้า และ Network Connectivity เท่านั้น ไม่มีระบบสำรอง
ในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ จึงต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบระยะหนึ่งถึงจะสามารถใช้งานได้ 
สำหรับ Cold Site จะเน้นการใช้งานเป็น Site สำรองในกรณีที่ Site หลักมีปัญหาจนใช้งาน
ไม่ได้เป็นเวลานาน เช่น เกิดอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติใหญ่ ๆ ที่ทำให้อาคารที่ติดตั้ง Site 
หลักเสียหายจนใช้งานไม่ได้ก็สามารถนำ Cold Site มาใช้แทนชั่วคราวได้ เพราะฉะนั้น 
จึงสามารถเลือกสถานที่ติดตั้ง Cold Site ให้อยู่คนละที่กับ Site หลักได้ แต่ด้วยฐานะท่ีเป็น 
Site สำรองกรณีเหตุสุดวิสัย การบูทระบบจึงใช้เวลานานที่สุดในประเภทของ DRC  
ในการทำ DRC ประเภท Cold Site จะมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดในกลุ่มของ DRC เนื่องจาก  
การทำ Cold Site จะทำต่อเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น Cold Site เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้ข้อมูล
ที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบงาน เมื่อเกิดปัญหากับ Site หลักขึ้น สามารถรอการ 
Recovery ของข้อมูลได้ รวมถึงองค์กรที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการทำ DRC  
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• Warm Site ม ีฮาร ์ดแวร ์และซอฟต์แวร์ต ั ้ งอย ู ่ท ี ่ศ ูนย ์สำรองเหมือนกับที ่  Site หลัก  
ระบบสำรองจะทำงานในลักษณะ Standby ไม่ได้ใช้ควบคู่ไปกับระบบหลักเหมือนกับ Hot Site 
ข้อมูลที่ถูก Update ในระบบหลักจะถูก Update ในระบบสำรองตามช่วงเวลาที่กำหนด  
เมื่อเกิดปัญหากับระบบหลัก ระบบสำรองก็จะถูกนำมาใช้งาน โดยต้องทำการ Update ข้อมูล
ส่วนที่ขาดหายไปให้ครบถ้วนเสียก่อน องค์กรที่เหมาะกับ Warm Site ได้แก่ องค์กรที่ใช้
ระบบ Cloud เป็นหลักในการทำงาน และสามารถรอการบูทระบบได้ การทำ DRC ประเภท 
Warm Site จะประหย ัดค ่าใช ้จ ่ายมากกว ่า Hot Site เน ื ่องจากการทำ Warm Site  
จะ Backup ข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนดไม่ได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับ Hot Site 

การวางแผนพัฒนาระบบของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้นำเทคโนโลยีการสำรอง
ข้อมูลกรณีเกิดพิบัต ิภัย (Disaster Recovery Site: DR Site) โดยวางแนวทางในการเช่า DR Site  
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบสำรองข้อมูลที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื ่อง  
มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ 

 
รูปที่ 6-6  Data Center and Data Recovery Center (DRC) 
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6.1.10.  Internet of Things (IoT) 

Internet of Things คือ การที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลก
อินเทอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั ่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (การสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม เช่น มือถือ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต) รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร 
เครื่องมือทางการเกษตร อาคาร บ้านเรือน เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น IoT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M ย่อมาจาก Machine to Machine คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน  

เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors  
ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ขาดไม่ได้คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพ่ือให้อุปกรณ์
สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง 
เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทำให้  
มีผู ้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT  
จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ควบคู่กันไปด้วย 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประยุกต์ใช้ IoT ในการออกแบบคู่หาเลือกตั้ง
ในอนาคต เช่น การใช้ CCTV ในการตรวจจับความผิดปกติภายในคูหาเลือกตั้งหรือการติดตั้ง Sensor ต่าง ๆ 
เช่น การจับสัญญาญเสียง หรืออุปกรณ์นับบัตรเลือกตั้งที่ตู้หย่อนบัตร เป็นต้น 

6.1.11.  Drone 

โดรน (Drone) หรือ ยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) หมายถึง อากาศยาน 
ที่ไม่มีคนขับ เป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบัน ต่างจากอดีตที่มักถูกใช้งาน
ทางด้านการทหารและการป้องกันประเทศเป็นหลัก ในภาคธุรกิจปัจจุบันได้มีการใช้โดรนในรูปแบบ
ของการขนส่งในพ้ืนที่ที่เข้าถึงได้ยาก การบันทึกภาพ หรือเหตุการณ์ในมุมสูง สำรวจพื้นที่อาคารสถานที่ 
สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรและชลประทาน การสำรวจพื้นที่ผืนป่า และสภาพการจราจร เป็นต้น  
หากดูในรายละเอียดเรื่องของการสำรวจ ความสามารถของโดรนนั้นสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ภาพ
หรือข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น สามารถสำรวจและตรวจสอบ
คุณภาพของพื้นที่ สำรวจและรวบรวมข้อมูลพิกัดและพื้นที่ในการสร้างแผนที่ การใช้งานโดรนจะมีประโยชน์
อย่างมากในเรื่องของการลดการใช้แรงงานคน การเข้าถึงพ้ืนที่ที่ยากลำบาก และความคล่องตัวในการ
เข้าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถประยุกต์ใช้ Drone ในอนาคต เพื่อถ่ายภาพ
มุมสูงของหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นการสังเกตการณ์ต่าง ๆ จากระยะไกลในการควบคุมการเลือกตั้ง 
หรือใช้ Drone ในการขนส่งบัตรเลือกตั้ง หรืออุปกรณ์สำคัญเร่งด่วนในระหว่างการเลือกตั้ง 
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6.1.12.  Data Warehouse and Data Mart 

คลังข้อมูล (Data Warehouse) คือ ฐานข้อมูลขนาดยักษ์ที่รวบรวมฐานข้อมูลจากหลายแหล่ง
หลายช่วงเวลา ซึ่งอาจมี Schema แตกต่างกันมาไว้รวม ณ ที่เดียวกันและใช้ Schema เดียวกัน 

ดาต้ามาร์ท (Data Mart) คือ คลังข้อมูลที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit, SBU) หรือในแผนกหนึ่ง ๆ เป็นส่วนย่อยของ Data Warehouse 
เปรียบเสมือนคลังข้อมูลขนาดเล็กที่มีลักษณะเฉพาะมีขนาดของข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่ำ 

การพัฒนาและติดตั้งเครื่องมือทั้งสองแบบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถ
ประยุกต์ใช ้ร ่วมกันให้เป็นระบบเดียวกันได้ เนื ่องจากทั ้งสองระบบสามารถเกื ้อหนุนข้อมูล 
ซึ่งกันและกันเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากขึ้นบนสารสนเทศที่รอบด้านมากขึ้น  
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้แนวโน้มทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทำการบูรณาการ
จัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีการบริหารจัดการแหล่งข้อมูล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น เป็นแหล่งข้อมูลด้านการเลือกตั้งที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการ
และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

6.1.13.  Executive Information System (EIS) and Decision Support System (DSS) 

EIS และ DSS ต่างก็เป็นระบบที่พัฒนาเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
โดยมีความหมายของแต่ละส่วน ดังนี้ 

EIS ย่อมาจาก Executive Information System แปลว่า ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร 
หมายถึง การนำสารสนเทศหรือข้อมูลต่าง ๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ผู้บริหารต้องการใช้ และสามารถ
จะเรียกดู หรือใช้ได้สะดวก 

DSS คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นซอฟต์แวร์
ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบ 
ที่ซับซ้อนภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน 

EIS และ DSS ต่างถูกพัฒนาขึ้น เพื่อจัดการกับข้อมูลให้อยู่ในลักษณะที่เป็นประโยชน์  
ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ แต่ทั้งสองระบบจะมีความแตกต่างกันในระดับของการใช้งาน การนำเสนอ
ข้อมูล และความยากง่ายในการใช้ โดยที่ EIS มักแสดงข้อมูลใช้ในการสนับสนุนข้อมูลในการติดตาม
และควบคุม (Tracking and Control) ส่วน DSS มักใช้ในการบริหารจัดการและควบคุมการทำงาน
เฉพาะอย่างโดยอาศัยการจัดทำแบบจำลองหรือการวิเคราะห์แบบ What-If  
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6.1.14.  Big Data 

ข้อมูลในปริมาณมาก ซึ่งข้อมูลนั้นมีปริมาณที่มาก การเติบโตที่รวดเร็ว และมีความหลากหลาย
ทั้งที่มีโครงสร้าง (Structured) หรือไม่มีโครงสร้าง (Unstructured) อีกด้วย โดยในระบบอินเทอร์เน็ต 
ในยุคที่ Social Media เฟื่องฟู มีข้อมูลหรือสารสนเทศเกิดขึ้นจำนวนมาก ทุก ๆ คนพร้อมผลิตข้อมูล  
มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย พร้อมทั้งอุปกรณ์ (Device) ที่มีจำนวนมากและยังมีอัตราการขยายตัวที่สูงอีกด้วย 
ทั ้ง Smart Device, IoT (Internet of Things) ที่รองรับการเข้าถึง การใช้งาน ข้อมูลจำนวนมาก ๆ  
ได้อย่างง่ายดาย และสร้างข้อมูลออกมามากมายในแต่ละวัน คุณสมบัติของ Big Data จะมีด้วยกัน  
3 มุมมอง คือ 

• Volume: ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป 
• Variety: ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วดีิโอ มัลติมีเดีย 
• Velocity: ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว 

การออกแบบและพ ัฒนาระบบด ิจ ิท ัลของสำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั้ ง 
ได ้นำเทคโนโลยีคล ังข ้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ เพ ื ่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  
ในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ 

6.1.15. Data Science and Artificial Intelligence 

การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ ้นเรื่อย  ๆ ในแต่ละองค์กรจึงต้องการ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องการวางแผนและการวิเคราะห์ทั้งในด้านการตลาด การผลิต 
รวมถึงโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร สำหรับเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยม 
ในปัจจุบันที่องค์กรต่าง ๆ ได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจสูงสุด  
คือ Data Science และ Artificial Intelligence 

• Data Science หรือ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คือ การนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการค้นหา 
หรือตอบคำถามในสิ่งที่ต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการคำตอบช่วยในการ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล 

• Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คือ ความฉลาดเทียมที่พัฒนาอยู่ใน
รูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และตัดสินใจได้โดยการ
ประมวลผลจากฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์การประมวลผลให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้ 
จากความสามารถของ AI เหล่านี้ ได้มีการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม 
ได้นำ AI มาใช้ในรูปแบบของหุ่นยนต์เพื่อช่วยในเรื่องการผลิต ภาคเศรษฐกิจและการลงทุน 
ได้มีการนำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์ และแนะนำการลงทุน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้ง 2 อย่าง ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้
กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์  
และตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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รูปที่ 6-7  Data Science and Artificial Intelligence (AI)2 

6.1.16.  Business Continuity Plan (BCP) 

เป็นแผนรองรับที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในยามที่เกิดสภาวะวิกฤต
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ ขาดการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ไฟป่าน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
เหล่านี้อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการ
วางแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับมือต่อสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ 
รวมถึงการทำ Backup หรือ DR (Disaster Recovery) ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCP) 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบสำรองข้อมูลที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ 

  

 
2 Brian Johnson. (2018). Artificial Intelligence (AI) — Top Use Cases and Technologies Used Today. สืบค้น 8 กันยายน 2563, 
จาก https://medium.com/@Brian.johnson_62680/artificial-intelligence-ai-top-use-cases-and-technologies-used-today-
3c22e1a63e78 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 6-15 

 

 
รูปที่ 6-8  Business Continuity Plan (BCP) 

6.1.17. แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีของ Gartner ในปี ค.ศ. 2019 

การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) คือ บริษัทเพื ่อการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศชั้นนำของโลก บริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีให้แก่ลูกค้าเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ และจัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในตลาด รวมทั้ง
ทิศทางการพัฒนาของเทคโนโลยี  

สำหรับ 10 แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีของ Gartner ประจำปี ค.ศ. 2019 ที่ Gartner 
ประกาศในงาน Gartner Symposium/ ITxpt จัดขึ้นในเมือง Orlando มีข้อสรุปเนื้อหาดังนี้ 
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รูปที่ 6-9 แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีของ Gartner ในปี ค.ศ. 2019 

1) Autonomous Things 

หุ่นยนต์ Drone และรถยนต์ไร้คนขับจะเริ ่มนำ AI ไปใช้เพื่อให้สามารถทำในสิ่งต่าง ๆ 
ที่มนุษย์เคยต้องทำด้วยตนเองได้มากขึ้น เปลี่ยนจากการใช้ Rigid Programming มาใช้ AI แทน 
เช่น หาก Drone บินสำรวจในฟาร์มแล้วพบว่า พืชผลในนั้นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว Drone  
ก็จะส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวหรือรถเก็บเกี่ยวให้ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติมีความเป็น
โซลูชันมากขึ้น เป็นต้น 

2) Augmented Analytics 

การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลโดยอ ัตโนม ัต ิด ้วยเทคโนโลยี Augmented Analytics หรือ 
Automated Machine Learning นั้นจะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจมีองค์ความรู้  
ในแง่มุมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและจะทำให้เกิดกลุ่ม Citizen Data Scientist มากขึ้นไปด้วย 
โดย Gartner ได้ทำนายไว้ว ่าภายในปี ค.ศ.  2020 จะมีกลุ ่ม Citizen Data Scientist  
เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นถึง 5 เท่าเลยทีเดียว 
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3) AI-Driven Development 

แนวโน้มเดิมที่ Data Scientist เคยต้องทำงานร่วมกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software 
Developer) เพื่อพัฒนาโซลูชันที่นำ AI เข้าไปเสริมนั้นจะเปลี่ยนไป โดยเครื่องมือที่จะทำให้
เหล ่า Software Developer สามารถนำ AI ไปเสร ิมใน Application ของตนได้น ั ้นจะมี
หลากหลายและใช้งานง่ายมากขึ ้น ทำให้การนำ AI ไปใช้งานจริงนั ้นจะมีความแพร่หลาย 
มากยิ่งขึ้น และ AI เองก็จะเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
หรือระหว่างกระบวนการทำงานของ Data Scientist มากขึ้นด้วย โดย Gartner ทำนายว่า
ภายในปี ค.ศ. 2020 นั้น ในร้อยละ 40 ของการพัฒนาซอฟต์แวร์จะต้องมี AI Co-developer 
เข้าไปร่วมงานด้วย 

4) Digital Twins 

Digital Twin หรือการนำข้อมูลจากวัตถุหรือระบบในโลกจริงไปนำเสนอแบบครบถ้วน 
ทุกมิติในโลก Digital นั้นจะได้รับความนิยมมากขึ้น และ Gartner ก็ได้ทำนายไว้ว่าภายในปี 
ค.ศ. 2020 อ ุปกรณ์ Connected Device กว ่า 20,000 ล ้านช ิ ้นท ั ่วโลกจะม ีต ัวตน 
แบบ Digital Twin ควบคู่ไปด้วย 

5) Empowered Edge 

การทำ Edge Computing หรือการย้ายระบบจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไปไว้ใกล้  ๆ 
กับ Sensor หรือ Endpoint ให้มากขึ ้นและทำงานต่าง ๆ ได้ก่อนส่งข้อมูลขึ ้น Cloud นั้น 
จะได้รับความนิยมมากขึ ้น โดยภายใน 5 ปีนับถัดจากนี ้ เทคโนโลยีที ่จะเข้ามามีบทบาท 
เป็นอย่างมากก็คือ ชิปประมวลผลสำหรับงานทางด้าน AI โดยเฉพาะและระบบโครงข่าย 5G 

6) Immersive Experience 

เทคโนโลยี Conversational Platform ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อหรือควบคุมระบบต่าง ๆ  
ได้ด้วยภาษามนุษย์ผ่านทาง Chat หรือการพูดนั้น จะถูกนำมาผสานรวมเข้ากับ Virtual Reality 
(VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ทำให้เกิดวิธีการสื่อสารและโต้ตอบ
รูปแบบใหม่ระหว่างผู้ใช้งานกับเทคโนโลยีขึ้น 

7) Blockchain 

Gartner ระบุว ่าการใช้งาน Blockchain ในปัจจุบ ันนี ้ย ังไม่ได้ด ึงประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยนอกเหนือจากการนำ Blockchain มาใช้เพื่อทำการแปลง
กระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นอัตโนมัติ หรือบันทึกสิ่งต่าง ๆ อย่างน่าเชื่อถือในรูปแบบ 
Digital แล้ว การนำ Blockchain มาใช้เพ่ือแบ่งปันข้อมูล ติดตามวัตถุสิ่งของ และสร้าง Digital 
Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock-In ก็จะเกิดมากขึ้นในอนาคต 
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8) Smart Spaces 

พื้นที่อัจฉริยะที ่เกิดขึ้นจากการผสานผู้คน กระบวนการ บริการ และสิ่งของอัจฉริยะ 
จะเกิดมากขึ้นทั้งในโลกจริงและในโลก Digital เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งในการ
ใช้ชีวิตและการทำงานต่อยอดจากเทคโนโลยี Smart City, Digital Workplace, Smart Home 
และ Connected Factory ขึ้นไปอีกขั้น ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของเรามากขึ้น
ไปด้วย 

9) Digital Ethics and Privacy 

ประเด็นด้านจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวนั้นได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และภาครัฐ ซึ่งผู้ใช้งานให้ความสำคัญกับการที่เหล่าองค์กรและภาครัฐจะนำ
ข้อมูลของตนเองไปใช้ ในขณะที่องค์กรและภาครัฐเองก็ต้องออกมาดำเนินนโยบายเชิงรุก  
เพื่อป้องกันกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นแล้วมาตามแก้ไขภายหลัง ดังนั้น
ข้อตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้น 
จึงจะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ ่งที่  
ถูกบังคับให้ต้องทำ 

10) Quantum Computing 

การนำ Quantum Computing มาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมเริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่าง
มากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงที่ผ่านม และเหล่า CIO หรือผู้นำทางด้านระบบ IT ขององค์กรเอง 
ต้องเริ่มทำความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีและมองหาวิธีการนำ Quantum Computing มาใช้งาน
กันมากขึ้น เพื่อที่ว่าเมื่อเทคโนโลยีพร้อมแล้วจะได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว 
โดย Gartner คาดว่า Quantum Computing นั้นจะเริ ่มใช้งานได้อย่างแพร่หลายภายใน 
ปี ค.ศ. 2023 ถึง ค.ศ. 2025 

6.1.18. Biometric Authentication  

คือ การใช้ข้อมูล ชีวมาตร (Biometrics) เพ่ือพิสูจน์หรือยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคล ซึ่งปัจจุบัน
มีการนำเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนดังกล่าวมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการสแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ 
สแกนภาพม่านตา หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 
การลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เสี่ยง (บางอำเภอ และบางจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
การผลักดันการยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ การเตรียมจัดเก็บ
ข้อมูลภาพม่านตาในหนังสือเดินทางนอกเหนือจากการจัดเก็บลายนิ้วมือของกระทรวงการต่างประเทศ  

การใช้เทคโนโลยี Biometric Authentication สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการยืนยันตัวตนบุคคลของประชาชนที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง  
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลด้วยมือ (Manual Process) และลงลายมือชื่อก่อนการเลือกตั้ง 
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนง่ายต่อการบริหารจัดการการเลือกตั้ง มีความน่าเชื่อถือ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  
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อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บข้อมูล Biometrics ยังมีข้อถกเถียงถึงประเด็นที่อาจจะเกิดความรั่วไหล
ของข้อมูลอัตลักษณ์ตัวบุคคล ซี่งข้อมูลดังกล่าวมีความเฉพาะตัวและเป็นข้อมูลอ่อนไหว หากจัดเก็บ
ไม่ได้มาตรฐาน มีการรั่วไหลจะทำให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเสียหายตลอดชีวิต เพราะ Biometrics 
เป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ จึงจำเป็นต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน รอบคอบทั้งในด้านกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งต่อไป 

การออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้นำ
เทคโนโลยี Biometric เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเลือกตั้ง ให้โปร่งใส และตรวจสอบได้  

จากแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลข้างต้น ประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและภารกิจ  
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง จึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

1.1 ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งส่วนภูมิภาคทั่วประเทศด้วยเทคโนโลยี SDWAN (Software-Defined Wide 
Area Network) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายระดับ Enterprise ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว 
พร้อมทั้งระบบจัดเก็บ Log File การใช้งานเครือข่ายตามกฎหมาย 
 

 
รูปที่ 6-10 แนวทางการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนภูมิภาค 
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1.2 จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพ่ิมเติม ได้แก่ Intrusion Prevention System, 
Web Application Firewall และ Database Security 

1.3 ทดแทนอุปกรณ์ Firewall และจัดหาอุปกรณ์ Firewall สำรอง เพื่อลดความเสี่ยง 
1.4 จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านระบบรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ (Risk Assessment) 
1.5 จัดหาศูนย์สำรองข้อมูล (Disaster Recovery Center) เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล  

เป็นการใช้เทคโนโลยี Disaster Recovery Center ในการเตรียมดึงข้อมูลจาก Data Center 
หรือการทำงานของระบบสื่อสารในเวลาทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง เช่น เกิดไฟไหม้ 
น้ำท่วม ไฟดับ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน รวมถึงความเสียหาย
จากอุปกรณ์ IT และการดำเนินงานที่ผิดพลาดของ Site ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
ของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Data Center 

 
รูปที่ 6-11 แนวทางการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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๒. แนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลและข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.1 วางแผนการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ เพ่ือใช้ประโยชน์ระบบร่วมกัน  
2.2 จัดหาหรือพัฒนาระบบที่จำเป็นให้รองรับการทำงานทุกส่วนงานในสำนักงานเพื่อทดแทน

การทำงานแบบ Manual  
2.3 จัดทำมาตรฐานการพัฒนาระบบและกำหนด Platform ที่เหมาะสมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  
2.4 จัดทำมาตรฐานข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อให้ระบบงานใหม่ ๆ มีมาตรฐานที่สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลกันได้  
2.5 ออกแบบฐานข้อมูลการเพื ่อบูรณาการข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวิเคราะห์  

และประกอบการตัดสินใจกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
2.6 จัดหาระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล

ภาครัฐในอนาคต 
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รูปที่ 6-12 แนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลและข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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๓. แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3.1 บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบอัตรากำลัง 
3.2 จัดจ้างผู ้เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อเป็นที ่ปรึกษาและวางแผนงาน  

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.3 จัดจ้างนักเทคโนโลยีดิจิทัลและนักวิทยาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4 ประเมินทักษะดิจิทัลของสำนักงาน กกต. ทุกระดับ โดยเทียบกับแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล

ของ ก.พ.  
3.5 วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลที ่ยังไม่เป็นไป 

ตามเป้าหมาย 

จากแนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข้างต้น ได้กำหนด 
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดทักษะความเข้าใจและเพิ ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Literacy) และหลักสูตรที่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรดำเนินการ
พัฒนาทักษะ ดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สอดรับกับ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของภาครัฐและทิศทางของประเทศไทย จำเป็นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์  
แนวทางการพัฒนา และกระบวนการพัฒนาในระดับประเทศเพื ่อนำมาปรับใช้กับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามรัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัล 20 ปี มีความสอดคล้องกันในการพัฒนาทักษะด้านดจิทิัล 
แสดงดังภาพ 

 

รูปที่ 6-13 ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
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➢ สาระสำคัญ 

1) ทักษะด้านดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
• รัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) 
• รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Smart Government 

for Citizen) 
• รัฐบาลที่มีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) 

2) ทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะทั่วไป (Generic Skills) เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ไม่ใช้ทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skills) 

3) ทักษะด้านดิจิทัลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
• ความสามารถ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐควรแสดงออกเพื่อให้ปฏิบัติ

ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 
กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยมีการแบ่งความสามารถเป็น 7 กลุ่มความสามารถ ได้แก่ 
- กลุ่มท่ี 1  ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

(Digital Literacy) 
- กลุ่มท่ี 2 ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล 
(Digital Governance, Standard, and Compliance) 

- กลุ่มท่ี 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร 
(Digital Technology) 

- กลุ่มท่ี 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการ
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Process and Service Design) 

- กลุ่มท่ี 5 ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management) 

- กลุ่มท่ี 6 ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) 
- กลุ่มที่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล 

(Digital Transformation) 
• ความรู้ หมายถึง ความเข้าใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ ควรต้องมีเพื ่อให้ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

• ประสบการณ์ หมายถึง สิ่งที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติ เคยกระทำ 
เคยสัมผัส หรือได้พบเห็นมาในอดีตที ่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติตามบทบาท  
และพฤติกรรมที่คาดหวัง 
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• คุณลักษณะ หมายถึง ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการทำงานและความสำเร็จในงาน อันจะมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ทักษะด้านดิจ ิท ัลน ี ้นำสมรรถนะทางการบร ิหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1008/ว 27 ลงวันที ่ 29 กันยายน 2552  
เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 สมรรถนะจาก 6 สมรรถนะมาใช้ 
ในการนี้ด้วย ได้แก ่
• วิสัยทัศน์ (Visioning) 
• การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
• ศักยภาพเพ่ือนำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
• การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 

5) ทักษะด้านดิจิทัลมีการจำแนกตามความพร้อมและพัฒนาการของส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล 3 ระยะ ได้แก่ 
• ระยะเริ่มต้น (Early Stage) 
• ระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage) 
• ระยะสมบูรณ์ (Mature Stage) และตามกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุ่ม 

ได้แก่ 
- ผู้บริหารส่วนราชการ (Executive) 
- ผู้อำนวยการกอง (Management) 
- ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) 
- ผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 
- ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Technologist) 
- ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอ่ืน (Others) 

บุคลากรภาครัฐบุคคลใดจะมีทักษะด้านดิจิท ัลกลุ ่มใดให้พิจารณาจากบทบาท 
และพฤต ิกรรมท ี ่ คาดหว ั ง ในการปร ับเปล ี ่ ยนเป ็นร ัฐบาล ด ิจ ิท ัลตามท ี ่ กำหนด 
ในมติคณะรัฐมนตรีวันที ่ 26 กันยายน 2560 เรื ่อง  (ร่าง) แนวทางการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคคล 

ทั้งนี้ เป้าหมายของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ในช่วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 คือ “ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัว มีทักษะ
และศักยภาพท่ีเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ดังนี้ 
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• กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐที่สามารถกำหนดนโยบาย
และทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการ
องค์กรให้มีความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนอย่างเป็นระบบและเป็นรัฐบาลที ่เปิดให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม 

• กลุ่มที่ 2 ผู้อำนวยการกอง เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร 
ที่สามารถสื่อสารนโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ กำหนดแนวทาง 
วางแผน กำกับ ติดตามดูแลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้มี  
ความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนอย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วม 

• กลุ่มที่ 3 ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน
นโยบายที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรฐาน 
แนวทางหรือการจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ 
ออกแบบ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เก่ียวข้องแหล่งต่าง ๆ 
เพ่ือการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทัล 

• กลุ่มที่ 4 ผู้ทำงานด้านบริการ เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล 
ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุน
การสร้างความเชื ่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
และระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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• กลุ่มที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององค์กรที่สามารถบริหารโครงการหรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์
และออกแบบระบบอัจฉร ิยะให ้แก ่หน ่วยงาน (Automated Public Service) 
ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ ่งจะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดำเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถช่วยสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน
อย่างเป็นระบบ และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

• กลุ่มที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และผู้อื ่นอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล กำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง แต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยสรุป  
ได้ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1-2 (Early) 
(2561-2562) 

ปีที่ 3-5 (Develop) 
(2563-2565) 

ปีที่ 6-10 (Maturity) 
(2566-2570) 

ผู้บริหารระดับสูง ผู้กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
และการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยดีิจิทัล 

ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ 
ที่สามารถกำหนดนโยบาย
และทิศทางองค์กร กระตุ้น
และผลกัดันให้องค์กรทันสมยั 

ผู้สร้างวฒันธรรมองค์กรดา้นดิจิทลั
ภาครัฐ เพื่อการพัฒนางานภาครัฐ 
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

ผู้อำนวยการกอง ผู้ปรับเปลี่ยน
กระบวนงานด้านดจิิทัล
ในกระบวนการทำงาน
หรือการให้บริการ 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 
ด้านดิจิทัลระดับองค์กร 
ที่สามารถสื่อสารนโยบาย
ขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบตั ิ

ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล  
ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้างบรรยากาศ
การทำงานในรูปแบบดิจิทลั 

ผู้ทำงานด้านนโยบาย 
และวิชาการ 

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย 
ที่สามารถวเิคราะห ์
และใช้ข้อมูลรวมถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั  
เพื่อการนำเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบาย 

ผู้ใช้ข้อมูลดจิิทัลเพื่อสนับสนุน
นโยบาย ที่สามารถคดิ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ 
ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทลั  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล ท่ีสามารถคดิ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และใช้ข้อมูล 
และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอด
และสร้างสรรค์นวตักรรม 

    
    
    
    
    



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 6-28 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1-2 (Early) 
(2561-2562) 

ปีที่ 3-5 (Develop) 
(2563-2565) 

ปีที่ 6-10 (Maturity) 
(2566-2570) 

ผู้นำด้านบริการ ผู้ให้ข้อมูลดจิิทัลภาครัฐ 
ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการให้บริการ 
หรืออำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

ผู้อำนวยความสะดวก 
ด้านดิจิทัลภาครัฐ ท่ีสามารถ
ให้บริการ หรืออำนวย 
ความสะดวกในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สร้างความประทับใจ 
แก่ประชาชน 

ผู้นำด้านการบริการภาครัฐ  
ที่ร่วมสรา้งสรรค์และพัฒนาการ
บริการภาครัฐ ให้ความสำคญั 
กับการสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ด้วยกันเองและภาครัฐกับ
ประชาชน 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล
ของหน่วยงานท่ีสามารถ
บริหารโครงการ  
หรือเลือกเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมมาพัฒนา
แพลตฟอร์มการบริหาร
จัดการภายในองค์กร 

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลย ี
ขององค์กรที่สามารถบรหิาร
โครงการ หรือเลือกเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาสรา้งสรรค์
และออกแบบระบบอัจฉริยะ
ให้แก่หน่วยงาน 

ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะที่มีความรอบรู้
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถคาดการณ์
และเลือกเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
กับบริบทขององค์กร และรองรับ
การเปลีย่นผ่านเทคโนโลย ี
ในอนาคต 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ภาครัฐ ที่ตระหนักรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยดีิจิทัล 
และสามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหาร
จัดการงานท่ีได้รับ 
อย่างเหมาะสม 

ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั  
ที่มีความรู้ความเข้าใจและ 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี และสามารถ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสม 

ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างชาญ
ฉลาด ท่ีสามารถนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมยัมาใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
ปลอดภัย รู้รอบ และเท่าทัน
เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรูมุ้่งพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เป็น 5 มิติ และ 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้ 

มิติท่ี มิต ิ กลุ่มทักษะ 
1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 1) กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  

(Digital Literacy Skill Set) 
2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน 2) กลุ่มทักษะด้านการควบคมุกำกับ และการปฏิบัตติาม

กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล 
(Digital Governance, Standard and Compliance 
Skill Set) 

3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา 3) กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital Technology Skill Set) 

4) กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการ 
ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคณุภาพงานภาครัฐ  
(Digital Process and Service Design Skill Set) 

   
   



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 6-29 

 

มิติท่ี มิต ิ กลุ่มทักษะ 
4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ 

และนำองค์กร 
5) กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบรหิารกลยุทธ์ 

(Project and Strategic Management Skill Set) 
6) กลุ่มทักษะด้านผู้นำดจิิทัล (Digital Leadership Skill Set) 

5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
และสร้างสรรค ์

7) กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทลั 
(Digital Transformation Skill Set) 

อนึ่ง กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) 
และกลุ่มทักษะด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน 
การจ ัดการด้านดิจ ิท ัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)  
เป็นกลุ่มทักษะพ้ืนฐานที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา 

➢ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความสอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบ และยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
โดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) ศึกษาสรุปผลการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan)  

2) สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
3) ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความต้องการในการฝึกอบรม

ของข้าราชการและสมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหารและสมรรถนะเฉพาะ  
ตามลักษณะงาน ตามคู่มือกำหนดสมรรถนะ (Competency – Based Manual) 

4) กำหนดหัวข้อ องค์ความรู้/หลักสูตร และวิธ ีการในการพัฒนาพนักงานเบื้องต้น  
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับตำแหน่งและภารกิจงานที่รับผิดชอบ ความจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการพัฒนาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื ่อใช้ในการพัฒนา
พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ทั ้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  ควรกำหนดวิธ ีการพัฒนาบุคลากร 
ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาบุคลากร 
ของภาครัฐ ดังนี้ 

1) เข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดขึ้น 
2) เข้าฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
3) การสอนงาน (Coaching) 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 6-30 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

4) การมอบหมายงาน (Job Assignment) 
5) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 
6) E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. 

จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั ้ง คำอธิบายลักษณะงาน (Job Description) และแนวทางการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจ ิท ัลของข้าราชการและบุคลากรภาคร ัฐเ พ่ื อปร ับเปลี ่ยนเป ็นร ัฐบาลด ิจ ิทัล  
ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเร ือน สามารถเช ื ่อมโยงกลุ ่มเป้าหมาย 
และตำแหน่งงานได้ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน/ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้บริหารระดับสูง (Executive)   สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ และตำแหน่งประเภทบริหาร 

ผู้อำนวยการสำนัก (Management)  สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)  สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการทีส่ังกัดส่วนงานต่อไปนี ้

▪ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลอืกตั้ง 
▪ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ์
▪ สำนักผูต้รวจสอบภายใน 
▪ สำนักวิจัยและวิชาการ 

ผู้ทำงานด้านบริการ (Service)  สำหรับตำแหน่งประเภทปฏิบัติงานท่ีสังกัดส่วนงานต่อไปนี ้
▪ สำนักกฎหมายและคด ี
▪ สำนักกิจการกรรมการการเลือกตัง้ 
▪ สำนักกิจการพรรคการเมือง 
▪ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  

(77 จังหวัด) 
▪ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
▪ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
▪ สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
▪ สำนักประชาสัมพันธ์ 
▪ สำนักผูต้รวจการ 
▪ สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
▪ สำนักวินิจฉัยและคด ี
▪ สำนักส่งเสรมิความเป็นพลเมือง 
▪ สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
▪ สำนักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
▪ สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1-5 

  
  
  
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 6-31 

 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน/ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลย ี(Technologist) 
 

สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทปฏิบตัิงาน  
ที่สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Other)  สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภทปฏิบตัิงาน  
ที่สังกัดส่วนงานต่อไปนี ้

▪ สำนักการคลัง 
▪ สำนักการประชุม 
▪ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
▪ สักบริหารทั่วไป 
▪ สำนักพัฒนาบุคลากร 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 กันยายน 2560 สามารถ
กำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังข้างต้น และกำหนดแผนเพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะ 
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

แผนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะความเข้าใจ 
และเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปีที่ 1-2 (Early) 
(2561-2562) 

ปีที่ 3-5 (Develop) 
(2563-2565) 

ปีที่ 6-10 (Maturity) 
(2566-2570) 

ผู้บริหารระดับสูง - จัดสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับ
บทบาท และความสำคัญ 
ของการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

- จัดกิจกรรม หรือสั่งการ 
เชิงนโยบายเพื่อกระตุ้น 
และสร้างความตระหนักรู ้
ถึงความสำคัญของการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

- จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การนำองค์กรให้ทันสมยั  
ด้วยการใช้เทคโนโลย ี

- จัดกิจกรรม หรือประกาศ
นโยบาย และทิศทาง 
การเป็นองค์กรที่ทันสมัย 

ส่งเสริมและปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างในการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารงานในองค์กร 
และส่งเสรมิการสร้างนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลย ี

ผู้อำนวยการสำนัก จัดสัมมนาหรืออบรมเรื่องการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
เช่น Business Process 
Improvement 

- อบรมการนำเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขัน้ตอน
การทำงาน และส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 

- อบรมการใช้ข้อมูลเพื่อการ
บริหารงานในระดับกอง 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
หรือทำแบบอย่างในการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการ
ทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

    
    
    



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 6-32 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

แผนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะความเข้าใจ 
และเพ่ิมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปีที่ 1-2 (Early) 
(2561-2562) 

ปีที่ 3-5 (Develop) 
(2563-2565) 

ปีที่ 6-10 (Maturity) 
(2566-2570) 

ผู้ทำงานด้านนโยบาย
และวิชาการ 

- จัดสัมมนาหรืออบรมการใช้
ประโยชน์จากข้อมลูเพื่อการ
นำเสนอ 

- จัดสัมมนาหรืออบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data 

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงลึก เช่น การใช้ระบบธุรกิจ
อัจฉรยิะ (Business Intelligent) 

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
ด้วยเทคโนโลยี Big Data เช่น 
การวิเคราะห์ข้อมลูขั้นสูง 
(Data Mining) การสร้าง
แบบจำลอง การคาดการณ์
ความเป็นไปได้ในอนาคต  
เป็นต้น 

ผู้นำด้านบริการ - จัดสัมมนาหรืออบรม
เทคโนโลยีการบูรณาการขอ้มลู 

- อบรมเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมลู
สารสนเทศ 

อบรมด้านเทคโนโลยีการ
เชื่อมต่อข้อมูล และการป้องกัน
การขโมยข้อมลู 

ส่งเสริมทักษะด้านการ
ให้บริการข้อมลู การตดิตาม
และเฝ้าระวังการโจมตีจากการ
จ้องทำลายหรือขโมยข้อมลู 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- อบรมการบริหารโครงการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- อบรมเทคโนโลยีการพัฒนา
ระบบและการใช้เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสม 

- อบรมการจดัทำฐานข้อมูล
กลางภาครัฐ (Data 
Government) 

- สร้างทักษะการบริหาร
โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- สร้างทักษะการออกแบบ 
และการนำเทคโนโลยมีาใช้
ในองค์กร 

- อบรมการใช้เทคโนโลยสีู่การ
เป็นองค์กรอัจฉริยะ 

- สร้างทักษะการวเิคราะห์และ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับบริบทขององค์กร 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ประชาสมัพันธ์และกระตุ้น 
ให้ตระหนักถึงความสำคญั
ของการใช้เทคโนโลย ี
ที่เหมาะสม 

ประชาสมัพันธ์หรือจัดสัมมนา
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลย ี
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน และการใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย 

ส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้
เทคโนโลยีด้วยความตระหนักรู้ 
และเกดิประโยชน์สูงสดุต่อการ
ทำงาน 

จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ดังนี้ 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 6-33 

 

ลำดับที ่ กลุ่ม 
พฤติกรรมที่คาดหวัง (Develop) 

(พ.ศ. 2566-2570) 
กิจกรรม/หลักสูตร 

1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทลั
ภาครัฐ เพื่อการพัฒนางานภาครัฐ 
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

ส่งเสริมและปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งในการ 
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานใน
องค์กร และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้วย
เทคโนโลยี 

2 ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล  
ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และสร้างบรรยากาศการทำงาน 
ในรูปแบบดิจิทัล 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หรือทำ
แบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการทำงานท่ี 
มีประสิทธิภาพ 

3 ผู้ทำงานด้านนโยบาย 
และวิชาการ 

นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล ท่ีสามารถคดิ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และใช้ข้อมูล  
และเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อต่อยอด 
และสร้างสรรค์นวตักรรม 

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย
เทคโนโลยี Big Data เช่น การวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูง (Data Mining) การสร้าง
แบบจำลอง การคาดการณ์ความเป็นไปได้
ในอนาคตเป็นต้น 

4 ผู้นำด้านบริการ ผู้นำด้านการบริการภาครัฐที่ร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนาการบริการ
ภาครัฐให้ความสำคญักับการสรา้ง
คุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเองและภาครัฐกับ
ประชาชน 

ส่งเสริมทักษะด้านการให้บริการขอ้มูล  
การติดตามและเฝ้าระวังการโจมต ี
จากการจ้องทำลายหรือขโมยข้อมลู 

5 ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ 
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 

ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะที่มีความรอบ
รู้เกี่ยวกับการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถคาดการณ ์
และเลือกเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบั
บริบทขององค์กร และรองรับการ
เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในอนาคต 

- อบรมการใช้เทคโนโลยสีู่การเป็นองค์กร
อัจฉริยะ 

- สร้างทักษะการวเิคราะห์และเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

6 ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างชาญฉลาด 
ที่สามารถนำเทคโนโลยดีิจิทัล 
ที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และปลอดภัย รู้รอบ  
และเท่าทันเทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อื่นอยา่งต่อเนือ่ง 

ส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลย ี
ด้วยความตระหนักรู้ และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการทำงาน 

หมายเหตุ  ปัจจุบันสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) มีหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับแผนงานขา้งต้น  
เป็นประจำทุกปี 

  

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 6-34 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Development) แผน 3 ปี
พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสามารถแสดงได้ ดังนี้ 

แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Human Resource Development) แผน 3 ปี 

พ.ศ. 2563 – 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

แนวทางการ
พัฒนาด้าน
บุคลากร 

ระดับบุคลากร 
ระดับสมรรถนะ (Proficiency) หลักสูตร 

อบรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(Digital Literacy) 

หลักสูตร/กิจกรรม Training 
Roadmap 

Leadership 
Roadmap 

- บริหารระดับสูง 
- ระดับทรงคุณวุฒ ิ

- L4 
(Lead Change) 

- ส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างในการ นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงานในองคก์ร และ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ด้วยเทคโนโลยี 

- บริหารระดับต้น 
- อำนวยการระดับสูง 
- ระดับเช่ียวชาญ 

Level 4 
(Professioner) 

L3 
(Lead Organization) 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เชิงกลยุทธ์ 

ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์
หรือทำแบบอย่างในการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

- อำนวยการระดับต้น 
- ระดับชำนาญการพิเศษ 

Level 3 
(Developer) 

L2 
(Lead Function) 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันสูง 

อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขัน้
สูงด้วยเทคโนโลยี Big Data 
เช่น การวิเคราะห์ขอ้มูลขัน้
สูง (Data Mining) การสร้าง
แบบจำลองการคาดการณ์
ความเป็นไปได้ในอนาคต 
เป็นต้น 

- ระดับชำนาญการ 
- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับชำนาญงานพิเศษ 

Level 2 
(Practitioner) 

L1 
(Lead Team) 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันกลาง 

ส่งเสริมทกัษะด้านการ
ให้บริการขอ้มูล การติดตาม
และเฝ้าระวังการโจมตีจาก
การจอ้งทำลายหรือขโมย
ข้อมูล 

- ระดับชำนาญงาน 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ลูกจ้างประจำ 

Level 1 
(Beginner) 

- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้ันต้น 

ส่งเสริมให้เกิดทักษะการใช้
เทคโนโลยีด้วยความ
ตระหนกัรู ้และเกดิ
ประโยชน์สูงสุดต่อการ
ทำงาน สำหรับบุคลากร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องเพิ่มเติม การใช้
เทคโนโลยีสู่การเป็นองคก์ร
อัจฉริยะ สร้างทกัษะการ
วิเคราะห์และเลือกใช้
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับ
บริบทขององคก์ร 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
บุคลากรตามตัวอย่างท่ีแสดงในภาคผนวก ก ตัวอย่างหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ 
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๔. แนวทางการพัฒนาด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

4.1 ประกาศใช้นโยบายและระเบียบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้ง 

4.2 สำรวจและจัดทำนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
4.3 จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล 
4.4 จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในสำนักงาน กกต. ให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูล 
4.5 จัดทำระบบ Open Data และระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) 
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๕. สถาปัตยกรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในอนาคต (ECT Enterprise 
Architecture (To-be)) 

 
 

 
รูปที่ 6-14 สถาปัตยกรรมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในอนาคต  

(ECT Enterprise Architecture (To-be))  
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6.2. ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) 

การปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from Home) หมายถึง การทำงานนอกสำนักงานในกรณี 
ไม่สามารถเข้ามาทำงานประจำ ณ สำนักงานได้ในสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ภัยพิบัติ โรคระบาด ความไม่สงบ 
ในประเทศ/เขตชายแดน เป็นต้น โดยได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ 

แนวคิดที ่ในปัจจุบันองค์กรชั ้นนำทั ้งในประเทศและต่างประเทศมีการนำมาใช้อย่างกว้างขวาง  
สำหรับหน่วยงานรัฐในประเทศไทยก็สามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ อันจะเป็น 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรภาครัฐ ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว  
อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจผ่านรูปแบบการทำงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 
มีความสนุกสนาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถมีสมาธิในการปฏิบัติงานอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  
และสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้แนวคิด
การทำงานนอกสถานที่หรือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ของรัฐ ยังจะเป็นส่วนสนับสนุนการลดปัญหา
การจราจรติดขัด ปัญหามลภาวะทางอากาศ รวมทั้งสามารถนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุให้บุคลากรภาครัฐไม่สามารถ
เข้ามาปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานได้ในสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ภัยพิบัติ โรคระบาด ความไม่สงบในประเทศ/
เขตชายแดน เป็นต้น และในระยะยาวยังสามารถช่วยประหยัดงบประมาณจากการลดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน 
และสร้างวัฒนธรรมการทำงานของรัฐรูปแบบใหม่สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การปฏิบัติราชการนอกสถานที่จะกำหนดให้บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทำงานนอกสถานที่
เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องเข้ามาทำงาน ณ สำนักงาน และกำหนดช่วงระยะเวลาที่แน่นอน เช่น 10 วันทำการ  
15 วันทำการ หรือระยะเวลาตามที่หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาต สำหรับเวลาการปฏิบัติราชการ
นอกเหนือจากรูปแบบข้างต้น ให้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ 

ในการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ควรจำแนกลักษณะงานและวิธีปฏิบัติได้ ดังนี้ 

1. ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ได้ทั้งหมด หรือบางส่วน 

1.1 งานวิชาการในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การจัดทำรายงานการศึกษา  
การวิเคราะห์วิจัย รายงานทางวิชาการ การจัดทำข้อเสนอแนะ การออกแบบหรือพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม การพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย  
หรืองานรูปแบบอ่ืนที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามา 
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 

1.2 งานบริหาร และงานอำนวยการที ่สามารถสื ่อสาร กำกับและติดตามการดำเนินงาน 
กับผู้ปฏิบัติงานโดยผ่านระบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

1.3 งานลักษณะอื ่นที ่สามารถเข้าถึงผ่านระบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้ เช่นเดียวกับการปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน 

1.4 งานที่สามารถกำหนดเป้าหมาย และประเมินผลสำเร็จของงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ลักษณะงานที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ได้ 

2.1 งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกสาร หรือข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต้องเก็บเป็นความลับในสำนักงาน
ที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม 

2.2 งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน งานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2.3 งานที่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ควรมีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 

1. เป็นพนักงาน ลูกจ้างประจำ (ไม่รวมลูกจ้าง (จ้างเหมาเอกชน) ทั้งนี้ให้เป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง 
ตามสัญญาจ้างเหมาเอกชน) 

2. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง มีวินัย และมีศักยภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

3. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต้องการการกำกับดูแลน้อย 

4. เป็นผู ้ที ่มีความพร้อมสามารถเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ และมีทักษะ  
ในการปฏิบัติราชการผ่านระบบหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การปฏิบัติราชการนอกสถานที ่มีกฎหมาย และกฎ ระเบียบที่รองรับการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

มาตรา 34 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม 
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรา 39 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุด
ของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด 

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
ข้อ 11 เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการในสังกัด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงจะกำหนดวิธีลงเวลา
ปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะ
พิเศษอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบวัน เวลาการ
ปฏิบัติราชการได้ด้วย 
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3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 

ข้อ 9 วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปีของลูกจ้างประจำ 
ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือน 

การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจำ ให้นำระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

ข้อ 13 วันเวลาการทำงาน หรือวิธ ีการทำงานในกรณีที ่ไม่ต้องอยู ่ปฏิบัติงานประจำ 
ส่วนราชการให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงาน
ราชการในแต่ละตำแหน่ง โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงาน 

5. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 
มาตรา 14  การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ต ้องมีกรรมการ 

หรือคณะอนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ประกาศพระบรมราชโองการ หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้นจะกำหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการประชุมที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายประกาศพระบรม
ราชโองการ หรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการกำหนดให้สามารถใช้วิธีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้กรรมการ 
หรืออนุกรรมการไม่จำเป็นต้องปรากฏตัวในที่ประชุมด้วย โดยให้ถือว่ากรรมการหรืออนุกรรมการ  
ซึ่งใช้วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว ร่วมประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้น 
และมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม 

6. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
มาตรา 4  ในพระราชกำหนดนี้  
"การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการ

ประชุมที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา 5  พระราชกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
1) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 
2) การประชุมเพ่ือจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 
3) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการ

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
4) การประชุมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา 6  การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการ  
ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการ
ประชุมผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที ่บัญญัติไว้  
ในกฎหมายห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 7  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 12   ให ้มาตรฐานการร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช
กำหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้จนกว่า  
จะมีมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสี่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตามพระราช
กำหนดนี้ใช้บังคับ 

7. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร เรื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั่ นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

ข้อ 4 การประช ุมผ ่านส ี ่ออ ิเล ็กทรอนิกส ์ให ้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุม  
ที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ  
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ไม่ว่า 
ผู้ให้บริการระบบดังกล่าวจะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชนให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ 
แล้วแต่กรณีของผ ู ้ร ่วมประช ุมทุกคนตลอดระยะเวลาที ่ม ีการประช ุม รวมทั ้งข้อม ูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอร์ที ่ เก ิดจากการบันทึกดังกล่าว ทั ้งนี ้ โดยบันทึกในระบบควบคุมการประชุม  
หรือโดยระบบอ่ืนใด 

การบ ันท ึกข ้อม ูลตามวรรคสอง จะต ้องบ ันท ึกในร ูปข ้อม ูลอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ลงใน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความม่ันคงปลอดภัยและด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ 

บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ พึงปฏิบัติตามแนวทาง
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมาย กฎระเบียบ และประโยชน์ของทางราชการ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็วทันเวลา 
และมีคุณภาพ 

2. มีความรับผิดชอบ มีวินัย และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
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หน้า 6-41 

 

3. ให้ความสำคัญกับการสื ่อสารกับผู ้บังคับบัญชา และผู ้ร ่วมงานอย่างสม่ำเสมอ ตรงต่อเวลา 
พร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประสานประโยชน์ของงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ปฏิบัติราชการร่วมกับผู้ร่วมงานทั้งที่ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ และที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน 
ด้วยความเสียสละ ความเอื้ออาทร และความเข้าใจ โดยไม่ถือว่าการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ 
เป็นอภิสิทธิ์ 

5. ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ ถูกต้อง ดูแลข้อมูลข่าวสารอย่างระมัดระวัง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการต่อบุคคลอ่ืน หรือในพ้ืนที่สาธารณะ 

6. มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้พัฒนาทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ริเริ่มสร้างสรรค์  
สิ่งใหม ่ๆ และพร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

สำหรับระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ใช้ในการปฏิบัติงานจากภายนอกสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ซึ่งระบบงานส่วนใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นระบบงานผ่านเว็บไซต์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จากภายนอก ยกเว้น ระบบงานที่เป็นระบบงานภายในสามารถใช้วิธีการ Remote ระยะไกล 
จากภายนอกเพื ่อเข้ามาดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี ้ได้มุ ่งเน้นการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพด้านเครือข่ายเพื่อรองรับการประชุมออนไลน์ การเข้าถึงระบบงานของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจากภายนอกอย่างปลอดภัย และการมีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันโดยไม่ต้อง 
เข้าสำนักงาน (Storage Private Cloud) 

นอกจากการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) 
ข้างต้น ซึ่งเป็นแผนการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว สำหรับการปฏิบัติในระยะสั้นนั้น ควรมุ่งเน้น
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. เพ่ิม/รักษาประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) 
2. การทำงานที่ผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้น (More relaxed and happier) 
3. ประหยัดคา่บริหารจัดการองค์กรและการทำงานที่สำนักงาน (Overhead cost and daily 

operations) 
4. ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมมากขึ้น (Technology and tools) 
5. รักษาอัตราการจ้างงาน (Employment retention rate) 
6. ปรับปรุงการบริหารเวลาและการทำงานร่วมกัน (Management and collaborative) 

สำหรับแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่นั้น  
ควรมีแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
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1. แพลตฟอร์มในการทำเอกสารออนไลน์ (Online Document Software) ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกใช้
จำนวนมาก เช่น Google Suite (Doc, Sheet , Slide ) หรือ  Office365  ( Excel , Word , Power point) 
ซึ่งรองรับการทำงานผ่าน Web browser และผ่าน Smart Device อย่างโทรศัพท์มือถือหรือ iPad 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัลได้ออกแบบให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมบริการข้างต้น เพื่อให้การ 
ทำเอกสารต่าง ๆ สามารถทำนอกสถานที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 

2. แพลตฟอร์มแชทออนไลน์ที่จะใช้ในองค์กรร่วมกัน สามารถเลือกตามความเหมาะสมและเข้ากับ
วัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก เช่น Hangouts, Line, WhatApp  
และ Facebook Messenger เป็นต้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงาน
ที่ต้องรักษาความลับของข้อมูล ควรใช้บริการ G-Chat ของภาครัฐมากกว่าการใช้แพลตฟอร์มอ่ืน  
ซึ่งควรมีการส่งเสริมการใช้งานอย่างแพร่หลาย 

3. แพลตฟอร์มในการประชุมทางไกล (Video Conference) ปัจจุบันมีให้เลือกใช้บริการหลากหลาย 
เช่น Microsoft Teams, Hangouts, Webex และ Zoom Cloud Meeting เป็นต้น ในการเลือกใช้
ซอฟต์แวร์สำหรับการประชุมทางไกลนั้น ในระยะสั้นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถ
เลือกใช้แพลตฟอร์มในท้องตลาดได้หลากหลาย แต่ในระยะต่อไปแผนปฏิบัติการดิจิทัลจะมีการ
ทดแทนเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์เป ็นร ูปแบบการเช ่าบร ิการ ควรเช ่าพร ้อมบร ิการซอฟต์แวร์   
เช่น Office365 ซึ่งจะมีซอฟต์แวร์ Microsoft Teams มาใช้ในการประชุมทางไกลได้ 

4. แพลตฟอร์มสำหรับใช้ในการแชร์ไฟล์งานในปัจจุบันมีหลากหลายค่าย เช่น One Drive, Google Drive, 
Dropbox, icloud, Origami E-doc, zDoc แต่เนื ่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการรักษาความลับของข้อมูล แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี ้จึงออกแบบ 
ให้มีการจัดหาระบบ Storage Private Cloud เป็นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง 
รวมทั้งติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล 

5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านคลาวด์ (HR Cloud system) แทนการสแกนลายนิ้วมือหรือการตอกบัตร
ในที่ทำงาน สามารถให้พนักงานทำการลาแบบ Self service ได้เลย พร้อมระบบงาน HRM และ HRD 
ซึ่งปัจจุบันตัวระบบมีต้นทุนในการลงทุนที่ไม่มากนัก เช่น SuccessFactors, Happywork, onedee, 
Origami เป็นต้น สำหรับการให้บริการงานบุคคล เช่น การลงเวลา การขออนุมัติขาด/ลา/มาสาย 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได้ออกแบบให้พัฒนาระบบบริการตนเอง (ESS) ซึ่งมีความสามารถ 
ในการดำเนินงานแบบ Self Service และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง 

6. ระบบอนุมัติการทำงานต่าง ๆ (Workflow Approval Process) เช่น การอนุมัติขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ 
โดยไม่ต้องลงนามเอกสาร ปัจจุบันมีระบบที่นิยมใช้งานในองค์กร เช่น One web, K2 และ Origami นั้น 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ได้เสนอแนะให้มีการนำระบบ Enterprise Content Management 
(ECM) มาใช้ เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุมัติงานต่าง ๆ ในรูปแบบของ Work flow ซึ่งจะทำให้การ
ทำงานต่าง ๆ ดำเนินการในรูปแบบ Digital Signature สามารถปฏิบัติงานต่าง ๆ สะดวกยิ่งขึ้น  
และผู้บริหารไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพ่ือลงนามเอกสาร 
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6.3. ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดจ้างบุคลากรภายนอกในเชิงโครงสร้าง 

แนวทางการจ้างบุคลากรภายนอกเพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลังและทักษะของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. อัตรากำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ มีภาระงานการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูล ระบบงานต่าง ๆ 
จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงรุก 

3. การที ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งส่วนภูมิภาค ไม่มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขาดประสิทธิภาพ และเกิดความเหลื่อมล้ำด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีของแต่ละจังหวัด 

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลแบบไม่รวมศูนย์  เนื ่องจากอัตรากำลังของผู ้ปฏิบ ัต ิงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความหลากหลายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้การบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งเพ่ิม
ภาระการบำรุงรักษาและความสามารถผู้ปฏิบัติงานที่จะบำรุงรักษาระบบ 

5. การวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานไม่เป็นเอกภาพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่มีเวลาศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากเพียงพอ ประกอบกับการวางแผน  
ภาพรวมในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน ด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านบุคลากร และด้านระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัย  
ซึ่งทำให้การพัฒนาระบบงานในภาพรวมไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน 

สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เพียงพอและอยู่ในช่วง
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพิ่มเติมนั้น แผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ จึงได้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 
ส่วน ดังนี้ 

1. ลดภาระงานการแก้ไขปัญหาและเพิ ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

แผนปฏิบัติงานดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งได้วางแผนทดแทนเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบเช่าเหมาบริการแบบพร้อมผู้บำรุงรักษา มีอุปกรณ์
ทดแทน กรณีเกิดปัญหาต่าง ๆ ผู้ให้บริการจะต้องเข้าดำเนินการแก้ไข หรือจัดส่งเครื่องทดแทน
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
ที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ซึ่งจะลดภาระงานในการสนับสนุนจากส่วนกลางและเป็นการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อีกทางหนึ่ง  
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สำหรับระบบเครือข่ายสื ่อสาร ซึ ่งเป็นระบบงานสำคัญและเป็นช่องทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที ่สำคัญในการเชื ่อมโยงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งส่วนภูมิภาค 
และส ่วนกลาง รวมทั ้ งเป ็นช่ องทางท ี ่ม ีความเส ี ่ยงในการถ ูกโจมต ีหร ือโจรกรรมข ้อมูล  
โดยในแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ฉบับนี ้ได้เสนอแนะให้มีการทดแทนระบบเครือข่ายทั ้งหมด 
ด้วยเทคโนโลยี SD-WAN ซึ่งระบบเทคโนโลยีให้บริการเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถ 
ลดภาระการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับเครือข่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อีกทางหนึง่ 

2. พัฒนาทักษะความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง และผู้แทนจากสำนักงานส่วนภูมิภาค 

ทักษะความสามารถของผู ้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั ้ง เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื ่อนและนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาใช้ในสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ฉบับนี้ได้พยายามลดภาระงานที่สามารถ
สนับสนุนได้โดยบุคลากรภายนอก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีเวลาในการพัฒนา
ทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาประยุกต์ใช้กับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคนิคจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและประยุกต์ใช้ได้  
อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ิมและรักษาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การปฏิบัติงานเพื ่อให้รองรับและตอบสนองการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ซึ่งยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการบรรจุบุคลากรไม่เต็มตามกรอบอัตรากำลัง ทำให้มีกำลังคน
ไม่เพียงพอที่จะผลักดันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ ดังนั้น การดำเนินงาน  
ในส่วนนี้ควรจะมีการบรรจุบุคลากรให้เต็มอัตรากำลัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรที่มีอยู่ ประกอบกับการจ้างบุคลากรสนับสนุนเพิ่มเติมจากภายนอกอย่างน้อย 5 คน 
โดยมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้ 

3.1 จบปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ และส่งผลให้การพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  
นอกจากนั ้น ควรมีการทบทวนหรือพิจารณาเพิ ่มค่าวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากร  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นแรงจูงใจและแข่งขัน
กับตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้ างแรงจูงใจและลดการ
สูญเสียบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้กับภาคเอกชน 
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อนึ่ง บุคลากรสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภายนอกอย่างน้อย 5 คนข้างต้น ควรกำหนดขอบเขตหน้าที่
ให้เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลักดันข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยยชน์ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

4. เพ่ิมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสนับสนุนงานผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ข้อจำกัดกำลังคนและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ในช่วงการวางแผนลดภาระงานและเพิ่มทักษะความสามารถ
จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเข้ามาช่วยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร และเป็นการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลจะมีทักษะเพียงพอ โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี ้ได้กำหนดให้มีการจัดหาบุคลากร  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีทักษะความสามารถ ดังนี้ 

4.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 15 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

4.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คนที่ 1 ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คนที่ 2 ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผน
พัฒนาระบบสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 

4.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายดิจิทัล จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือกฎหมาย ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑5 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

4.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายดิจิทัล ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล 
เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 เป็นต้น 

โดยผู้เชี่ยวชาญข้างต้น ต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างน้อย ดังนี้ 
• ให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
• ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล 
• ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
• ให้ข้อเสนอแนะการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สำนักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
• ให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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6.4. ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตามภารกิจ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบันมีการพัฒนา  
ที่มี Platform หลากหลายและยากต่อการบำรุงรักษา รวมทั้งจัดหาผู้พัฒนาในการแก้ไขปรับปรุงระบบงานเดิม
ที่มีผู้พัฒนาไว้ก่อนแล้ว ทำให้เป็นปัญหาในการต่อยอดและต้องเสียงบประมาณในการพัฒนาระบบงานใหม่ 
เป็นระยะ ๆ ซึ่งปัจจุบันมี Platform ที่ลดการพัฒนาระบบงานเปลี่ยนเป็นรูปแบบการตั้งค่าเพื่อให้การพัฒนา 
มีมาตรฐานมากขึ้นเรียกว่า Low-Code ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการผูกขาดการบำรุงรักษาและลดค่าใช้จ่าย 
ในการพัฒนาใหม่ และส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น สามารถแสดงดังรูป 6-15 

 
รูปที่ 6-15 ภาพรวมของแพลตฟอร์มการพัฒนาและจัดการระบบแบบ Low-Code 

 ทั้งนี้ เมื่อนำ Platform Low-Code มาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะทำให้เกิดสถาปัตยกรรมด้านระบบงานดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ในภาพรวม ดังนี้ 
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รูปที่ 6-16 แพลตฟอร์มมาตรฐานกลางแบบ Low-Code ของสำนักงาน กกต. 

การออกแบบและวางแผนพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานจะพิจารณาตามภารกิจ 
เพ่ือให้ตอบสนองการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมด้านระบบงาน ดังนี้ 

 
รูปที่ 6-17 สถาปัตยกรรมด้านระบบงาน  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

หน้า 6-48 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

6.5. ข้อเสนอแนะด้านความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคล 

การพิจารณาระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและข้อมูลส่วนบุคคล  
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาจากกฎหมายด้านดิจิทัล ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ถูกจัดทำขึ้นเพ่ือกำหนด
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในด้านดิจิทัลของประเทศให้เป็นไป  
อย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน โดยให้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าวเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในเวทีโลกในระยะยาว 

2. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
เป็นกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม เพ่ือรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพ่ือให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การขออนุญาตซึ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ .ศ . 2562 เป ็นกฎหมายซ ึ ่ งจำก ัดความเก ี ่ยวก ับการดำเน ินธ ุรกรรมอ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในภายหลัง  
ได้ม ีการประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล ็กทรอนิกส์  (ฉบับที ่ 2)  
พ.ศ. 2551 โดยปรับปรุงบทบัญญัติให้รองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งเป็นสิ่งที่
สามารถระบุถึงตัวผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
บทบัญญัติที ่กำหนดให้สามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทน
ต้นฉบับหรือให้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศเผยแพร่ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงกลไก 
ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี ่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน  
และสอดคล้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ปรับปรุงบทบัญญัติและเพิ่มการจำกัด
ความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบทนิยามคำว่า“การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” 
และคำว่า “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล” เนื่องจากการยืนยันตัวตนของบุคคล 
เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ  
จากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตน  
ต่อผู ้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน ซึ ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและผู ้ให้บริการ  
สมควรกำหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน  
ทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแลผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบดังกล่าว  
มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย 
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4. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล มิให้ผู้ใดนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ 
หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพ่ือประโยชน์ทางการค้า หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำผิดต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่
เจ้าของข้อมูล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าวทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อเศรษฐกจิโดยรวม 

5. พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562  เป็นกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื ่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการรักษา  
ความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื ่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ได้อย่างทันท่วงที สมควรกำหนดลักษณะของภารกิจหรือบริการที่มีความสำคัญเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน 
รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์   
และการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งในภายหลังได้มีการประกาศ
เผยแพร่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
โดยปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี ่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมายกำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  
และแก้ไขเพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกำหนดโทษของความผิดดังกล่าว  

7. พระราชบัญญัต ิการบริหารงานและให้บร ิการภาครัฐผ่านระบบดิจ ิท ัล พ.ศ. 2562  
เป็นกฎหมายในการขับเคลื ่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการ
ประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล 
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8. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ. 2563 เป็นประกาศที่ว่าด้วย
เรื่องของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยกำหนดให้
การประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกัน สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็น
ระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการบันทึกข้อมูลภาพ เสียง การจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งสามารถใช้ดำเนินการทางกฎหมายได้ (เว้นการประชุมลับ) และให้ดำเนินการตามมาตรฐาน
การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ที ่กระทรวงดิจ ิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกำหนดสิทธิการเข้าถึง 
การรักษาความลับ  

9. (ร่าง) พระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. ....  เป็นกฎหมายที่กำหนด 
คำนิยาม พิสูจน์และยืนยันตัวตน กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล และมีอำนาจในการกำกับดูแลโครงข่ายระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  
โดยผู้ที ่ต้องการให้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะกระทำได้ต่อเมื่อจัดตั้ง 
ในรูปแบบบริษัทและได้ร ับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี รวมถึงต้องมีการเข้ารหัส (Encryption)  
หรือการดำเนินการอื ่นใดเพื ่อประโยชน์ในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล 
นอกจากนี ้ ย ังมีกำหนดบทลงโทษของความผิดหากไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เง ื ่อนไข 
ของกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยกฎหมายดังกล่าว
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยอ้างอิงมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้างต้น ดังนี้ 

1. มาตรฐาน ISO/27001 ระบบจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 
Management System: ISMS) เป็นมาตรฐานที่ใช้ประเมินความเสี่ยง การออกแบบด้านการรักษา 
ความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย โดยระบุแนวทางการจัดการเพื่อช่วยเก็บรักษาข้อมูล 
ทั้งข้อมูลที่เป็นแบบดิจิทัลและเอกสาร เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 

2. มาตรฐาน ISO/27701 ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information Management) 
เป็นส่วนเพิ ่มเสริม (Extension) มาจากมาตรฐาน ISO 27001 ที่เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ 
ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO 27002 แนวทางการจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ แต่สำหรับ ISO 27701 จะเพิ่มเติมแนวทางการควบคุมดูแล ใช้งาน
และการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล สร้างเป้าหมายและกระบวนการที่จะทำให้ถึงเป้าหมาย
ผ่าน Model Plan, Do, Check, Act (PDCA) ซึ ่งใน ISO 27701 จะเร ียกระบบนี ้ว ่า Privacy 
Information Management System (PIMS) 
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จากกฎหมายและนโยบายภาครัฐ รวมถึงมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เตรียมพร้อมในการผลักดันให้เกิด
นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติตามกฎหมาย มีความ
น่าเชื่อถือ และลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยในระยะแรกสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ได้เตรียมการประกาศใช้แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติด้านความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดประชาสัมพันธ์ 
และสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับในเดือนมิถุนายน 2564 

นอกจากนี้ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำหรับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน จึงควรวางแผนในการนำมาตรฐาน ISO/27001  
และ ISO/27701 มาใช้ในหน่วยงาน เพื ่อช่วยเพิ ่มความน่าเชื ่อถือขององค์กร ปกป้องข้อมูลองค์กร  
และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความลับทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการปรับวัฒนธรรมองค์กร  
ให้เปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลอีกด้วย 

   



บทที่ 7 

รายละเอียดการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

  



 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-1 

 

บทที่ 7 
รายละเอียดการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ สถานภาพด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (SWOT Analysis) นำไปสู่การวางแผนงานดา้น
ดิจิทัล เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 
(พ.ศ. 2561 - 2565) และบริบทที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล
ได้อย่างมีประสิทธิผล และเพ่ือให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ โดยรายละเอียดแผนงาน/โครงการที ่บรรจุ 
ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) จะประกอบไปด้วย แผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง
กับย ุทธศาสตร ์และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้งระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ และงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปี รายละเอียดดังแสดงในหน้าถัดไป  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบรหิารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยเทคโนโลยี ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สามารถ

นำไปสู่ “การแปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑ บูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักและเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
63 64 65 66 67 

1.1 โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติโปร่งใส 

          

 กิจกรรมหลัก : พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนกังานที่
เกี่ยวขอ้งกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

1. พัฒนารูปแบบการจัดเกบ็ข้อมูลเกีย่วกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง มีความถกูต้อง รวดเร็ว และ
สะดวก (เชิงคุณภาพ) 

 ✓    5,000,000 สสล.  

 กิจกรรมหลัก :   พัฒนาระบบการเลือกตั้ง
อัจฉริยะ (Intelligent 
Election) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
เลือกตั้ง ให้โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยใช้เทคโนโลยี Biometrics 

1. พัฒนาระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะ (Intelligent 
Election) จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ)  
โดยประกอบไปด้วยระบบย่อย ดังนี้ 

1.1. ระบบรับสมัครเลือกตั้ง 
1.2. ระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 
1.3. ระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
1.4. ระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 
1.5. ระบบการติดตามความคืบหน้า 

  ✓ ✓  20,000,000 กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 

(โครงการต่อเนื่อง)  
ปี 2565 

ใช้งบประมาณ 
6,300,000 

บาท 
ปี 2566 

ใช้งบประมาณ 
13,700,000 

บาท 

 

กิจกรรมย่อยที่ 1: พัฒนาระบบรับสมัคร
เลือกตั้ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
โดยบูรณาการข้อมูลผ่านหนว่ยงาน 
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถอื ถกูต้อง 
และรวดเร็ว 

กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
63 64 65 66 67 

 กิจกรรมย่อยที่ ๒: พัฒนาระบบแจ้งการหา
เสียงเลือกตั้ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหาเสียง
เลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องแจ้ง 
ผอ.กกต.จังหวัดกอ่นหาเสียง ตาม
ระเบียบ กกต.ว่าดว้ยวิธหีาเสียงฯ พ.ศ. 
2563 และบูรณาการข้อมูลกับระบบ
ที่เกี่ยวขอ้ง 

1.6. ระบบนับคะแนนเลือกตั้ง 
1.7. ระบบบริหารความเส่ียงการเลือกตั้ง 
1.8. ระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ 

Real-time 
2. ระดับความสำเร็จการบูรณาการระบบการ
เลือกตั้งอัจฉริยะ (เชิงคุณภาพ) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 
(เชิงคุณภาพ) 

      กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 

 

 กิจกรรมย่อยที่ ๓: พัฒนาระบบการยื่นคำร้อง
คัดค้านการเลือกตั้ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นคำร้อง
คัดค้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัล
ตามระเบียบวา่ด้วยการสืบสวน การไต่
สวน พ.ศ. 2561 และบูรณาการ
ข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะ (Intelligent 
Election) จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ)  
โดยประกอบไปด้วยระบบย่อย ดังนี้ 

1.1. ระบบรับสมัครเลือกตั้ง 
1.2. ระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 
1.3. ระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
1.4. ระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 
1.5. ระบบการติดตามความคืบหน้า 
1.6. ระบบนับคะแนนเลือกตั้ง 
1.7. ระบบบริหารความเส่ียงการเลือกตั้ง 
1.8. ระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ 

Real-time 
2. ระดับความสำเร็จการบูรณาการระบบการ
เลือกตั้งอัจฉริยะ (เชิงคุณภาพ) 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  
(เชิงคุณภาพ) 

  ✓ ✓  20,000,000 กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 

(โครงการต่อเนื่อง)  
ปี 2565 ใช้
งบประมาณ 
6,300,000 

บาท 
ปี 2566 ใช้
งบประมาณ 

13,700,000 
บาท 

 

กิจกรรมย่อยที่ ๔: พัฒนาระบบการยื่นบัญชี
รายรับรายจ่าย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นบญัชี
รายรับรายจ่ายต่อ ผอ.กกต. จังหวัด 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผ่านระบบ
ดิจิทัลและบูรณาการขอ้มูลกับระบบ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 

กิจกรรมย่อยที่ ๕: พัฒนาระบบการติดตาม 
ความคืบหน้า 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผล 
ความคืบหน้าของเรื่องร้องคัดค้านการ
เลือกตั้ง ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการ
ดำเนินการ โดยให้ผู้ร้องสามารถ
ติดตามเร่ืองผ่านระบบดิจิทัลได้ 

กลุ่มภารกจิ
สืบสวน
สอบสวน 

กิจกรรมย่อยที่ ๖: พัฒนาระบบนับคะแนน
เลือกตั้ง 

เพื่อเพิ่มการนับคะแนนเลือกตั้งให้ใช้
ทุกระดับ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้องและชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยี 
Image Processing กับหน่วยเลือกตั้ง
นำร่อง และเพื่อชว่ยสอบทานการนับ
คะแนนการเลือกตั้งแบบ Manual 

กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
63 64 65 66 67 

กิจกรรมย่อยที่ ๗: พัฒนาระบบบริหารความ
เส่ียงการเลือกตั้ง 

เพื่อบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้งและ
สร้างความน่าเช่ือถือต่อผลการเลือกตั้ง 

 กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 
กิจกรรมย่อยที่ ๘: พัฒนาระบบรายงานผล

การเลือกตั้งแบบ 
Real-time  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความนา่เช่ือถือ 
และความโปร่งใสในการเลือกตั้ง โดย
เทคโนโลยี Data Visualization 
แสดงผลผ่าน Dashboard 

กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 

1.2 โครงการป้องปรามและปราบปรามการ
ทุจริตเลือกตั้ง 

เพื่อให้การสืบสวนและไต่สวนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง และเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย 

         

 กิจกรรมหลัก : จ้างพัฒนาและปรับปรุง 
แอปพลิเคชันตาสับปะรด 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน
ตาสับปะรดให้เก็บข้อมูลตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

1. มีการจัดเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น ชุดข้อมลูการ
ลงทะเบียน ข้อมูลพกิัดผู้แจ้ง/รายงาน ขอ้มูลผล
การดำเนินงาน เป็นต้น  3 รายการ (เชิงปริมาณ) 

2. มีฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น ยืนยันตน แจ้งเตือน
เจ้าหน้าที่ประเมินผลการใช้งาน เป็นต้น  3 
ฟังก์ชัน (เชิงปริมาณ) 

3. มีจำนวนแอปพลิเคชัน 1 โปรแกรม (เชิงปริมาณ) 
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 3 ระดับ (เชิงคุณภาพ) 

✓ ✓    430,000 สสล. ต่อเนื่อง 
 ปี 63 

 กิจกรรมหลัก :   พัฒนาระบบติดตามและ
รายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้ง 

เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานผล
การสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้งได้อย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

1. พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการสืบสวน
ไต่สวนการเลือกตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จการติดตามและรายงานผล
ครอบคลุมจำนวนเร่ืองทั้งหมดที่ได้รับร้องเรียน 
(เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 6,000,000 กลุ่มภารกจิ
สืบสวน

สอบสวนและ
วินิจฉยั 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) หน่วยงานหลัก หมายเหต ุ
63 64 65 66 67 

1.3 โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุใน
กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามต ิ

เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติมีความน่าเช่ือถอื และ
ได้รับการยอมรับในความสุจริตและ
เท่ียงธรรม 

         

 กิจกรรมหลัก :  พัฒนาระบบแจ้งเหตุการ 
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง/ 
ออกเสียงประชามติทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งแบบออนไลน์ได้ 

1. พัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผ่านออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

2. มีฟังก์ชันในการรายงานผลสถิติการไม่ไปใช้สิทธิ
การเลือกตั้งแบบออนไลน์ (เชิงปริมาณ) 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 3 ระดับ (เชิงคุณภาพ) 

  ✓   749,800 กลุ่มภารกจิ
งานบริหารงาน

เลือกตั้ง 
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติให้ชาญฉลาดทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๒ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง

แบบสมารท์ 
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียง
ประชามติมีคุณภาพ 

ร้อยละของผู้สมัคร/ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้รับบริการที่สามารถเข้าถึงกฎหมาย ระเบียบ และ
ข่าวสารที่เกีย่วขอ้งกับกระบวนการเลือกตั้งและการ
ออกเสียงประชามตอิย่างถกูต้อง รวดเรว็ และสะดวก 
(เชิงคุณภาพ) 

       ต่อเนื่อง 
ปี 63 ไม่
แล้วเสร็จ  กิจกรรมหลัก : หลักพัฒนาโปรแกรม

ฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 

 
       

 กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาโปรแกรมฐาน 
ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการ
เลือกตั้งท้องถิ่นสำหรับบันทึกขอ้มูล 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

มีฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมใช้งานในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น (เชิงปริมาณ) 

✓ ✓    1,539,880 สสล.  

 กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรม 

เพื่ออบรมพนักงานผู้มีหนา้ที่ดูแลและ
รับผิดชอบโปรแกรมฐานขอ้มูลการ
เลือกตั้งท้องถิ่นของส่วนงานต่าง ๆ ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน และ
ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล 
เพื่อดูรายงานจากโปรแกรมฐานข้อมูล ได้ทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการรายงานผลมีความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 (เชิงคุณภาพ) 

✓ ✓    800,000 สสล.  

            



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล

ขนาดใหญ่ และเช่าระบบเพื่อ
การประมวลผลขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 

เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ในกระบวนการเลือกตั้ง/การออก
เสียงประชามติอย่างมีคุณภาพ 

         

 กิจกรรมย่อยที่ 1:   จัดหาระบบ GIS และนำ
เทคโนโลยี Non-SQL  
มาใชใ้นการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ ่

เพื่อนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการ
วิเคราะห์การแบ่งเขตเลือกตั้ง การปักหมุด
หน่วยเลือกตั้ง การแสดงผลข้อมูลผลการ
เลือกตั้งตามพื้นที่บนแผนที่ การแสดงผล
กิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งบนแผนที่ 
การแสดงผลความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิง
ลบบนแผนที ่และวิเคราะหส์ถานที่ ที่จะใช้
เป็นหน่วยเลือกตั้ง และประมวลผล
ร่วมกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การใช้ข้อมูล Social Media เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก อันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูล 

1. ระบบ GIS จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ฟังก์ชันการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี Non-SQL 

จำนวน 1 ฟังก์ชัน (เชิงปริมาณ) 
๓. ระดับความสำเร็จของกิจกรรมการส่งเสริม 

การเลือกตั้งบนแผนที่ (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 30,000,000 ทุกกลุ่มภารกิจ 
(ภารกิจงานบริหาร 
ภารกิจงานสืบสวน

สอบสวนและวินิจฉยั 
ภารกิจงานพรรค

การเมือง  
ภารกิจการมีส่วนรว่ม 
ภารกิจงานบริหารงาน
เลือกตั้ง และสถาบัน

พัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้ง 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 :  เช่าระบบเพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 

เพื่อรองรับการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ ่ 1. ระบบเพื่อการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 1 ระบบ มีระยะเวลาใช้งานอย่างน้อย 
3 ปี (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จของการประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) (เชิงคุณภาพ) 
 

    ✓ 10,000,000 กลุ่มภารกจิ
งานบริหาร 

 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-8 

 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่การ 
“แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๓ การส่งเสริมและยกระดับการบริหารงานด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
4.1 โครงการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีใน

การทำงาน สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) ระบบหลังบ้าน (Back Office)/ 
สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

          

 กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบบริการตนเอง
ของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(Employee Self Service) 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอน 
การดำเนินงานและเอกสารประกอบ 
สามารถตรวจสอบสถานะของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วด้วยตนเองได้ 

1. ระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 ระบบ (เชงิปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธภิาพและคุณภาพของระบบบริการ
ตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 20,000,000 กลุ่มภารกจิ
งานบริหาร 

 

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการให้บริการ 
ประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดเอกสาร 
ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที ่และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ 
ผูท้ี่เกี่ยวข้องและประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 

1. ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จในการให้บริการประชาชนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(เชิงคุณภาพ) 
3. ประชาชนและเจา้หนา้ที่มีความพึงพอใจในการใช้
งานระบบการให้บรกิารประชาชนผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 80 (เชิงปริมาณ) 

    ✓ 2,000,000 กลุ่มภารกจิงาน
บริหารงานเลือกตั้ง 

กลุ่มภารกจิงานสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉยั 
กลุ่มภารกจิงานพรรค

การเมือง 
และกลุ่มภารกิจงาน 

การมีส่วนร่วม 
  

 
 
 
 

         



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-9 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
4.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง 

ในการจัดการเลือกตัง้ 
          

กิจกรรมหลัก :   ทบทวนนโยบายดา้นความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และส่งเสริมการใช้
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

1. เพื่อทบทวนร่างนโยบายและระเบยีบ
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. เพื่อให้มีที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำ
การประกาศใช้นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศใน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อย่างปลอดภัย 

1. นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
จำนวน ๑ ฉบับ (เชิงปริมาณ) 

2. ระเบียบปฏบิัติด้านความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบบั (เชิงปริมาณ) 

3. บุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมจำนวนรอ้ยละ ๘๐ 
มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น (เชิงคุณภาพ) 

 

   ✓  2,000,000 สทส.  

4.3 โครงการปฏิรปูโครงสร้างการบรหิารงาน           

 กิจกรรมหลัก:  จา้งผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทัลภายนอก 

เพื่อเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1. มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจำสำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 คน 
(เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธภิาพและคุณภาพในการให้
คำปรึกษาของที่ปรึกษาหรอืผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (เชิงคุณภาพ) 
 

   ✓ ✓ 2,000,000 สทส.  

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-10 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรฐานขั้นตอน ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีผลในทางปฏิบัติ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๔ การสร้างความเชื่อม่ันต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
5.1 โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏบิตัิงาน เพื่อบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

กระบวนงานมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม 

         

 กิจกรรมหลัก:  จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลและจัดหาระบบ
ควบคุมและบริหารขอ้มูลส่วน
บุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล 

(PDPA) 

เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งยึดถือและปฏบิัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
มีระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบคุคล
ที่มีมาตรฐาน 

1. มีสถาปัตยกรรมขอ้มูล (Data Architecture) 
จำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

2. นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 
ชุด (เชิงปริมาณ) 

3. บุคลากรมีความเข้าใจในการจัดทำธรรมาภิบาล
ข้อมูลอยา่งน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 

4. ระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล 
จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

   ✓  12,000,000 สทส.  

 
 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-11 

 

กลยุทธ์ที่ 8 เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือยกระดับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรองรับการจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๕ การสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
8.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร

เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT 
          

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ 
ประจำที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จังหวัด และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การ
ปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

1. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเป้าหมายจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด มาอบรม ร้อยละ 
100 (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความพึงพอใจในการอบรม (เชิงคุณภาพ) 

  ✓   5,764,000 กลุ่ม
ภารกิจงาน

บริหาร 

 

 กิจกรรมหลัก : อบรมเสริมทักษะด้านดจิิทัล 
สำหรับสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 

โดยจัดอบรมหลักสูตร ดังนี้ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลแก่บุคลากร
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค ให้สามารถใช้
งานระบบดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน
กฎหมายด้านดจิิทัล และสามารถนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเขา้ใจด้านดิจิทัล 
อย่างน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 
2. เจ้าหน้าทีก่ลุ่มเป้าหมายจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมาอบรม ร้อยละ 100 
(เชิงปริมาณ) 

   ✓  7,500,000 สทส.  

 ผู้บริหารระดับสูง: หลักสูตรส่งเสริมและปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างในการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารงานในองค์กร และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี 
ผู้อำนวยการกอง: หลักสูตรส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์หรือทำแบบอย่างในการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ: หลักสูตร
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี 
Big Data เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data 
Mining) การสร้างแบบจำลอง การคาดการณ์
ความเป็นไปได้ในอนาคตเป็นต้น 

         



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-12 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
 ผู้นำด้านบริการ: หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้าน

การให้บริการข้อมูล การติดตามและเฝ้าระวัง
การโจมตีจากการจ้องทำลายหรือขโมยข้อมูล 
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล:  
- หลักสูตรอบรมการใช้เทคโนโลยีสู่การเป็น

องค์กรอัจฉริยะ 
- หลักสูตรสร้างทักษะการวิเคราะห์และเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
ผู้ปฏิบัติงานอื่น: หลักสูตรส่งเสริมให้เกิดทักษะ
การใช้เทคโนโลยีด้วยความตระหนักรู้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน 

          

8.2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ 

เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมจีิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

         

 กิจกรรมหลัก:  พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) 

เพื่อประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
รายงานผลตามแผนงาน อันนำไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 

1. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตาม
การดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) จำนวน 1 ระบบ 
(เชิงปริมาณ) 
๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพหลังจาก
ประเมินผล (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 2,000,000 กลุ่ม
ภารกิจงาน

บริหาร 

 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-13 

 

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๖ การพัฒนาและปรับปรุงระบบงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
9.1 โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม           

 กิจกรรมหลัก : ประกวดแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการดิจิทัลและอำนวย
ความสะดวกในกระบวนการ
เลือกตั้งให้กับประชาขน 

 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (เชิงคุณภาพ) 

  ✓   999,600 สทส.  

9.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม ่

          

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและ
นิทรรศการประชาธิปไตย 
สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง) 

เพื่อให้ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีทรัพยากรสารนิเทศที่มี
ความหลากหลาย เน้นทางด้านการเมือง 
การปกครองและการเลือกตั้ง มีข้อมูล
ข่าวสารวิชาการเชิงคุณภาพ ทันสมัย 
น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้ใช้บริการทุกวิชาชีพ ทุกเพศ ทุกวยั
ได้เพียงพอ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรพัยากรสารนิเทศ 
อย่างน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 

 ✓    120,000 สวช.  

 กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลักและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดเก็บและให้บริการ
สืบค้นข้อมูล 

เพื่อให้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
เช่ือมโยงเครือข่ายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000 เล่ม และ
วิดีทัศน์ข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งของประชาคม
อาเซียนจำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 
 

✓ ✓    1,000,000 สวช. ต่อเนื่อง
จากป ี63 

            



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-14 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
 กิจกรรมหลัก:  ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด ระยะที่ 1  

ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด 40 จังหวัด เพื่อให้ระบบเครือข่าย
มีเสถียรภาพและมีความปลอดภยั 

1. สำรวจและติดตั้งระบบ SDWAN สำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดั จำนวน 40 
จังหวัด (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับคุณภาพของระบบเครือข่าย (เชิงคุณภาพ) 

   ✓  35,000,000 สทส.  

 กิจกรรมหลัก:  ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด ระยะที่ 2 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัด 37 จังหวัด เพื่อให้ระบบเครือข่าย
มีเสถียรภาพและมีความปลอดภยั 

1. สำรวจและติดตั้งระบบ SDWAN สำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดั จำนวน 37 
จังหวัด (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับคุณภาพของระบบเครือข่าย (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 32,000,000 สทส.  

 กิจกรรมหลัก:  เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สำหรับสำนกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค 

เพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สำนักงานที่มีความทันสมยั  
มีผู้ดูแลและบำรุงรักษาใหอ้ยา่งสม่ำเสมอ 

1. อัตราส่วนผู้ปฏิบัติงานต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
เท่ากับ 1:1 
2. ระดับประสิทธภิาพและคุณภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงาน (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 30,000,000 สทส.  

 กิจกรรมหลัก:  จัดหาอุปกรณ์หรือระบบ
ตรวจสอบและตอบโต้การ 
บุกรุก (IPS) และอุปกรณ์
สำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชัน 
(WAF) 

เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างให้มีความ
ทันสมัย สามารถรองรับการปฏบิัติงาน
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

1. เครื่อง IPS พร้อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
จำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

2. อุปกรณ์ WAF พร้อมระบบรักษาความมัน่คง
ปลอดภัย จำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

3. ระดับประสิทธิภาพการป้องกันแอพพลิเคชัน 
(เชิงคุณภาพ) 

   ✓  25,500,00 สทส.  

 กิจกรรมหลัก:  จัดหาระบบ Database 
Protection และ End-Point 
Protection System  

เพื่อป้องกันการโจมตีของ Ransomware 1. ระบบ Database Protection และ End-Point 
Protection System จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จของการจัดหาระบบ Database 
Protectionและ End-Point Protection System 
(เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 16,000,000 สทส.  

            



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 7-15 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
 กิจกรรมหลัก:  เช่าศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิด

พิบัติภัย (DR Site) 
เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีระบบสำรองข้อมูลที่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันความเสียหายจากการหยุดชะงัก
ของระบบสารสนเทศ  

1. มีระบบศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ (DR 
site) อย่างน้อย 3 ป ี(เชิงปริมาณ) 
๒. ระดับคุณภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลและ
สารสนเทศ (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 18,000,000 สทส.  

9.3 โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานและบริการ 

          

9.3.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาเครื่องมือ ค้นหา 
ติดตามและรวบรวมข่าวสาร
ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
(กฤตภาคขา่ว) 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา 
ติดตาม และรวบรวมข่าวสารทางส่ือสังคม
ออนไลน์ และใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ประกอบการดำเนินงานของสำนกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1. พัฒนาเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวม
ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) จำนวน 
๑ ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จการใช้ข้อมูลขา่วสารเพื่อ
ประกอบการดำเนินงานของสำนกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (เชิงคุณภาพ) 

  ✓   500,000 สปส.  

*9.3.2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร 

เพื่อพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรองค์กร
ระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณให้รองรับ
การปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ วธิีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลเข้า
กับระบบ e-Budgeting และระบบ BB 
EvMIS ของสำนักงบประมาณ และระบบ
รายงาน e-MenSCR ของสำนักงาน 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1. พัฒนาระบบต้นแบบด้านงบประมาณด้านการคลัง 
และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 
ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธภิาพการเชื่อมโยงข้อมลูกับระบบ
การเงินการคลังภาครัฐ (เชิงคุณภาพ) 

✓ ✓    30,000,000 สนย./สบค./สกค./
สทส. 

หมายเหต ุ *9.3.2  โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ วงเงิน 30,000,000 บาท โดยตั้งวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท และผกูพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    เป็นจำนวนเงิน 25,000,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเครือข่ายในระบบ 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 2 นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารและสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
3.1 โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองอย่างสร้างสรรค ์
เพื่อให้เครือข่ายมีความพึงพอใจจากการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองจาก
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

         

 กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบ Open Data และ
บริหารจัดการการเชื่อมโยง
ข้อมูลกลาง (API Gateway) 

เพื่อบูรณาการสื่อการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง สำนักงานจังหวัด และเครือข่าย 

1. ระบบ Open Data และบริหารจัดการการ
เช่ือมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) จำนวน 
1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จการบูรณาการสื่อการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานจังหวัด 
และเครือข่าย (เชิงคุณภาพ) 

   ✓  10,000,000 สทส.  
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กลยุทธ์ที่ 8 สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๒ การเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานทุกภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่องค์กรอัจฉริยะ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
8.1 โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)           

 กิจกรรมหลัก : อบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กกต. 

1. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องได้รับการอบรม ร้อย
ละ 100 (เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงาน กกต. (เชิงคุณภาพ) 

  ✓   6,383,500 สทส.  

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
กิจกรรมย่อยที่ 1: ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
กิจกรรมย่อยที่ 2: จัดอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม ่

เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Doc) และระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

1. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชัน
ใหม่จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงาน กกต. (เชิงคุณภาพ) 

✓ ✓    4,192,950 สทส. ต่อเนื่อง
จากป ี63 

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีการบริหารจัดการแหล่งข้อมูล การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการเลือกตั้ง ทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นแหล่งขอ้มูล
ด้านการเลือกตั้งที่มีความนา่เช่ือถือ สามารถ
นำไปอ้างอิงทางวิชาการและส่งเสริมการ
เรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

1. มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) จำนวน 1 แปลน ระบบ
สารสนเทศกลางหรือระบบฐานข้อมูลกลาง
จำนวน 1 ระบบ และระบบสารสนเทศช่วย
ในการตัดสินใจ จำนวน 1 ระบบย่อย 
(เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความพร้อมในการบูรณาการจดัการ
ข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (เชิงคุณภาพ) 

        

 กิจกรรมย่อยที่ 1: การบูรณาการจัดการขอ้มูลกลาง
ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ระยะที่ 1 

✓ ✓    5,900,000 สทส.  
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
 กิจกรรมย่อยที่ 2: การบูรณาการจัดการขอ้มูลกลาง

ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ระยะที่ 2 

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มี
การบริหารจัดการแหล่งข้อมูล การจัดเกบ็
รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับการเลือกตัง้ทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นทีอ่ยู่ตามสว่นงาน
ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมารวบรวมไว้เป็นระบบเดยีวกัน ทำให้
ลดความซ้ำซ้อนในการปฏบิัติงาน 

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ระบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน
เชิงบริหารจัดการภายใน และการบรหิารการ
ดำเนินงานขององค์กรที่แยกออกจาก
ฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำซ่ึงมีอยูอ่ย่างกระจัด
กระจายภายในปีงบประมาณ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธภิาพการใช้งานข้อมูลกลาง
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
(เชิงคุณภาพ) 

 ✓ ✓   15,000,000 สทส.  

 ฝึกอบรมการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้ 
บริการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

มีการอบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

✓     9,042,300 สทส.  

 กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบบริหารการประชุมและ
กระบวนการทำงาน (Enterprise 
Content Management) 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการขอ้มูลและเอกสาร
ภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือในการพฒันา
ซอฟต์แวร์ที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย รองรับ
การปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบได้ง่าย
และมีประสิทธภิาพ สามารถใช้งานได้จาก
หลายช่องทางเช่น Web Site และ Mobile 
Application รวมถึงสามารถทำงานในลักษณะ 
กลุ่มของผู้ใช้งานที่สามารถแชร์ข้อมูลและเอกสาร 
ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จา่ย และทำให้
เกิดประสิทธิภาพการทำงานขึ้นภายในองค์กร 

1. มีระบบบริหารการประชุมและ
กระบวนการทำงาน (Enterprise Content 
Management) พร้อมใช้งาน (เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารการ
ประชุมและกระบวนการทำงาน 
(เชิงคุณภาพ) 
 
 
 
 

    ✓ 30,000,000 กลุ่ม
ภารกิจ
งาน

บริหาร 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
8.2 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพื่อบูรณาการ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี
และการสื่อสารร่วมกันของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 

1. มีแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลสำนกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2563-
2567) จำนวน 1 แผน (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธภิาพและคุณภาพการ
จัดทำแผนปฏบิัติการดิจิทัลฯ (เชิงคุณภาพ) 

✓ ✓    2,990,000 สทส. ต่อเนื่อง
จากป ี63 

 กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567)  

        

 กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2568-2572) และทบทวน
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 

เพื่อบูรณาการ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยี
และการสื่อสารร่วมกันของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ 

1. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะ 
กรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2568-2572) 
จำนวน 1 แผน (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธภิาพและคุณภาพการ
จัดทำแผนปฏบิัติการดิจิทัลฯ (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 5,000,000 สทส.  

8.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกระบบงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

          

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

1. จำนวนผู้เขา้รับการอบรมพัฒนาประสทิธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารบั
การอบรม (เชิงคุณภาพ) 

 ✓    3,512,960 สทส.  

8.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายประชาธิปไตย 

          

 กิจกรรมหลัก : การบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์
สำรองข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง ประจำป ี2564 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายประชาธิปไตย สามารถทำงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพอยา่งต่อเนื่อง 

1. ได้รับการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย อย่าง
น้อย 1 ปี (เชิงปริมาณ) 
๒. ระดับคุณภาพความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูลและสารสนเทศ (เชิงคุณภาพ) 

 ✓    10,000,000 สกพ. เงินกองทุน 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมายเหต ุ

63 64 65 66 67 
8.5 โครงการวางระบบเทคโนโลยีสนับสนนุการ

ดำเนินการจัดการความรู ้
          

 กิจกรรมหลัก :  จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ
การดำเนินงานของสำนักงานใน
รูปแบบ Private Cloud 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใน
รูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการสืบค้น และการ
บำรุงรักษา  

1. ระบบจัดเก็บขอ้มูลสำหรับการดำเนนิงาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
รูปแบบ Private Cloud จำนวน 1 ระบบ 
(เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จของระบบจัดเก็บขอ้มูล
สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานใน
รูปแบบ Private Cloud (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 5,000,000 กลุ่ม
ภารกิจ
งาน

บริหาร 

 

 กิจกรรมหลัก :  จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูล 
(Knowledge Management 
System) และส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้งองค์ความรู้
ใหม่ ๆ สร้างความเขา้ใจอันดีต่องาน ตอ่
ปัญหา และสามารถร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดีได้อย่างมีหลกัการ และมีแนวคิดที่
เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมในการสร้าง
สังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปสู่การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. ระบบบริหารจัดการขอ้มูล (Knowledge 
Management System) จำนวน 1 ระบบ  
(เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ข้อมูล (เชิงคุณภาพ) 

    ✓ 10,000,000 สถาบัน
พัฒนา

การเมือง
และการ
เลือกตั้ง 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารของสำนักงาน กกต. ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑ การใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมาย
เหต ุ63 64 65 66 67 

7.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสาร
ด้านการขบัเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ 

          

 กิจกรรมหลัก : จัดทำนวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรมย่อย : จัดทำสื่อ (Video Viewer)  
บนแอปพลิเคชัน Civic Education 

เพื่อส่งเสริมการคิดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การสื่อสารให้บริการข่าวสารด้านการ
ขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. มีนวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ
ข่าวสารอย่างน้อย 1 นวัตกรรม (เชิง
ปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธภิาพการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการสื่อสารให้บริการ
ข่าวสาร (เชิงคุณภาพ) 

  ✓   500,000 สสพ.  

 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งซ่ึงเป็นช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่
สำคัญ ให้มีความทันสมัย สืบค้นได้ง่าย และมี
ความปลอดภัย 

1. ระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

2. ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการศึกษาอบรม
จำนวนร้อยละ 100 มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ขา่วเพิ่มขึ้น 
(เชิงคุณภาพ) 

   ✓  6,000,000 สทส.  

            



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน

หลัก 
หมาย
เหต ุ63 64 65 66 67 

 กิจกรรมหลัก : สร้างสรรค์เทคโนโลยีการสื่อสารในการให้
ความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารใน
การให้ความรู้การปกครองในระบบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. มีสื่อสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 สื่อ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความรู้ความเขา้ใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (เชิงคุณภาพ) 

        

 กิจกรรมย่อยที่ 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
สื่อสารสนเทศเพื่อการให้ความรู้การ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพื่อให้ความรู้ทางเทคโนโลยีในการจัดทำ
สื่อสารสนเทศในการให้ความรู้การปกครอง
ในระบบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสือ่สาร
สนเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง (เชิงปริมาณ) 

  ✓   325,000 สสพ.  

 กิจกรรมย่อยที่ 2 : สื่อสารสารสนเทศเพื่อการให้ความรู้
การปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการ
เผยแพร่สารสนเทศเพื่อการให้ความรูก้าร
ปกครองในระบบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เผยแพร่สื่อสารสนเทศอย่างน้อย 1 
ช่องทางสื่อสาร (เชิงปริมาณ) 

  ✓   2,000,000 สสพ.  

 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 

1. จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อแสดงในศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย อย่างน้อย 1 สื่อ (เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าชม
สื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 
(เชิงคุณภาพ) 

  ✓   500,000 สวช.  

7.2 จัดทำแอปพลิเคชัน “Civic Education” บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในการ
ให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกบัการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย 

1. จำนวนโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้บน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำนวน 1 app 
(เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งาน
โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้บนโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน (เชิงคุณภาพ) 

✓     2,000,000 สสพ.  

 
  
 



บทที่ 8 

ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การปฏิบัติ 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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บทที่ 8 
ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การปฏิบัติ 

จากแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปัจจัยความสำเร็จ
ในการขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสู ่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยด้วยกันคือ  
1) การเรียงลำดับโครงการที ่ม ีความสำคัญควรดำเนินการก่อน และ 2) การกำหนดตัวชี ้ว ัด ติดตาม  
และประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

8.1. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ 

การวิเคราะห์ จ ัดลำดับความสำคัญของโครงการได้ใช ้เครื ่องมือแอปพลิเคชันพอร์ตโฟลิโอ 
(Application Portfolio Management) ในการพิจารณาลำดับโครงการ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

Strategic High Potential 

แผนงาน/โครงการที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร
เพ่ือสามารถปฏิบัติภารกิจตามกลยุทธ์ และสร้าง
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

แผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญต่อองค์กรช่วยให้
องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยการ 
นำเทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรมใหม่เข้ามา
ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่องค์กร 

แผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน 
ขององค์กรในปัจจุบัน ช่วยให้การใช้ทรัพยากร 
ขององค์กรมีประสิทธิผลและมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
ส่งผลให้องค์กรสามารถอยู่รอดและดำเนินการ
ต่อไปได้ เพื่อรองรับกลยุทธ์ขององค์กร 

แผนงาน/โครงการที่มีไว้เพ่ือสนับสนุนการทำงาน 
และจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร เพ่ือให้องค์กร
ดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Key Operation Support 

 เมื ่อวิเคราะห์ตามหลักการของแอปพลิเคชันพอร์ตโฟลิโอแล้ว สามารถจัดลำดับความสำคัญ 
ของแผนงาน ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุดจะอยู่ในกลุ่มของ Strategic ลำดับรองลงมา 
ได้แก่ Key Operation ตามด้วย High Potential และ Support ตามลำดับ 
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หน้า 8-2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

Strategic High Potential 
๑. โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง 
๒. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ท 
๓. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๔. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน 

และบริการ 
๕. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๖. โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
๗. โครงการจัดทำแอปพลิเคชัน “Civil Education”  

บนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบสมาร์ทโฟน 
๘. โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในทุกระบบงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยน
ผ่านสู่ Digital OECT 

๑๐. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับสำนักงาน กกต. จังหวัด 

๑๑. โครงการสำรวจและกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสำนักงาน กกต. 

๑๒. โครงการประเมินความเสี่ยงด้านระบบรักษาความปลอดภัย 
(Risk Assessment) 

๑๓. โครงการพัฒนาระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะ 
(Intelligence Election) 

๑๔. โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการสืบสวน
สอบสวนการเลือกตั้ง 

๑๕. โครงการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๖. โครงการจัดหาระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
๑๗. โครงการจัดหาระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงาน

สำนักงาน กกต. (Employee Self Service) 
๑๘. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูล (Knowledge 

Management System) และส่งเสริมการใช้นวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๙. โครงการพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
๒๐. โครงการจัดหาระบบ Open Data และบริหารจัดการ

การเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) 
๒๑. โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๒. โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับศูนย์ข้อมูลหลัก 
ของ กกต. 

๒๓. โครงการอบรมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับสำนักงาน กกต. 
และสำนักงาน กกต. จังหวัด 

๒๔. โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

๒๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเครือข่าย
ประชาธิปไตย 

๒๖. โครงการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน 
(สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ระบบหลังบ้าน  
(Back Office)/สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

๒๗. โครงการส่งสร้างผู้สร้างนวัตกรรม (สทส.) 
๒๘. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสาร 

ด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

๒๙. โครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ผ่านระบบออนไลน์ 

๓๐. โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 

๓๑. โครงการจัดหาระบบบริหารการประชุมและกระบวนการ
ทำงาน (Enterprise Content Management) 

๓๒. โครงการจัดหาระบบ Database Protection  
และ End-Point Protection System 

๓๓. โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) 

๓๔. โครงการเช่าระบบเพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

๓๕. โครงการเช่าศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดพิบัติภัย (DR Site) 
๓๖. โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

สำหรับสำนักงาน กกต. และสำนักงาน กกต. จังหวัด 
๓๗. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงาน

ของสำนักงานในรูปแบบ Private Cloud 
๓๘. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน กกต. 

พ.ศ. 2568-2572 และทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร 
(EA) 

Key Operation Support 
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8.2. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละปี 

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง สามารถพิจารณาดำเนินการโครงการตามลำดับความสำคัญและเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรในแต่ละปี ทั้งนี้ การจัดลำดับความสำคัญนั้นเป็นไปตามหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมอง ค์กร  
ซึ่งคำนึงถึงความสอดคล้องของโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะของบุคลากร ดังนี้ 

8.2.1. โครงการปี 2563 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรพิจารณาดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

๒. จัดทำแอปพลิเคชัน “Civic Education” บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 

8.2.2. โครงการปี 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรพิจารณาดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส กิจกรรมพัฒนารูปแบบ
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 

๒. โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง กิจกรรมจ้างพัฒนาและปรับปรุง
แอปพลิเคชันตาสับปะรด 

๓. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ท กิจกรรมหลักพัฒนาโปรแกรม
ฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น 

๔. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
นิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง) 

๕. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลัก
และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล 

๖. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร 

๗. โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) กิจกรรมพัฒนาระบบ E-Document 
พัฒนาระบบ E-Election และการบูรณาการจ ัดการข้อมูลกลางของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 1 

๘. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 
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หน้า 8-4 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

๙. โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง  กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย กิจกรรมการ
บำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 
2564 

8.2.3. โครงการปี 2565 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรพิจารณาดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ  
กิจกรรมพัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั ้ง/ออกเสียงประชามติทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

๒. โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  การพัฒนาระบบ E-Election และการ 
บูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 

๓. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือ 
ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) 

๔. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื ่อสารและให้บร ิการข่าวสารด้านการขับเคล ื ่อนว ิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมจัดทำนวัตกรรมสื่อสารและ
ให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จัดทำสื ่อ (Video Viewer) บนแอปพลิเคชัน Civic Education สร้างสรรค์
เทคโนโลยีการสื ่อสารในการให้ความรู ้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย 

๕. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื ่อการเปลี ่ยนผ่านสู ่ Digital OECT 
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

๖. โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม กิจกรรมประกวดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการให้บริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาขน 

8.2.4. โครงการปี 2566 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรพิจารณาดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส กิจกรรมพัฒนาระบบการ
เลือกตั้งอัจฉริยะ (Intelligent Election) 

๒. โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน กิจกรรมจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายนอก 
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๓. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื ่อสารและให้บร ิการข่าวสารด้านการขับเคล ื ่อนว ิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๔. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่าย
และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำจังหวัด ระยะที่ 1 

๕. โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลและจัดหาระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

๖. โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในการจัดการเลือกตั้ง กิจกรรมทบทวนนโยบาย
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและส่งเสริมการใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื ่อการเปลี ่ยนผ่านสู ่ Digital OECT 
กิจกรรมอบรมเสริมทักษะด้านดิจิทัล สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๘. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมจัดหา
ระบบ Open Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) 

๙. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์หรือระบบ
ตรวจสอบและตอบโต้การบุกรุก ( IPS) และอุปกรณ์สำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชัน 
(WAF) 

8.2.5. โครงการปี 2567 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรพิจารณาดำเนินโครงการตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) ระบบหลังบ้าน (Back Office)/สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๒. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมปรับปรุงระบบเครือข่าย
และระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจำจังหวัด ระยะที่ 2 

๓. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมเช่าศูนย์สำรองข้อมูลกรณี
เกิดพิบัติภัย (DR Site) 

๔. โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน กิจกรรมจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายนอก 
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๕. โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามและ
รายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้ง 

๖. โครงการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน สำนักงานอิเล็กทรอนิ กส์  
(e-office) ระบบหลังบ้าน (Back Office)/สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 
กิจกรรมจัดหาระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(Employee Self Service) 

๗. โครงการวางระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้  กิจกรรมจัดหา
ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Knowledge Management System) และส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ  กิจกรรมพัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) 

๙. โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) กิจกรรมจัดหาระบบบริหารการ
ประชุมและกระบวนการทำงาน (Enterprise Content Management) 

๑๐. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั ้งแบบสมาร์ท  กิจกรรมพัฒนาระบบ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และเช่าระบบเพื ่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) 

๑๑. โครงการวางระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้  กิจกรรมจัดหา
ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบ Private Cloud 

๑๒. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  กิจกรรมเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๑๓. โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กิจกรรมจัดหาระบบ Database 
Protection และ End-Point Protection System 

๑๔. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572) และทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 
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8.3. ประมาณการงบประมาณในภาพรวมของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖7) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖7)  
ได้วางแผนภายใต้ความต้องการ กรอบทิศทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ทิศทางเทคโนโลยี และลำดับความสำคัญของการพัฒนาในแต่ละช่วงปี โดยสามารถสรุปประมาณการงบประมาณ
ได้ดังนี ้

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๖๗ รวม 

๑ บูรณาการข้อมูลและพัฒนา 
ทักษะดจิิทัลเพื่อบริหารการจดัการ
เลือกตั้ง และการบริการดจิิทัล 

1.88 37.00 16.31 126.70 137.00 318.90 

๒ นำเทคโนโลยีเพื่อเสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และส่งเสริม 
การพัฒนาพรรคการเมือง 

15.58 20.05 21.38 10.00 50.00 117.02 

๓ ใช้เทคโนโลยเีพื่อสร้างเสรมิ
ความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วม
วิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

2.00 0.00 3.33 6.00 0.00 11.33 

รวม 19.4๖ 57.05 41.02 142.70 187.00 447.25 

8.4. การติดตามและประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.4.1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง ได้จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลที่จะช่วยในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ได้ตามเป้าประสงค์ จึงควรต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลหรือคณะบุคคลขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง 
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8.4.2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล จำนวนอย่างน้อย ๕ คน โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เป็นประธาน โดยต้องเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รับผิดชอบเป็นผู้บริหารระดับสูง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (CIO) และส่วนงานด้านนโยบายและแผนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีอำนาจ ดังนี้ 

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผล 
3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี 
4) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

8.4.3. การกำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล และโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี ได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อตรวจสอบว่าการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลของการดำเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยในการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจทิัล
ใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ประเมินดัชนีวัดความสำเร็จ (Key Performance Index) โดยต้องมี 
ผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 20 (ค่าเฉลี่ยต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า  
4 คะแนนในแต่ละปี) โดยมีตัวชี้วัดเป้าหมาย ดังนี้ 
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หน้า 8-9 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการบูรณาการ การบรหิารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยเทคโนโลยี ในยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) 

สามารถนำไปสู่ “การแปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ๑ บูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณที่ประเมิน (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
1.1 โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง

ประชามติโปร่งใส 
        

 กิจกรรมหลัก : พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอ้มูล
เกี่ยวกบัการเลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าพนกังานที่เกี่ยวข้องกบั 
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

 ✓    ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก :   พัฒนาระบบการเลือกตั้ง
อัจฉริยะ (Intelligence 
Election) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลือกตั้ง  
ให้โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยใช้เทคโนโลยี 
Biometrics 

พัฒนาระบบการเลือกตั้งอัจฉรยิะ (Intelligence Election) 
จำนวน 1 ระบบ  (เชิงปริมาณ)  
โดยประกอบไปด้วยระบบย่อย ดังนี้ 

1. ระบบรับสมัครเลือกตั้ง 
2. ระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 
3. ระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
4. ระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 
5. ระบบการติดตามความคืบหน้า 
6. ระบบนับคะแนนเลือกตั้ง 
7. ระบบบริหารความเส่ียงการเลือกตั้ง 

ระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time 

  ✓ ✓  ๕ คะแนน 

 กิจกรรมย่อยที่ 1: พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  
โดยบูรณาการข้อมูลผ่านหนว่ยงานตา่ง ๆ 
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

 กิจกรรมย่อยที่ ๒: พัฒนาระบบแจ้งการหาเสียง
เลือกตั้ง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหาเสียงเลือกตั้ง 
ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องแจ้ง ผอ.กต.
จังหวัดก่อนหาเสียง ตามระเบยีบ กกต. 
ว่าด้วยวธิีหาเสียงฯ พ.ศ. 2563 และ
บูรณาการข้อมูลกบัระบบที่เกีย่วขอ้ง 

 กิจกรรมย่อยที่ ๓: พัฒนาระบบการยื่นคำร้อง
คัดค้านการเลือกตั้ง 

เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นคำร้องคัดค้าน
การเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลตามระเบียบ
ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน พ.ศ. 2561 
และบูรณาการขอ้มูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณที่ประเมิน (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
 กิจกรรมย่อยที่ ๔: พัฒนาระบบการยื่นบัญชี

รายรับรายจ่าย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นบญัชีรายรบั
รายจ่ายต่อ ผอ.กกต. จังหวัด ของผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง ผ่านระบบดิจิทัลและบูรณาการ
ข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบการเลือกตั้งอัจฉรยิะ (Intelligence Election) 
จำนวน 1 ระบบ  (เชิงปริมาณ)  
โดยประกอบไปด้วยระบบย่อย ดังนี้ 

1. ระบบรับสมัครเลือกตั้ง 
2. ระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 
3. ระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 
4. ระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 
5. ระบบการติดตามความคืบหน้า 
6. ระบบนับคะแนนเลือกตั้ง 
7. ระบบบริหารความเส่ียงการเลือกตั้ง 

ระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time 

  ✓ ✓  ๕ คะแนน 

 กิจกรรมย่อยที่ ๕: พัฒนาระบบการติดตาม 
ความคืบหน้า 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผล ความ
คืบหน้าของเร่ืองร้องคัดค้านการเลือกตั้งว่า
อยู่ในขั้นตอนใดของการดำเนินการ โดยให้
ผู้ร้องสามารถติดตามเร่ืองได้ผ่านระบบ
ดิจิทัล 

 กิจกรรมย่อยที่ ๖: พัฒนาระบบนับคะแนน
เลือกตั้ง 

เพื่อเพิ่มการนับคะแนนเลือกตั้งให้ใช้ทุก
ระดับ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง
และชัดเจน โดยใช้เทคโนโลยี Image 
Processing กับหน่วยเลือกตั้งนำร่อง  
และเพื่อช่วยสอบทานการนับคะแนน 
การเลือกตั้งแบบ Manual 

 กิจกรรมย่อยที่ ๗: พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง
การเลือกตั้ง 

เพื่อบริหารความเส่ียงการเลือกตั้งและสร้าง
ความน่าเช่ือถือตอ่ผลการเลือกตั้ง 

 กิจกรรมย่อยที่ ๘: พัฒนาระบบรายงานผลการ
เลือกตั้งแบบ Real-time 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความนา่เช่ือถือ และ
ความโปร่งใสในการเลือกตั้ง โดยเทคโนโลยี 
Data Visualization แสดงผลผ่าน 
Dashboard 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณที่ประเมิน (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
1.2 โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริต

เลือกตั้ง 
เพื่อให้การสืบสวนและไต่สวนเป็นไป 
ด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง และเป็นธรรม 
กับทุกฝ่าย 

       

 กิจกรรมหลัก : จ้างพัฒนาและปรับปรุง 
แอปพลิเคชันตาสับปะรด 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน 
ตาสับปะรดให้เก็บข้อมูลตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

1. มีการจัดเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น ชุดข้อมลูการลงทะเบียน 
ข้อมูลพิกัดผู้แจ้ง/รายงาน ขอ้มูลผลการดำเนินงาน 
เป็นต้น 3 รายการ (เชิงปริมาณ) 

2. มีฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น ยืนยันตน แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่
ประเมินผลการใช้งาน เป็นต้น 3 ฟังก์ชนั (เชิงปริมาณ) 

3. มีจำนวนแอปพลิเคชัน 1 โปรแกรม (เชิงปริมาณ) 
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 3 ระดับ (เชิงคุณภาพ) 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก :   พัฒนาระบบติดตามและ
รายงานผลการสืบสวนไต่สวน
การเลือกตั้ง 

เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานผลการ
สืบสวนไต่สวนการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการสืบสวนไต่สวนการ
เลือกตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

1.3 โครงการพัฒนาระบบการแจ้งเหต ุ
ในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 

เพื่อให้กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติมีความนา่เช่ือถือ และได้รับ 
การยอมรับในความสุจริตและเท่ียงธรรม 

       

 กิจกรรมหลัก :  พัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไป 
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง/ออกเสียง 
ประชามติทางอิเล็กทรอนิกส ์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แกป่ระชาชน 
ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 
แบบออนไลน ์

1. พัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ผ่านออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

2. มีฟังก์ชันในการรายงานผลสถิติการไม่ไปใช้สิทธิ์ 
การเลือกตั้งแบบออนไลน์ (เชิงปริมาณ) 

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 3 ระดับ (เชิงคุณภาพ) 

  ✓   ๕ คะแนน 
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กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติให้ชาญฉลาดทั้งระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง

แบบสมารท์ 
เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียง
ประชามติมีคุณภาพ 

ร้อยละของผู้สมัคร/ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้รับบริการ
ที่สามารถเข้าถึงกฎหมาย ระเบยีบ และข่าวสารที่เกีย่วขอ้ง
กับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และสะดวก (เชิงคุณภาพ) 

     ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : หลักพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

 
 

      

 กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
การเลือกตั้งท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นสำหรับบันทึกขอ้มูล 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

มีฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมใช้งานในการเลือกตั้งท้องถิ่น 
(เชิงปริมาณ) 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 : การจัดอบรมการใช้งาน
โปรแกรม 

เพื่ออบรมพนักงานผู้มีหนา้ที่ดูแลและ
รับผิดชอบโปรแกรมฐานขอ้มูลการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นของส่วนงานต่าง ๆ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน และปรับปรุง
ข้อมูลในฐานข้อมูลฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล 
เพื่อดูรายงานจากโปรแกรมฐานข้อมูลได้ทุกเดือน 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการรายงานผล 
มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 3 (เชิงคุณภาพ) 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

          



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-13 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูล

ขนาดใหญ่ และเช่าระบบเพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) 

เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลขนาด
ใหญ่ในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียง
ประชามติอยา่งมีคุณภาพ 

       

 กิจกรรมย่อยที่ 1:   จัดหาระบบ GIS และนำ
เทคโนโลยี Non-SQL  
มาใชใ้นการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ ่

เพื่อนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการวิเคราะห์
การแบ่งเขตเลือกตั้ง การปกัหมุดหนว่ย
เลือกตั้ง การแสดงผลข้อมูลผลการเลือกตั้ง
ตามพื้นที่บนแผนที่ การแสดงผลกิจกรรม
ส่งเสริมการเลือกตั้งบนแผนที่ การแสดงผล
ความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบบนแผนที่ 
และวิเคราะห์สถานที่ที่จะใช้เป็นหนว่ย
เลือกตั้ง และประมวลผลร่วมกับระบบงาน
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เช่น การใช้ข้อมูล Social 
Media เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ขอ้มูล 

1. ระบบ GIS จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ฟังก์ชันการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี Non-SQL 

จำนวน 1 ฟังก์ชัน (เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

 กิจกรรมย่อยที่ 2 :  เช่าระบบเพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 

เพื่อรองรับการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบเพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
1 ระบบ มีระยะเวลาใช้งานอยา่งน้อย 3 ปี (เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-14 

 

กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉันพลัน (Disruptive Technology)  
สามารถนำไปสู่การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
4.1 โครงการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยี 

ในการทำงาน สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) ระบบหลังบ้าน (Back Office)/ 
สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

        

 กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบบริการตนเองของ
ผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(Employee Self Service) 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่ลดขั้นตอนการดำเนินงาน
และเอกสารประกอบ สามารถตรวจสอบ
สถานะของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
ด้วยตนเองได้ 

ระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

    ✓ ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการให้บริการ 
ประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
ลดขั้นตอนการดำเนินงาน ลดเอกสาร 
ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที ่และเพิม่
ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว 

ระบบการให้บรกิารประชาชนผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

          



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-15 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
4.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง 

ในการจัดการเลือกตัง้ 
        

กิจกรรมหลัก :   ทบทวนนโยบายดา้นความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 

1. เพื่อทบทวนร่างนโยบายและระเบยีบ
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

2. เพื่อให้มีที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำ
การประกาศใช้นโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

3. เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศ 
ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อย่างปลอดภัย 

1. นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
จำนวน ๑ ฉบับ 

2. ระเบียบปฏบิัติด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 
จำนวน ๑ ฉบับ 

3. บุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมจำนวนรอ้ยละ ๘๐ 
มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

 

   ✓  ๕ คะแนน 

4.3 โครงการปฏิรปูโครงสร้างการบรหิารงาน         

 กิจกรรมหลัก:  จา้งผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

เพื่อเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อน 
การดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

รายงานผลการให้คำปรกึษาดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจำเดือน (เชิงปริมาณ) 

   ✓ ✓ ๕ คะแนน 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-16 

 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนามาตรฐานขั้นตอน ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีผลในทางปฏิบัติ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
5.1 โครงการพัฒนามาตรฐานในการปฏบิตัิงาน เพื่อบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล กระบวนงาน 

มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
และเป็นธรรม 

       

 กิจกรรมหลัก:  จัดหาระบบควบคุมและบริหาร
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลสว่นบุคคล 
(PDPA) 

 

เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลมีระบบควบคุมและบริหารขอ้มูล 
ส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน 

ระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล  
จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

   ✓  ๕ คะแนน 

 
 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-17 

 

กลยุทธ์ที่ 8 เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือยกระดับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรองรับการจัดการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
8.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากร 

เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT 
        

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำ 
ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด  
และส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติงาน 
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Transformation) 

เจ้าหน้าที่กลุ่มเปา้หมายจากสำนกังานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัด มาอบรม รอ้ยละ 100 
(เชิงปริมาณ) 

  ✓   ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก :  อบรมเสริมทักษะด้านดิจิทัล 
สำหรับสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค 

โดยจัดอบรมหลักสูตร ดังนี้ 
ผู้บริหารระดับสูง: หลักสูตรส่งเสริมและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงานในองค์กร และส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี 
ผู้อำนวยการกอง: หลักสูตรส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์หรือทำแบบอย่างในการใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ: หลักสูตรอบรม
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Big Data 
เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Data Mining)  
การสร้างแบบจำลอง การคาดการณ์ความเป็นไปได้
ในอนาคตเป็นต้น 
ผู้นำด้านบริการ: หลักสูตรส่งเสริมทักษะด้านการ
ให้บริการข้อมูล การติดตามและเฝ้าระวังการโจมตี
จากการจ้องทำลายหรือขโมยข้อมูล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ให้สามารถใช้งานระบบดิจทิัลได้อย่าง
ปลอดภัย รู้เท่าทันกฎหมายด้านดิจิทัล และสามารถ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจดา้นดิจิทัล 
อย่างน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 

   ✓  ๕ คะแนน 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-18 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล:  
- หลักสูตรอบรมการใช้เทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กร

อัจฉริยะ 
- หลักสูตรสร้างทักษะการวิเคราะห์และเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
ผู้ปฏิบัติงานอื่น: หลักสูตรส่งเสริมให้เกิดทักษะ 
การใช้เทคโนโลยีด้วยความตระหนักรู้  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงาน 

8.2 โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ 

เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมจีิตสำนึก คุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

       

 กิจกรรมหลัก:  พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) 

เพื่อประเมินผลการปฏบิัติงานของบุคลากร
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรายงาน
ผลตามแผนงาน อันนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนงาน 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดยีิ่งขึ้น 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตาม 
การดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) จำนวน 1 ระบบ 

    ✓ ๕ คะแนน 

 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
9.1 โครงการส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม         

 กิจกรรมหลัก : ประกวดแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ
ให้บริการดิจิทัลและอำนวย
ความสะดวกในกระบวนการ
เลือกตั้งให้กับประชาขน 

    ✓   ๕ คะแนน 

9.2 โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม ่

 ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย (เชิงคุณภาพ) 

      

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการ
ประชาธิปไตย สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ห้องสมุดกลาง) 

เพื่อให้ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีทรัพยากรสารนิเทศที่มีความหลากหลาย  
เน้นทางด้านการเมือง การปกครองและการเลือกตั้ง 
มีข้อมูลข่าวสารวิชาการเชิงคุณภาพ ทันสมัย 
น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้บริการทุกวิชาชีพ ทกุเพศ ทุกวัยได้เพียงพอ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรพัยากรสารนิเทศ 
อย่างน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 

 ✓    ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลักและ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล 

เพื่อให้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัย เช่ือมโยงเครือข่าย
สนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000 เล่ม  
และวิดีทัศน์ข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้ง 
ของประชาคมอาเซียนจำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก:  ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด ระยะที่ 1 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดั 40 
จังหวัด เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีเสถยีรภาพและ 
มีความปลอดภยั 

สำรวจและติดตั้งระบบ SDWAN สำหรบัสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดั  
(เชิงปริมาณ) 
 

   ✓  ๕ คะแนน 

          

          



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
 กิจกรรมหลัก:  ปรับปรุงระบบเครือข่ายและ

ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัด ระยะที่ 2 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดั  
37 จังหวัด เพื่อให้ระบบเครือขา่ยมีเสถยีรภาพ
และมีความปลอดภัย 

สำรวจและติดตั้งระบบ SDWAN สำหรบัสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดั  
(เชิงปริมาณ) 
 

    ✓ ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก:  เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สำหรับสำนกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนกลางและสว่นภูมภิาค 

เพื่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
ที่มีความทันสมัย มีผู้ดูแลและบำรุงรักษาให้ 
อย่างสม่ำเสมอ 

อัตราส่วนผู้ปฏบิัติงานต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เท่ากับ 
1:1 

    ✓ ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก:  จัดหาอุปกรณ์หรือระบบ
ตรวจสอบและตอบโต้การบุกรุก 
(IPS) และอปุกรณ์สำหรับปอ้งกัน
เว็บแอพพลิเคชัน (WAF) 

เพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างให้มีความทันสมัย 
สามารถรองรับการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกจิ 

    ✓  ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก:  จัดหาระบบ Database 
Protection และ End-Point 
Protection System  

เพื่อป้องกันการโจมตีของ Ransomware ระบบ Database Protection และ End-Point 
Protection System จำนวน 1 ระบบ  
(เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก:  เช่าศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิด
พิบัติภัย (DR Site) 

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีระบบสำรองข้อมลูที่สามารถใช้งานไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง 
มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายจากการ
หยุดชะงักของระบบสารสนเทศ  

มีระบบศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดภยัพบิัติ (DR site) 
อย่างน้อย 3 ป ี(เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

          



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
9.3 โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานและบริการ 
        

9.3.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาเครื่องมือ ค้นหา ติดตาม
และรวบรวมขา่วสารทางส่ือ
สังคมออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) 

เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา ตดิตาม และ
รวบรวมข่าวสารทางส่ือสังคมออนไลน์ และใช้เป็น
ข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พัฒนาเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสาร
ทางสื่อสังคมออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) จำนวน ๑ ระบบ 
(เชิงปริมาณ) 

  ✓   ๕ คะแนน 

9.3.2 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรระบบ
ต้นแบบงานด้านงบประมาณให้รองรับการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 และสามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
เข้ากับระบบ e-Budgeting และระบบ BB EvMIS  
ของสำนักงบประมาณ และระบบรายงานe-MenSCR  
ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พัฒนาระบบต้นแบบด้านงบประมาณด้านการคลัง 
และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 
ระบบ (เชิงปริมาณ) 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเครือข่ายในระบบ 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 2 นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
3.1 โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองอย่างสรา้งสรรค ์
เพื่อให้เครือข่ายมีความพึงพอใจจากการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

       

 กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบ Open Data และ
บริหารจัดการการเชื่อมโยง
ข้อมูลกลาง (API Gateway) 

เพื่อบูรณาการสื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ระหว่างสำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
สำนักงานจังหวัด และเครือข่าย 

ระบบ Open Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยง
ข้อมูลกลาง (API Gateway) จำนวน 1 ระบบ  
(เชิงปริมาณ) 

   ✓  ๕ คะแนน 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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กลยุทธ์ที่ 8 สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
8.1 โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)         

 กิจกรรมหลัก : อบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กกต. 

เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งได้รับการอบรม ร้อยละ 100 
(เชิงปริมาณ) 

  ✓   ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
กิจกรรมย่อยที่ 1: ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
กิจกรรมย่อยที่ 2: จัดอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม ่

เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Doc) และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชนัใหม่ 
จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีการบริหารจัดการแหล่งข้อมูล การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น เป็นแหล่งข้อมูลด้านการ
เลือกตั้งที่มีความน่าเช่ือถือ สามารถนำไปอ้างอิง
ทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
จำนวน 1 แปลน ระบบสารสนเทศกลางหรือระบบ
ฐานข้อมูลกลางจำนวน 1 ระบบ และระบบ
สารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ จำนวน 1 ระบบย่อย 
(เชิงปริมาณ) 

      

 กิจกรรมย่อยที่ 1: การบูรณาการจัดการขอ้มูลกลาง
ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ระยะที่ 1 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

          



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-24 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
 กิจกรรมย่อยที่ 2: การบูรณาการจัดการขอ้มูลกลาง

ของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ระยะที่ 2 

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีการบริหารจัดการแหล่งข้อมูล การจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วขอ้งกับการเลือกตัง้ 
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่อยู่ตามส่วนงาน
ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มารวบรวมไว้เป็นระบบเดียวกัน ทำให้ลดความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบ
ฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงบริหาร
จัดการภายใน และการบริหารการดำเนนิงานของ
องค์กรที่แยกออกจากฐานขอ้มูลที่ใช้งานประจำ 
ซ่ึงมีอยู่อย่างกระจัดกระจายภายในปีงบประมาณ 
(เชิงปริมาณ) 

 ✓ ✓   ๕ คะแนน 

 ฝึกอบรมการใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานและการ
ให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

มีการอบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์

✓     ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบบริหารการประชุมและ
กระบวนการทำงาน (Enterprise 
Content Management) 

เพื่อเป็นการบริหารจัดการขอ้มูลและเอกสาร
ภายในองค์กร โดยใช้เครื่องมือในการพฒันา
ซอฟต์แวร์ที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย รองรับ
การปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบได้ง่าย 
และมีประสิทธภิาพ สามารถใช้งานได้จากหลาย
ช่องทางเช่น Web Site และ Mobile 
Application รวมถึงสามารถทำงานในลักษณะ
กลุ่มของผู้ใช้งานที่สามารถแชร์ข้อมูลและเอกสาร
ร่วมกันได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จา่ย และทำให้เกิด
ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นภายในองค์กร 

มีระบบบริหารการประชุมและกระบวนการทำงาน 
(Enterprise Content Management) พร้อมใช้งาน 
(เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

          



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-25 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
8.2 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

เพื่อบูรณาการ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีและ
การสื่อสารร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นระบบและมปีระสิทธภิาพ 

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (พ.ศ. 2563-2567) จำนวน 1 แผน  
(เชิงปริมาณ) 

✓ ✓    ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567)  

      

 กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2568-2572) และทบทวน
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 

เพื่อบูรณาการ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีและ
การสื่อสารร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นระบบและมปีระสิทธภิาพ 

มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (พ.ศ. 2568-2572) จำนวน 1 แผน  
(เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 

8.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงาน 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

        

 กิจกรรมหลัก : พัฒนาประสิทธภิาพบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อให้บุคลากรของสำนกังานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีความรู้ความเขา้ใจ และมทีักษะ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสำนกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) 

 ✓    ๕ คะแนน 

8.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
เครือข่ายประชาธิปไตย 

        

 กิจกรรมหลัก : การบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ศูนย์สำรองข้อมูล ระบบฐานข้อมูล
พรรคการเมือง ประจำป ี2564 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเครือข่าย
ประชาธิปไตย สามารถทำงานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ได้รับการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตย อย่างน้อย 1 ป ี
(เชิงปริมาณ) 

 ✓    ๕ คะแนน 

8.5 โครงการวางระบบเทคโนโลยีสนับสนนุการ
ดำเนินการจัดการความรู ้

        

 กิจกรรมหลัก :  จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ
การดำเนินงานของสำนักงานใน
รูปแบบ Private Cloud 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในรูปแบบที่
ทันสมัย ง่ายต่อการสืบค้น และการบำรงุรักษา  

ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรูปแบบ 
Private Cloud จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

    ✓ ๕ คะแนน 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
กิจกรรมหลัก :  จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูล 

(Knowledge Management 
System) และส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรา้งองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
สร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ตอ่ปัญหา และ
สามารถร่วมแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดีได้อย่าง 
มีหลักการ และมีแนวคิดที่เหมาะสม ส่งเสริมให้
เกิดการริเร่ิมในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Knowledge 
Management System) จำนวน 1 ระบบ  
(เชิงปริมาณ) 

   ✓  ๕ คะแนน 

 
  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-27 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารของสำนักงาน กกต. ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา และพลังร่วมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
7.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสาร

ด้านการขบัเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

        

 กิจกรรมหลัก : จัดทำนวัตกรรมสื่อสารและให้บริการข่าวสาร
ด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กิจกรรมย่อย : จัดทำสื่อ (Video Viewer) บนแอปพลิเคชัน 
Civic Education 

เพื่อส่งเสริมการคิดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ
สื่อสารให้บริการข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีนวัตกรรมสื่อสารและให้บรกิารข่าวสาร
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม (เชิงปริมาณ) 

  ✓   ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งซ่ึงเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร และความรู้ที่สำคัญ ให้มีความทันสมัย 
สืบค้นได้ง่าย และมีความปลอดภัย 

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์  
จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

   ✓  ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : สร้างสรรค์เทคโนโลยีการสื่อสารในการให้
ความรู้การปกครองในระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในการ
ให้ความรู้การปกครองในระบบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

มีสื่อสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างน้อย 1 สือ่ (เชิงปริมาณ) 

      

 กิจกรรมย่อยที่ 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อสาร
สนเทศเพื่อการให้ความรู้การปกครอง 
ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

เพื่อให้ความรู้ทางเทคโนโลยีในการจัดทำสื่อสาร
สนเทศในการให้ความรู้การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

จัดประชุมเชงิปฏิบัติการการจัดทำสือ่สาร
สนเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง (เชิงปริมาณ) 

  ✓   ๕ คะแนน 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า 8-28 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด (KPIs) 

และค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ (พ.ศ.) ระดับคะแนน

เป้าหมาย 63 64 65 66 67 
 กิจกรรมย่อยที่ 2 :สื่อสารสารสนเทศเพื่อการให้ความรู้การ

ปกครองในระบบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ในการเผยแพร่
สารสนเทศเพื่อการให้ความรู้การปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

เผยแพร่สื่อสารสนเทศอย่างน้อย  
1 ช่องทางสื่อสาร (เชิงปริมาณ) 

  ✓   ๕ คะแนน 

 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 

จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อแสดงในศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย อย่างน้อย 1 สื่อ  
(เชิงปริมาณ) 

  ✓   ๕ คะแนน 

7.2 จัดทำแอปพลิเคชัน “Civic Education”  
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในการให้มี
ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

จำนวนโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน จำนวน 1 app 
(เชิงปริมาณ) 

✓     ๕ คะแนน 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล และโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี ได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา งบประมาณที่กำหนดไว้ และผลของการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ไ ด้วางไว้ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   หน้า 8-29 

 

ตัวชี้วัด ปีที่ประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 1 พัฒนารูปแบบการจดัเก็บข้อมลูเกีย่วกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น จำนวน 1 ระบบ 

2565 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่2 พัฒนาระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะ (Intelligence 
Election) จำนวน 1 ระบบ 

2567 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่3 พัฒนาระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรด  
จำนวน 1 ระบบ 

2565 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่4 พัฒนาระบบตดิตามและรายงานผลการสืบสวน 
ไต่สวนการเลือกตั้ง จำนวน 1 ระบบ 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่5 พัฒนาระบบแจ้งเหตุการไมไ่ปใช้สทิธ์ิเลือกตั้ง/ 
ออกเสียงประชามติทางอิเล็กทรอนิกส์  
จำนวน 1 ระบบ 

2566 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่6 มีฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผูส้มัครรับเลือกตั้ง 
ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมใช้งานในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

2565 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่7 เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมลู 
เพื่อดูรายงานจากโปรแกรมฐานข้อมูลได้ทุกเดือน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการรายงานผล 
มีความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 3 

2565 อบรมได้ปีละ 8 
ครั้ง หรือรายงาน
ผลผิดพลาดไม่เกิน

ร้อยละ 7 

อบรมได้ปีละ  
9 ครั้ง หรือ
รายงานผล

ผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 6 

อบรมได้ปีละ  
10 ครั้ง หรือ

รายงานผลผดิพลาด
ไม่เกินร้อยละ 5 

 

อบรมได้ปีละ 
11 ครั้ง หรือ
รายงานผล

ผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 4 

อบรมได้ปีละ  
12 ครั้ง หรือ
รายงานผล

ผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 3 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

หน้า 8-30 

 

ตัวชี้วัด ปีที่ประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที ่8 พัฒนาระบบ GIS จำนวน 1 ระบบ และ ฟังก์ชัน 
การสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี Non-SQL  
จำนวน 1 ฟังก์ชัน 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่9 พัฒนาระบบเพื่อการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) 1 ระบบ 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่11 พัฒนาระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 ระบบ 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่12 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่13 นโยบายและระเบียบด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบับ 

2567 ทบทวนนโยบาย
และระเบียบด้าน

ความมั่นคง
ปลอดภัย

สารสนเทศ 

จัดทำนโยบายและ
ระเบียบด้านความ
มั่นคงปลอดภยั

สารสนเทศ 

มีนโยบายและ
ระเบียบด้านความ
มั่นคงปลอดภยั

สารสนเทศ 

ระหว่างอนุมัติ
นโยบายและ
ระเบียบด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัย

สารสนเทศ 

ประกาศนโยบาย
และระเบียบด้าน

ความมั่นคง
ปลอดภัย

สารสนเทศ 

        
        
        
        
        
        



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

   หน้า 8-31 

 

ตัวชี้วัด ปีที่ประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที ่14 มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั
ประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 3 คน 

2567-
2568 

- มีที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ประจำสำนักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 1 คน 

มีที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ประจำสำนักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 2 คน 

มีที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ประจำสำนักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 3 

คน 

มีที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ประจำสำนักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมากกว่า  

3 คน 
ตัวช้ีวัดที ่15 มีสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) 

จำนวน 1 ชุด และมีนโยบาย มาตรฐาน และ
เอกสารกำกับในการใช้งานข้อมูล จำนวน 1 ชุด 

2566 - - ระหว่างจัดทำ
สถาปัตยกรรมข้อมลู 
(Data Architecture) 

และมีนโยบาย 
มาตรฐาน และ

เอกสารกำกับในการ
ใช้งานข้อมูล  

มีสถาปตัยกรรม
ข้อมูล (Data 
Architecture) 
และมีนโยบาย 
มาตรฐาน และ
เอกสารกำกับใน
การใช้งานข้อมูล  

ประกาศใช้
สถาปัตยกรรม
ข้อมูล (Data 

Architecture) และ
มีนโยบาย 

มาตรฐาน และ
เอกสารกำกับใน
การใช้งานข้อมูล  

ตัวช้ีวัดที ่16 เจ้าหน้าท่ีกลุม่เป้าหมายจากสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดมาอบรม ร้อยละ 
100 

ทุกป ี - - ได้รับการอบรม
มากกว่าร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

- ได้รับการอบรม
ร้อยละ 100 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที ่17 เข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล 

อย่างน้อยร้อยละ 70 
ทุกป ี - - ได้รับการอบรม

มากกว่าร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

- ได้รับการอบรม 
ร้อยละ 70  

ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที ่18 ระบบประเมินผลการปฏบิัติงานและการติดตามการ

ดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) 
2568 สำรวจความ

ต้องการ 
โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

หน้า 8-32 

 

ตัวชี้วัด ปีที่ประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที ่19 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรัพยากรสารนิเทศ 
อย่างน้อยร้อยละ 70 

2566 - - ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจ

ทรัพยากรสารนิเทศ
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจ

ทรัพยากรสารนิเ
ทศร้อยละ 70 

ผู้ใช้งานมีความ 
พึงพอใจ

ทรัพยากรสารนิเท
ศมากกว่าร้อยละ 

70 
ตัวช้ีวัดที ่20 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000 เล่ม และ

วิดีทัศน์ข้อมูลการเมืองและการเลอืกตั้ง 
ของประชาคมอาเซียนจำนวน 1 ชุด 

2565 - - - หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 1,000 
เล่ม และวิดีทัศน์
ข้อมูลการเมือง
และการเลือกตั้ง
ของประชาคม
อาเซียนจำนวน 

1 ชุด 

หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวนมากกว่า 

1,000 เลม่ และ
วิดีทัศน์ข้อมูล

การเมืองและการ
เลือกตั้งของ

ประชาคมอาเซียน 
มากกว่าจำนวน  

1 ชุด 
ตัวช้ีวัดที ่21 สำรวจและตดิตั้งระบบ SDWAN สำหรับสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  
จำนวน 40 จังหวัด (ระยะที่ 1) 

2567 ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 5 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 10 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 20 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 30 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 40 แห่ง 

ตัวช้ีวัดที ่22 สำรวจและตดิตั้งระบบ SDWAN สำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
จำนวน 37 จังหวัด (ระยะที่ 2) 

2568 ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 5 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 10 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 20 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 30 แห่ง 

ติดตั้ง SDWAN 
จำนวน 37 แห่ง 

ตัวช้ีวัดที ่23 อัตราส่วนผู้ปฏิบตัิงานต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เท่ากับ 
1:1 

2568 0-0.2 0.3-0.4 0.5-0.6 0.7-0.9 >= 1 
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   หน้า 8-33 

 

ตัวชี้วัด ปีที่ประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที ่24 เครื่อง IPS พร้อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ WAF พร้อมระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 

2567 - - - - เครื่อง IPS พร้อม
ระบบรักษาความ
มั่นคงปลอดภยั 

จำนวน 1 ชุด และ
อุปกรณ์ WAF 

พร้อมระบบรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย  

จำนวน 1 ชุด 
ตัวช้ีวัดที ่25 ระบบ Database Protection และ End-Point 

Protection System จำนวน 1 ระบบ 
2568 - - -- - ระบบ Database 

Protection และ 
End-Point 
Protection 

System  
จำนวน 1 ระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่26 มีระบบศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกดิภัยพิบัติ (DR site) 
อย่างน้อย 3 ปี 

2568 - - - มีระบบศูนย์
สำรองข้อมูลกรณี
เกิดภัยพิบตัิ (DR 

Site) 

มีระบบศูนย์สำรอง
ข้อมูลกรณีเกิดภัย
พิบัติ (DR Site) 
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3 ปี 

ตัวช้ีวัดที ่27 พัฒนาเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสาร
ทางสื่อสังคมออนไลน์ (กฤตภาคขา่ว)  
จำนวน ๑ ระบบ 

2566 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่28 พัฒนาระบบต้นแบบด้านงบประมาณด้านการคลัง 
และด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล  
จำนวน 1 ระบบ 

2565 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 
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ตัวชี้วัด ปีที่ประเมิน ระดับคะแนน 
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ตัวช้ีวัดที ่29 ระบบ Open Data และบริหารจดัการการเชื่อมโยง
ข้อมูลกลาง (API Gateway) จำนวน 1 ระบบ 

2567 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่30 เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องไดร้ับการอบรมการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รอ้ยละ 100 

2566 - - ได้รับการอบรม
มากกว่าร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

- ได้รับการอบรม 
ร้อยละ 100  

ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที ่31 พัฒนาระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่

จำนวน 1 ระบบ 
2566 สำรวจความ

ต้องการ 
โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่32 มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
จำนวน 1 แปลน 

2565 มีการสำรวจ 
ความต้องการ 
จากผู้ใช้งาน 

มีการศึกษาและ
ออกแบบ

สถาปัตยกรรม
องค์กร 

นำเสนอ
สถาปัตยกรรม

องค์กรต่อผู้บรหิาร 

อนุมัติ
สถาปัตยกรรม

องค์กร 

ประกาศใช้
สถาปัตยกรรม

องค์กร 

ตัวช้ีวัดที ่33 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบ
ฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงบริหาร
จัดการภายใน และการบรหิารการดำเนินงานของ
องค์กรที่แยกออกจากฐานข้อมูลทีใ่ช้งานประจำ 

2566 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่34 มีระบบบริหารการประชุมและกระบวนการทำงาน 
(Enterprise Content Management) พร้อมใช้
งาน 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่35 มีแผนปฏิบตัิการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (พ.ศ. 2563-2567) จำนวน 1 แผน 

2565 มีการสำรวจ 
ความต้องการ 
จากผู้ใช้งาน 

มีการทบทวน
แผนปฏิบัติการ

หรือแผนแมบ่ทเดมิ 

มีการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล 

มีผลการศึกษา
การปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

มีแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัล 1 แผน 
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ตัวชี้วัด ปีที่ประเมิน ระดับคะแนน 
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ตัวช้ีวัดที ่36 มีแผนปฏิบตัิการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (พ.ศ. 2568-2572) จำนวน 1 แผน 

2568 มีการสำรวจ 
ความต้องการ 
จากผู้ใช้งาน 

มีการทบทวน
แผนปฏิบัติการ

หรือแผนแม่บทเดิม 

มีการศึกษาแนว
ทางการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล 

มีผลการศึกษา
การปรับปรุง

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล 

มีแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัล 1 แผน 

ตัวช้ีวัดที ่37 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลัในสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งร้อยละ 100 

2565 - - ได้รับการอบรม
มากกว่าร้อยละ 50 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

- ได้รับการอบรม 
ร้อยละ 100  

ของกลุ่มเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที ่38 ได้รับการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

เครือข่ายประชาธิปไตย อย่างน้อย 1 ปี 
2565 - - - บำรุงรักษาระบบ

สารสนเทศเพื่อ
การพัฒนา
เครือข่าย

ประชาธิปไตย 1 
ปี 

บำรุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาเครือข่าย
ประชาธิปไตย
มากกว่า 1 ปี 

ตัวช้ีวัดที ่39 ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรูปแบบ 
Private Cloud จำนวน 1 ระบบ 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่40 ระบบบรหิารจดัการข้อมลู (Knowledge 
Management System) จำนวน 1 ระบบ 

2568 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 

ตัวช้ีวัดที ่41 มีนวัตกรรมสื่อสารและให้บริการขา่วสาร  
อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

2566 - - - มีนวัตกรรม
สื่อสารและ

ให้บริการข่าวสาร  
1 นวัตกรรม 

มีนวัตกรรมสื่อสาร
และให้บริการ

ข่าวสารมากกว่า  
1 นวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดที ่42 ระบบเว็บไซตส์ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
1 ระบบ 

2567 สำรวจความ
ต้องการ 

โดยละเอียด 

ดำเนินการจัดหา/
พัฒนาระบบ 

พัฒนาและผ่าน 
การทดสอบระบบ 

อบรม 
การใช้งานระบบ 

เริ่มใช้งานระบบ 
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1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที ่43 มีสื่อสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อย่างน้อย 1 สื่อ 

2566 - - - มีสื่อสร้างสรรค์  
1 สื่อ 

มีสื่อสร้างสรรค์
มากกว่า 1 สื่อ 

ตัวช้ีวัดที ่44 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจดัทำสื่อสารสนเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2566 - - - จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

จำนวน 1 ครั้ง 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จำนวน
มากกว่า 1 ครั้ง 

ตัวช้ีวัดที ่45 เผยแพรส่ื่อสารสนเทศอย่างน้อย 1 ช่องทางสื่อสาร 2566 - - - เผยแพร่งสื่อ  
1 ช่องทาง 

เผยแพรส่ื่อมากกว่า 
1 ช่องทาง 

ตัวช้ีวัดที ่46 จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพื่อแสดงในศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  
อย่างน้อย 1 สื่อ 

2566 - - - จัดทำสื่อการ
เรียนรูเ้ทคโนโลยี 
จำนวน 1 สื่อ 

จัดทำสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยี จำนวน 

มากกว่า 1 สื่อ 
ตัวช้ีวัดที ่47 จำนวนโปรแกรมส่งเสรมิการเรียนรู้บนโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน จำนวน 1 โปรแกรม 
2564 - - - มีโปรแกรม

ส่งเสริมการ
เรียนรู้บน

โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน จำนวน 1 

โปรแกรม 

มีโปรแกรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้บน

โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน จำนวน

มากกว่า  
1 โปรแกรม 

     



 

ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ 
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สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า ก-1 

 

ภาคผนวก ก ตัวอย่าง หลักสูตรการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ 

 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA 
เป็นบริการรูปแบบพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของ สพร. โดยจะทำหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานองค์ความรู้ การจัดอบรม และการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มี
ความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัลในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีหลักสูตรการ
อบรมที่สอดคล้องกับแผนงานข้างต้น เป็นประจำทุกปี โดยปัจจุบันได้มีการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (ข้อมูลจาก Website tdga.dga.or.th ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564) ดังนี้ 

1. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief 
Information Officer Development) 

2. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation 
Program) 

3. หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย
และวิชาการ (Academic) 

4. หลักสูตรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
5. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) (e-Government Program for 

Chief Executive Officer) 
6. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Cybersecurity 

Awareness for Government Officer: Be More Secure in our Everyday Life) 
7. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เทคนิคและกลยุทธ์การทำงานข้อมูลภาครัฐ (PDPA Tips 

and Tricks for Data Driven Government) 
8. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 

Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
9. หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการระดับบริหาร 
10. โครงการอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งานกรอบ 

ธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF : Data Governance Framework) 
11. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

แก่ข้าราชการยุคใหม่ 
12. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service) 
13. หลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security Engineer) 
14. หลักสูตรอบรม Design Thinking & Design Service 
15. หลักสูตรการเรียนรู้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance 

Framework Introduction) 
16. หลักสูตร Digital Literacy: รูเ้ท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
17. หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) 

 

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หน้า ก-2 

 

18. โครงการอบรมเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 
19. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Skill Workforce (Digital Citizen) 

 

ลำดับ
ที ่

กลุ่มเป้าหมายตาม 
ก.พ. กำหนด 

ระดับบุคลากรของ 
กกต. 

กิจกรรม 
ตัวอย่างหลักสูตรที่พิจารณาอบรม 

(อ้างอิงหลักสูตร TDGA) 

1 ผู้บริหารระดับสูง - บริหารระดับสูง 
- ระดับทรงคณุวุฒิ 

จัดสัมมนาให้ความรู้แก่
ผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับ
บทบาท และความสำคัญของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

1. หลักสตูรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ 
(Digital Leadership for 
Executive Level) 

2. หลักสตูรการพัฒนาผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ 

2 ผู้อำนวยการกอง - บริหารระดับต้น 
- อำนวยการระดับสูง 
- ระดับเชี่ยวชาญ 

จัดสัมมนาหรืออบรมเรื่อง
การปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน เช่น Business 
Process Improvement 

อบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ 

3 ผู้ทำงานด้าน
นโยบาย 
และวิชาการ 

- อำนวยการระดับต้น 
- ระดับชำนาญการ

พิเศษ 

จัดสัมมนาหรืออบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับ Big Data 

1. อบรมหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิงานด้าน
นโยบายและวิชาการ 
(Academic) 

2. อบรมหลักสูตรสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Big Data สำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

4 ผู้นำด้านบริการ - ระดับชำนาญการ 
- ระดับปฏิบัติการ 
- ระดับชำนาญงาน

พิเศษ 

จัดสัมมนาเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมลู
สารสนเทศ 

จัดสัมมนาเรื่องความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศ 

5 ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระดับชำนาญงาน 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ลูกจ้างประจำ 
(เฉพาะผู้ปฏิบัติงาน
ของสำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อบรมการจดัทำฐานข้อมูล
กลางภาครัฐ 
(Data Governance) 

1. อบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสตูร
เชิงปฏิบัติการ วิศวกรด้านความ
มั่นคงปลอดภยัทางสารสนเทศ
ภาครัฐ (Security Engineer) 

2. อบรมหลักสูตรการกำกับดูแล
ข้อมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework 

6 ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน - ระดับชำนาญงาน 
- ระดับปฏิบัติงาน 
- ลูกจ้างประจำ 

ประชาสมัพันธ์ และกระตุ้น
ให้ตระหนักถึงความสำคญั
ของการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

อบรมหลักสูตรทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) 

 



 

แผนงาน/โครงการ 
รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2563) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : จัดทำแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  

1.2. กิจกรรม : จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567) 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒5๕๙ เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 25๕๙ - 2561) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศที่ยั ่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการ
จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
๒541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย
จัดทำแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสมและให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู ่ไปกับการขอ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจำทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อบูรณาการ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝั งจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 
ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 

ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บทที ่๑ : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
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ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทลั 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
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4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  

แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง 
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสังคม 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่ม  
เป้าหมาย 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพื้นที่  
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(  ) เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูล  
ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ่ มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าทีข่องแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยนื 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสรมิการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๘ : สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารทันสมัยสามารถ

เชื่อมโยง  เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ  
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ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2563 
แผน/ผล 

 มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 
2563 - 2567) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผน 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแผนงานที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖7 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการให้บรกิารทางด้านดิจิทัลเพิม่มากขึน้ ตลอดจนมีระบบฐานข้อมูล และระบบงาน
อิเล็กทรอนิกสต์อบสนองความต้องการให้บริการในด้านต่าง ๆ 

เชิงลบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนทศให้
เพียงพอ หรือเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรที่มีอยู่ สำหรับรองรับการ
ให้บริการทางดา้นดิจทิัล และการใช้งานระบบฐานข้อมูล และระบบงานอิเล็กทรอนิกสท์ี่
เพิ่มมากขึ้น 
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7. แนวทางการดำเนนิการ 
1) จัดทำขอบเขตและคุณลักษณะการจา้งที่ปรกึษาจัดทำแผนปฏิบัติการดจิิทัลสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖7) 
๒) จัดหาที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
3) ที่ปรึกษาฯ ทำการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔) ที่ปรึกษาฯ จัดทำร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
๕) ที่ปรึกษาฯ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ฉบับสมบูรณ ์
๖) ทำการตรวจรับผลงานจากที่ปรึกษาฯ 

8. ประมาณการงบประมาณ 

2,990,000 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2563-2567) จำนวน 1 แผน  

(เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

(พ.ศ. 2563-2567)  (เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(พ.ศ.๒๕๖3 – ๒๕๖7) 
๒) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแผนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน

อุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหน่วยงานให้มีประสิทธภิาพ 
๓) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้มีแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับเครือข่ายสารสนเทศ ตลอดจนความ

ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๔) สามารถบูรณาการวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

แต่ละส่วนงานให้เป็นระบบ 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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13. วิธีการประเมนิผล 

๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖7) ภายในปีงบ พ.ศ. ๒๕๖3 

๒) แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖7) ผา่นการพิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่สำนกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดตั้งขึ้น 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2563) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

กิจกรรมที่ 1 : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 1 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่
และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มกีารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภาการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ตลอดจนควบคุมดูแลการเลือกตั้ง
และการเลือกดังกล่าว ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงได้มีการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีอำนาจในการสืบสวน
หรือไต่สวนได้ตามจำเป็นที่สมควร อีกทั้งยังได้มีการบัญญัติให้องค์กรอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
ธุรการ ดำเนินการและอำนวยความสะดวกเพื ่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที ่กำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบันได้มีการแบ่งภารกิจตาม
อำนาจหน้าที่เพื่อให้ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแบ่งส่วน
งานออกเป็น ๒๗ สำนัก ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั ้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีการกำหนดเป้าหมาย
การดำเนินงานเน้นในเรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ปรับโครงสร้างระบบราชการให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนา e-government และ e-service สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานและลดขั้นตอนในการทำงาน โดยนำระบบ ICT มาใช้ในการดำเนินงาน การบริหารจัดการข้อมูล
และการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการนำยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นแนวทาง
ในการบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ และมีการบริหารจัดการข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ซึ่งถือเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายและไม่ควรมองข้าม 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการบริหารจัดการแหล่งข้อมูล การจัดเก็บรวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นแหล่งข้อมูลด้านการเลือกตั้งที่มีความน่าเชื่อถือ 
สามารถนำไปอ้างอิงทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 

ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

 
แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บทที่ ๑ : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทลั 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมสี่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังเพ่ือให้เกิดความสจุริตและเที่ยง

ธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง 
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสังคม 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้
สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพื้นที่  

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

 
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยนื 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสรมิการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยง

เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 
กิจกรรมที ่1 : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 1 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2563 
แผน/ผล 

1) มีรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร ในด้านสถาปัตยกรรม
ข้อมูล (Data Architecture) 

แปลน 1 

2) มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงาน Data Integration 

คณะ 1 

3) มีการอบรมให้ความรู้พนักงานจากแต่ละส่วนงาน คน 30 
4) มีระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Integration Database System 

Prototype/Complete) 
ระบบ 1 

5) มีระบบช่วยในการตัดสินใจ (Data Discussion Support 
System Prototype/Complete) 

ระบบย่อย 1 

6) ใช้เวลาในการเรียกดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลดน้อยลง 
(ต่อระบบย่อยที่ดำเนินการ) 

ร้อยละ 50 
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6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ ์ 1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร ในด้าน
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) 

2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงาน Data Integration 

3) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังมีตันแบบระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Integration 
Database System Prototype) และต้นแบบระบบช่วยในการตัดสินใจ (Data 
Discussion Support System Prototype) 

ผลกระทบ 
เชิงบวก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และการให้บรกิารทางด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึน้ 
เชิงลบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเตรียมความพร้อมให้เพียงพอที่จะรองรับการ

ให้บริการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง 

7. แนวทางการดำเนนิการ 

การบูรณาการจัดการข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 วางโครงสร้างพื ้นฐานด้านข้อมูล โดยมุ ่งเน้นการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture: EA) ในด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล(Data Architecture) เพื่อการขับคลื่อนการบูรณาการข้อมูล
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามภารกิจที่ต้องดำเนินการ 

1) จัดหาผู้รับจ้างเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture - EA) ในด้าน
สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) 

2) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำกับติดตามการ
ดำเนินงาน Data Integration 

3) การดำเนินการของผู้รับจ้าง ดังนี ้
- อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) แก่คณะอนุกรร

การหรือคณะทำงานที่ทำหนา้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานและกำกบัติตตามการดำเนินงาน Data 
Integration 

- จัดเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Data Repository) 
- จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ในด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล 

(Data Architecture) 
- จัดทำต้นแบบระบบฐานข้อมูลกลาง (Data Integration Database System Prototype) 
- จัดทำต้นแบบระบบช่วยในการตัดสินใจ (Data Discussion Support System Prototype) 
- จัดการอบรมการใช้งานระบบช่วยในการตัดสินใจตันแบบ 
- จัดทำแบบสำรวจประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลจากระบบช่วยตัดสินใจของผู้บริหาร และ

ดำเนินการวัดผล 
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8. ประมาณการงบประมาณ 

5,900,000 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. มีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) จำนวน 1 แปลน ระบบสารสนเทศกลางหรือ

ระบบฐานข้อมูลกลางจำนวน 1 ระบบ และระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ จำนวน 1  
ระบบย่อย (เชิงปริมาณ) 

2. ระดับประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้งม ีร ูปแบบโครงสร ้างสถาปัตยกรรมองค ์กร (Enterprise 

Architecture : EA) ในด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป 

2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
และกำกับติดตามการดำเนินงาน Data Integration 

3) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีต้นแบบระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมนิผล 

๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) ภายไนระยะเวลาที่กำหนด 

๒) มีการอบรมให้ความรู้พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามที่กำหนด 
๓) สำรวจประสิทธิภาพการเรียกดูข้อมูลจากระบบช่วยในการตัดสินใจเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานเดิม 

 
 

  
 



 

ปี 2564 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : กระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 
รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกล่าวให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุมดูแล 
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจิทัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน 
การบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวกในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งมี 
การจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ.2561-2565) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 2.2 
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่การรับสมัครเลือกต้ัง 
การออกแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศผลการเลือกตั้ง ทำให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นข้อมูล
ชุดเดียวกันที่มีความถูกต้องและมีการจดัเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน สะดวกต่อการสืบค้น 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกต้ังท้องถิ่น 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
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และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเดน็ย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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ประเดน็ย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเดน็ย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้

ประเดน็ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่

ประเดน็ย่อย ให้ยุทธศาสตรช์าติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเดน็ย่อย ระบบติดตามประเมินผลทีส่ะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเดน็ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเดน็ย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเดน็ย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเดน็ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเดน็ย่อย องค์กรภาครฐัมีความยืดหยุน่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเดน็ย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเดน็ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทนัสมัย 
ประเดน็ย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเดน็ย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเดน็ บุคลากรภาครฐัยึดค่านยิมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเดน็ย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเดน็ย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเดน็ย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเดน็ย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม ่

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเดน็ย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

 ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจสิติกส์ และดิจิทลั 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

 ประเดน็แผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

 ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมี

ความคล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมสี่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมอืงเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

6 

 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที ่๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยเทคโนโลยี  

ในยุคเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สามารถ
นำไปสู่การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 
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ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 
 กิจกรรม : พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

1. ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ระบบ 1 
2. พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้งานระบบ คน 200 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ ์
ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่นในรูปของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก : เป็นการสร้างนวัตกรรมการจัดเก็บข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นรูปแบบใหม่ขององค์กรที่
เหมาะสมกับยคุสมัย 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนนิการ 
๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
๒) แต่งต้ังคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ

เลือกตั้งท้องถิ่น 
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๕) ออกแบบระบบ 
๖) จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น 
๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

5,000,000 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความพึงพอใจต่อระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีความถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก 

(เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในรปูแบบข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
- มีฐานข้อมูลเกีย่วกับข้อมูลผู้สมัคร ผลการเลอืกตั้ง และสถติิ เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ง่ายต่อการสืบค้น

ใช้งาน 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักสนับสนนุการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 

13. วิธีการประเมนิผล 
- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบและผู้สมัคร 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกตัง้ 

1.2. กิจกรรม : จ้างพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับปะรด (ต่อเนื่องจากปี 2563) 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2๕๖o มาตรา ๒๒๔ บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอำนาจควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมายเพื่อการนี้ ให้มีอำนาจในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จำเป็นหรือที่เห็นสมควร และแผน
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ ศ. ๒๕6๐-2๕๗9) จัดทำขึ้นภายใต้หน้าที่และอำนาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12  
(พ.ศ. 2๕๖๐-๒๕๖๔) แนวทางปฏิรูปประเทศและแผนระดับชาติฉบับอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมตีในการประชุม ครั้งที่ ๖/2๕๖๐ 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการแผนแม่บทสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะ ๒๐ ปี 

3. วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้การสืบสวนและไต่สวนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแอปพลิเคชันตาสับปะรดให้เก็บข้อมูลตามความต้องการของผู้ใชง้าน เช่น ข้อมูล
พิกัดของผู้รายงาน ข้อมูลเบอรโ์ทรศัพท์ของผู้รายงานที่ใช้ในการติดต่อ เป็นตัน และฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น 
การแจ้งเตือนเมื่อมีรายงานใหม่ การยืนยันเบอร์โทรศัพท์ การประเมินผลการใช้งานแอปพลเิคชัน เป็นต้น 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเดน็ย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเดน็ย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้
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ประเดน็ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่

ประเดน็ย่อย ให้ยุทธศาสตรช์าติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเดน็ย่อย ระบบติดตามประเมินผลทีส่ะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเดน็ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมสี่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเดน็ย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเดน็ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวธิีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเดน็ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทนัสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเดน็ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมกีาร

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บท : ความมัน่คง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรูแ้ละทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐ 

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมกีารดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  

แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมอืงเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที ่๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยเทคโนโลยี ใน

ยุคเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่
การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 
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ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 
กิจกรรม : จ้างพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับปะรด 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

1. มีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชุดข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูล
พิกัดผู้แจ้ง/รายงาน ข้อมูลผลการดำเนินงาน เป็นตัน 

รายการ 3 

2. มีฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น ยืนยันตัวตนแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ 
ประเมินผลการใช้งาน เป็นต้น 

ฟังก์ชัน 3 

3. มีจำนวนแอปพลิเคชัน  โปรแกรม 1 
4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ ระดับ 3 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ ์
- ระบบแอปพลิเคชันตาสับปะรดสามารถเก็บข้อมูล และมีฟงัก์ชันตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

- ศูนย์ป้องปรามและหาขา่วประจำจังหวัด สามารถดำเนินการสืบสวนหาข่าวสนับสนุนการป้องปราม
การกระทำอันเป็นการขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง 

- เจ้าหนา้ที่ของศูนย์ป้องปรามและหาข่าวประจำจังหวัด และเครือขา่ยข่าว มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบงานการข่าว การบริหารงานการขา่ว การจัดหาแหล่งข่าว และการรายงานข่าว ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สามารถนำข้อมูลการข่าวมาประกอบเป็นพยานหลักฐาน หรือข้อมูลในการพิจารณาสำนวนคัดค้าน
การเลือกต้ังได้ 
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6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก : มีข้อมูลมาสนบัสนุน และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งประชาชนที่รายงาน
สามารถตรวจสอบสถานะของเรื่องได้ 

: ทำให้ผู้สมัคร ตัวแทนหัวคะแนน เกิดความเกรงกลัว ไมก่ล้ากระทำความผิดกฎหมาย
เลือกตั้ง 

: ประชาชนมีจิตสำนึก มีส่วนรว่มในการป้องกันปราบปรามการทุจริตการเลือกตั้ง 

เชิงลบ : เพิม่ภาระงานให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบ คัดกรอง จำแนกเรื่อง 
: ข้อมูลข่าวสารอาจเกิดการรั่วไหลไปยังผู้สนบัสนุน หรือตัวแทนหัวคะแนนของผู้สมัคร 
: ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่แหลงข่าว 

7. แนวทางการดำเนนิการ 

1) ขออนุมัติงบประมาณและดำเนินการโครงการ 

๒) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำขอบเขตและรายละเอียดของงาน 

๓) จัดหาผู้รับจ้างเพ่ือดำเนินการตามขอบเขตและรายละเอียดของงาน 

4) แต่งต้ังคณะทำงานประสานงาน กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้าง 

๕) การดำเนินการของผู้รับจ้าง 
- จัดทำแผนการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน 
- สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน 
- จัตทำรายละเอียดของระบบงานที่จะพัฒนา 
- จัดทำ Functional Design โดยการออกแบบและนำเสนอหน้าจอระบบงานแต่ละหน้าจอให้กับผู้ใช ้
- ปรับปรุงแอปพลิเคชัน/ระบบ 
- ทดสอบแอปพลิเคชัน/ระบบ 
- จัดทำเอกสารคู่มือ และวีดีโอสอนการใช้งาน 

๖) ประสานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) เพือ่ขอใช้บริการ Cloud ในการจัดเก็บข้อมูล 
และให้บริการแอปพลิเคชัน 

๗) ประสานกับ สทส. เพื่อ Upload แอปพลเิคชันขึ้น Apple Store และ Play Store ในนาม สนง. กกต. 

๘) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

8. ประมาณการงบประมาณ 

430,000 บาท 
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9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. มีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชุดข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลพิกัดผู้แจ้ง/รายงาน ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน เป็นต้น  3 รายการ (เชิงปริมาณ) 

2. มีฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น ยืนยันตน แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ประเมินผลการใชง้าน เป็นต้น  3 ฟังก์ชัน 
(เชิงปริมาณ) 

3. มีจำนวนแอปพลิเคชัน 1 โปรแกรม (เชิงปริมาณ) 

4. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 3 ระดับ (เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองและจำแนกข้อมูล สามารถได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลซื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ พิกัดตำแหน่งของผู้รายงาน เป็นตัน รวมถึงเจ้าหน้าที่
ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการรายงานข้อมูลเรื่องใหม่เข้ามาในระบบ 

๒) ทำให้การประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถส่งออก
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel เพื่อนำไปประมวลผลตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ 

๓) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวและผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและไต่สวน 

๔) สำนักงนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายข่าวและผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักสนับสนนุงานสืบสวนสอบสวน 

13. วิธีการประเมนิผล 
- ประเมินผลในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง 
- ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : พัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ท (ต่อเนื่องจากปี 2563) 

1.2. กิจกรรมหลัก : หลักพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกต้ังท้องถิ่น 

1.2.1. กิจกรรมย่อยที ่1 : พัฒนาโปรแกรมฐาน ข้อมลูการเลือกตั้งท้องถิ่น 

1.2.2. กิจกรรมย่อยที ่2 : การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม 

2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) พัฒนาระบบงานฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการโปรแกรม
ฐานข้อมูลทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 
สำหรับให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศบันทึกและรายงานข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเริม่ใช้งานฐานข้อมูลฯ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตันมา 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติมีคุณภาพ 

กิจกรรมย่อยที ่1 : พัฒนาโปรแกรมฐาน ข้อมลูการเลือกตั้งท้องถิ่น 
วัตถุประสงค ์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมลูการเลือกท้องถิ่นสำหรับบันทึกข้อมูลการเลือกตัง้สมาชิก

สภาท้องถิ่น 

กิจกรรมย่อยที ่2 : การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม 
วัตถุประสงค ์ เพื่ออบรมพนักงานผู้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น

ของส่วนงานต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลฯ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
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และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเดน็ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเดน็ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทกุภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเดน็ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเดน็ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทนัสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเดน็ บุคลากรภาครฐัยึดค่านยิมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสตัย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได ้
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บท : ความมัน่คง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐ 

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมสี่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

6 

 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหนง่ทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการเลือกต้ัง/การออกเสียงประชามติให้ชาญฉลาดทั้งระบบ 

(ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 
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ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 
กิจกรรม : พัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกต้ังท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

การบันทึกข้อมูลเข้าโปรแกรมฐานข้อมูลฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของจำนวนการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น 

ร้อยละ 95 

กิจกรรม : การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลฯ เพื่อดูรายงาน 
จากโปรแกรมฐานข้อมูลฯ ได้ทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
และการรายงานผลมีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ ๓ 

ร้อยละ 3 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ ์
มีโปรแกรมฐานข้อมูลการเลอืกตั้งท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนใหก้ารกำกับดูแลการจัดการ

เลือกตั้งสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการรายงาน
ข้อมูลผลการเลือกต้ังในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสทิธิภาพ 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก : มีฐานข้อมูลใชส้ืบค้นและตรวจสอบข้อมูลไดส้ะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 
เชิงลบ : - 
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7. แนวทางการดำเนนิการ 

7.1 การพัฒนาระบบงาน โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งจัดหาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ
เครือข่าย ดังนี ้

๑) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำโครงการ และขออนุมัต ิ
๒) แต่งต้ังคณะกรรมการและจัดห TOR 
๓) ทำสัญญา (จัดซื้อจัดจ้าง) 
๔) พัฒนาโปรแกรม 
๕) ทดสอบการใช้งานระบบ 

7.2 การจัดอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานระบบในจังหวัดและส่วนกลาง 

8. ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมย่อยที ่1 : พัฒนาโปรแกรมฐาน ข้อมลูการเลือกตั้งท้องถิ่น 1,539,880 บาท 

กิจกรรมย่อยที ่2 : การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม 800,000 บาท 

รวมงบประมาณโครงการ 2,339,880 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรมย่อยที ่1 : พัฒนาโปรแกรมฐาน ข้อมลูการเลือกตั้งท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด มีฐานข้อมูลผู้มสีิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมใช้งานในการ

เลือกท้องถิ่น (เชิงปริมาณ) 

กิจกรรมย่อยที ่2 : การจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม 
ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อดูรายงานจากโปรแกรม

ฐานข้อมูล ไดทุ้กเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการรายงานผลมีความผิดพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 3 (เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจำจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร มีโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเครือ่งมือในการกำกับดูแลการจัดการเสือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทุกส่วนงานสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
ฐานข้อมูลฯ ได้โดยตรงและทั่วถึง 

- ข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลการเลือกต้ังท้องถิ่นมีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วน ตลอดจนสามารถเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวให้หวยงานภายนอและประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 
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12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักสนับสนนุการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 

หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมดำเนินงานโครงการ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

13. วิธีการประเมนิผล 
- แบบสำรวจ 
- แบบประเมินผล 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง (ห้องสมุดกลาง) 

1.3. กิจกรรมหลัก : การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บและให้บริการ
สืบค้นข้อมูล (ต่อเนื่องจาก ปี 2563) 

2. หลักการและเหตุผล 

2.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ห้องสมุดกลาง) 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการให้บริการทางวิชาการเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่พนักงานและประชาชนทั่วไป และเป็นการส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดตั้ง
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อให้
ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสนองตอบต่อภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้ และการศึกษาแก่ประชาชน และผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม รวมทั้งเพื่อให้การสืบค้นกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ มติ ข้อมูล สถิติ และคำสั่งศาลในคดีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัต บุคลากรสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้ง และการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง แม่นยำและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อันนำไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีการพัฒนาระบบห้องสมุดฯ สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) ควบคู่ไปกับการให้บริการในรูปแบบ Manual 
Library โดยได้เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนกรกฎาคม และในปึงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ได้
ดำเนินโครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอิ เล็กทรอนิกส์ โดยได้
พัฒนารูปแบบของข้อมูลบางส่วนให้เป็นดิจิทัล รวมทั้งจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุการเข้าถึงข้อมูลที่
สะดวกและรวดเร็ว โดยจัดทำโปรแกรมประยุกตใ์ช้งานระบบห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Application) 
ผา่นระบบปฏิบัติการ OS และ Android 
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2.2 กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและให้บริการ
สืบค้นข้อมูล (ต่อเนื่องปี 2563) 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของห้องสมุด จึงได้จัดตั้งห้องสมุด
และนิทรรศการประชาธิปไตยขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อปี พ.ศ. .๒๕๕๑ เพื่อให้ห้องสมุด
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง สามารถสนองตอบต่อภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั ้งและ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้ และการศึกษาแก่ประชาชน ต่อมาได้
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน (ASEAN Political and Electoral Learning Center) ขึ้น 
ในบริเวณห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้มีพิธีเปิดศูนย์ฯ ในวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์
ความรู้ด้านการมืองการปกครอง และการเลือกตั้งของประเทศสมาชิกประขาคมอาเซียน ให้พนักงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมความเข้าใจและความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้วย และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการพัฒนาระบบห้องสมุ ดฯ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library) ควบคู่ไปกับการ
ให้บริการในรูปแบบ Manual Library โดยได้เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
เพื่อนำไปสู่การบรรลุพันธกิจดังกล่าวข้างต้น 

ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย และศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบการให้บริการ
ห้องสมุดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดอิเล็กรอนิกส์ โดยได้พัฒนารูปแบบของข้อมูลบางส่วนให้เป็นดิจิทัล รวมทั้ง
จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นในการรวบรวมข้อมูล
การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดให้มีการ
เลือกตั้ง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนการส่งเสริมการดำเนินงาน
ของพรรคการเมือง และการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้สามารถ
สบืค้นและใช้อ้างอิงได้ ผ่านโปรแกรมประยุกตใ์ชง้านระบบห้องสมุดบนอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile Application) 
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3. วัตถุประสงค ์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ห้องสมุดกลาง) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทรัพยากรสารนิเทศที่มีความหลากหลาย 
เน้นทางด้านการเมือง การปกครองและการเลือกตั้ง มีข้อมูลข่าวสารวิชาการเชิงคุณภาพ 
ทันสมัย น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการทุกวิชาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยได้
เพียงพอ 

กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและให้บริการสืบค้นข้อมูล 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เชื่อมโยงเครือข่าย

สนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 
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เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที ่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้

ประเดน็ ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุธศาสตร์ชาติเป็นเปา้หมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทกุระดับ ทุกประเด็น ทกุภารกจิ และทุกพืน้ที ่

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลทีส่ะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตใิน

ทุกระดับ 

ประเดน็ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเดน็ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเดน็ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทนัสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเดน็ บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพฒันา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสตัย์
สุจริต 

ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได ้

ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เปา้หมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  
ประเดน็แผนแม่บท : ความมัน่คง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
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ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที ่๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ 4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
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4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมอืงเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
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4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับที่ ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 

ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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5. เป้าหมายโครงการ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(ห้องสมุดกลาง) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

เชิงปริมาณ : จำนวนของทรัพยากรสารนิเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น รายการ ไม่น้อยกว่า 
50 

เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรัพยากรสารนิเทศ 
อย่างน้อยระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ร้อยละ 70 

กิจกรรมหลัก : การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บและให้บริการสบืค้น
ข้อมูล 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

1. จัดหาและนำเข้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ 1,000 
2. ระดับความพึงพอใจของการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 75 
3. สื่อเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ได้รับการ

ปรับปรุง ได้แก่ วิดีทัศน์ข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งของประชาคม
อาเซียน 

ชุด 1 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ชมศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน ร้อยละ 75 
5. ผู้เข้าอบรม คน 80 
6. ผู้เข้าร่วมรับฟังได้รับความรู้จากการสัมมนา ร้อยละ 80 

 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ห้องสมุดกลาง) 

ผลลัพธ ์
- ห้องสมุดฯ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีทรัพยากรสารนิเทศทีน่่าสนใจ และทันสมัยอย่าง

เพียงพอ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง มี

ผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้น 

ผลกระทบ 

เชิงบวก : พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ที่ใช้บริการได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านความบันเทิง จากการศึกษา
ค้นคว้า การอ่านเล่น ฯลฯ ในห้องสมุด สำนงัานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เชิงลบ : - 
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กิจกรรมหลัก : การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บและให้บริการสบืค้นข้อมูล 

ผลลัพธ ์
- ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีทรัพยากรสารนิเทศ

เพิ่มขึ้นในระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- พัฒนาการให้บริการด้านข้อมูลและสื่อของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลอืกตั้งอาเซียน สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง ในการให้ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับในระบอบ
การเมืองต่าง ๆ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของรัฐสมาชิกอาเซียน 

- เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานของหอ้งสมุดในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ สามารถนำไปปรับใช้ใน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดฯ และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ได้รับทราบข้อมูล ตลอดจนบทบาทหน้าที่
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผลกระทบ 

เชิงบวก : มีจำนวนทรัพยากรสารนิเทศของระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนกิสเ์พิ่มมากขึน้ และมีเนื้อหาที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น 

: ส่งเสริมการใหค้วามรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับการเมืองการปกครองและการเลือกตั้งของ
ประเทศต่าง ๆ ในกลุม่ประชาคมอาเซียนได้มากขึ้น 

: ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเข้าใจบทบาท หน้าที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
นำไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนา สร้างความร่วมมือต่อกัน 

เชิงลบ : จำนวนผู้มาใช้บริการในห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง อาจลดลง เนื่องจากสามารถใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ใดก็ได ้

: อาจส่งผลกระทบกับผู้ใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

7. แนวทางการดำเนนิการ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ห้องสมุดกลาง) 
- จัดซื้อทรัพยากรสารนิเทศฯ 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
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กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนยข์้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและใหบ้ริการสืบค้นขอ้มูล 
- จัดหาและนำเข้าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000 รายการ 
- ออกแบบและดำเนินการปรับปรุงสื่อเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน 

ได้แก่ วิดีทัศน์ข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งของประชาคมอาเซียน จำนวน 1 ครั้ง 
- กำหนดหัวข้อการสัมมนาวิชาการ รูปแบบ ผุ้ร่วมสัมมนา 
- จัดการสัมมนาวิชาการ 
- สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ รายงาน ลธ.กกต. 

8. ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง (ห้องสมุดกลาง) 120,000 บาท 

กิจกรรมหลัก : การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บ 
และให้บริการสืบค้นข้อมูล 1,000,000 บาท 

รวมงบประมาณโครงการ 1,120,000 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ห้องสมุดกลาง) 

ตัวชี้วัด ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจทรัพยากร สารนเิทศอย่างน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 

กิจกรรมหลัก : การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและใหบ้ริการสืบค้นขอ้มูล 
ตัวชี้วัด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1,000 เล่ม และวิดีทัศน์ขอ้มูลการเมืองและการเลือกตั้ง

ของประชาคมอาเซียนจำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(ห้องสมุดกลาง) 
๑) ห้องสมุดฯ สนง. กกต. มีทรัพยากรสารนเิทศที่มีความหลากหลาย ทางด้านการเมือง

การปกครองและการเลือกตั้ง มีข้อมลูข่าวสารวิชาการเชิงคุณภาพ ทันสมัย น่าสนใจ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการทุกวิชาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยได้เพียงพอ 

๒) ห้องสมุดมีการบริหารจัดการและการบริการที่ทันต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถจูงใจให้พนกังานของ สนง.กกต. 
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักการเมือง สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปสนใจที่จะเขา้
ใช้บริการห้องสมุดเพ่ิมขึ้น 

3) ภาพลักษณ์ของ สนง.กกต. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมความรู้ ทางต้านการเมืองและ
การเลือกต้ัง 
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กิจกรรมหลัก : การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลหลักและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดเก็บและให้บริการสบืค้น
ข้อมูล 

1) บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งมีองค์ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองและการเลือกต้ังของประชาคมอาเซียน 

๒) เป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองและการเลือกต้ังของประชาคมอาเซียน
แก่ประชาชน 

๑) ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ ิตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่าง
บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงนของ
ห้องสมุดในเครอืข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

๒) หน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานต่างๆ ใน
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ เกิดความร่วมมือในการประสานการ
ปฏิบัติงาน 

3) หน่วยงานต่าง ๆ ในเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ รับทราบข้อมูล ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

- สำนักวิจยัและวิชาการ 

13. วิธีการประเมนิผล 

- แบบสอบถามผู้มาใช้บริการ 

- รายงานสถิติของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดส่วนกลาง สถิติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุด 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ต่อเนื่องจากปี 2563) 

2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Back Office) เพื่อลดเวลาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารเพ่ือ
ประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานและประกอบการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มจัดทำระบบบางส่วนของงานด้านงบประมาณ งานด้านการคลัง และงานด้าน 
บุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๕๖ โดยพัฒนาระบบงานพ้ืนฐานของโปรแกรมจาวา 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณให้รองรับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และสามารถรองร ับการเชื ่อมโยงข้อมูลเข ้าก ับระบบ e-Budgeting และระบบ BB EvMIS ของสำนัก
งบประมาณ และระบบรายงาน e-MenSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับท่ี ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

สรุปผลการศึกษาการใช้งาน ขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งานระบบ เพื่อวิเคราะห์หา
ข้อบกพร่องของการใช้งาน ได้แก่ ศึกษากระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณ 
ศึกษากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยศึกษาและวิเคราะห์ฐานข้อมลู
บุคลากรเดิม ศึกษากระบวนการการบริหารจัดการด้านงานคลัง พัสดุและครุภณัฑ์ 
การเงินและบัญช ี

ฉบับ 1 

พัฒนาระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณงานด้านบุคลากร และงานด้านการคลัง ระบบ 1 
บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจระบบบรหิาร 
ทรัพยากรองค์กรทั้ง ๓ ด้าน 
 

ร้อยละ 80 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลการศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรเดิม

(งานด้านงบประมาณ งานด้านบุคลากร และงานด้านการคสัง) แล้วนำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาระบบ 

๒) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีระบบบริหารทรัพยากรองค์กร เป็นเทคโนโลยี  Web 
Application โดยระบบดังกล่าวสามารถรองรับงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล และงานด้านการคลัง 
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๓) บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความรู้ ความสามารถใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4) สำนักงานคณะกรรมการการลือกตั้ง มีระบบสารสนเทศของงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และงานต้านการคลัง เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีข้อมูลในการตัดสินใจในการพัฒนาระบบงาน ด้าน
งบประมาณ งานด้านบุคลากร และงานด้านการคลัง รวมทั้งมีระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร งานด้านงบบระมาณ งานด้านบุคลากร และงานด้านการคลังที่สามารถช่วยในการ
วางแผนและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพมีระบบการทำงานเกี่ยวกับงบประมาณครบ
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖1 กำหนด และ
สามารถเชื ่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ e-Budgeting และระบบ BB EvMis ของสำนัก
งบประมาณ และระบบรายงาน e-Menscr ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP เดิมงานด้านงบประมาณ งานด้านบุคลากร และงาน
ด้านการคสัง) และควบคุม ติดตามการจัดทำระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล และงานด้านการคลัง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2) พัฒนาระบบต้นแบบงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านงานการคลัง 

3) การจัดทำหลักสูตรและจัดฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

8. ประมาณการงบประมาณ 

30,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาระบบต้นแบบด้านงบประมาณด้านการคลัง และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 

1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ (เชิงคุณภาพ) 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีผลการศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรเดิม

(งานด้านงบประมาณ งานด้านบุคลากร และงานด้านการคสัง) แล้วนำผลการศึกษา ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงพัฒนาระบบ 

๒) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีระบบบริหารทรัพยากรองค์กร เป็นเทคโนโลยี  Web 
Application โดยระบบดังกล่าวสามารถรองรับงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารทรัพยากร
บุคคล และงานด้านการคลัง 

๓) บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความรู้ ความสามารถใช้งานระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4) สำนักงานคณะกรรมการการลือกตั้ง มีระบบสารสนเทศของงานด้านงบประมาณ งานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และงานต้านการคลัง เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกัน 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักการคลัง  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 
และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- การประเมินก่อนดำเนินโครงการ 
- การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ 
- การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) (ต่อเนื่องจาก ปี 2563) 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 

1.2.1. กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2.2. กิจกรรมที ่2 : จัดอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่ 

1.3. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

1.3.1. กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ระยะที่ 2 

1.4. กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 

2. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 

กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักการและเหตุผล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นองค์กรที ่มีหน้าที ่และอำนาจในการจัดหรือ
ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติ ตลอดจนควบคุมการ
เลือกตั้งและการเลือกดังกล่าว ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออก
เสียงประชามตีให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษาและองคก์รเอกชน ในการสร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้องใหแ้ก่ประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง จาก
ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าว จะต้องมีการจัดส่งหนังสือหรือ
เอกสารต่าง ๆ การติดตาม การดำเนินงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ส่วนกลาง) และส่วนภูมิภาค และมีสรรพเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ออำนวยความ
สะดวกการใช้งานในด้านงานสารบรรณ เช่น การรับ-ส่งหนังสือภายใน การรับ-ส่งหนังสือ
ภายนอกหน่วยงาน การติตตามเส้นทางของหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ เป็นต้น อีกทั้ง
ระบบดังกล่าว ยังสามารถบริหารการจัดเก็บเอกสารให้สืบค้นได้ง่าย ทำให้ลดค่าไปรษณีย์ 
และการใช้กระดาษด้วย 
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จากผลการดำเนินการตั ้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำมารองรับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ แต่
ด้วยข้อจำกัดในการใช้งานและความล้าสมัยของเทคโนโลยี จึงทำให้เกิดอุปสรรคในการ
ขยายผลการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๓ /2561 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกาย 2561  
ที่ประชุมมีมติให้ผลักดันการนำโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่มาใช้
แทนโปรแกรมระบบเวอชันที่ ใช้อยู ่ในปัจจุบัน เนื ่องจากคุณสมบัติของเวอร์ชันใหม่ 
มีคุณสมบัติที่ดีกว่า คือ รองรับการใช้งานบน web browser ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สามารถเรียกดูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่โดยไม่จำกัดประเภทของ
อุปกรณ์ การใช้งานแถบรหัส (OR Code) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนหนังสือและ
ค้นหา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2  

หลักการและเหตุผล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการ
เล ือกต ั ้ งม ีหน ้าท ี ่และอำนาจในการจ ัดหร ือดำเน ินการให ้ม ีการจ ัดการเล ือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ตลอดจนควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการ
เลือกดังกล่าว ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติ
ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถงึได้มีการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้มีอำนาจในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามจำเป็นที่สมควร อีกทั้งยังได้มีการ
บัญญัติให้องค์กรอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการ ดำเนินการและอำนวย
ความสะดวกเพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 
ซึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบันได้มีการแบ่งภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น ๒๗ สำนัก ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดเกี่ยวกับ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีการกำหนดเป้าหมายการ
ดำเนินงานเน้นในเรื่องการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ ปรับโครงสร้ างระบบราชการให้สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น 
พัฒนา e-government และ e-service สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และลดขั้นตอนในการทำงาน โดยนำระบบ ICT มาใช้ในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ
ข้อมูลและการบูรณาการองค์ความรู้ในภาคราชการ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการนำ
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ยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการข้อมูลที่มีอยู่ และมีการบริหารจัดการ
ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ซึ่ง
ถือเป็นอีกเรื่องที่ท้าทายและไม่ควรมองข้าม 

 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 

หลักการและเหตุผล ในปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัต ิ (Office Automation) กิจกรรมการปรับปร ุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเวอร์ ชันใหม่ เพื่อรองรับปริมาณการ 
รับ-ส่งเอกสาร ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร สามารถรับ-ส่ง เอกสาร 
เสนองานให้แก่ผู ้บ ังคับบัญชาตามลำดับชั ้น และสั ่งการในรูปแบบของแบบฟอร์ม  
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว บริหารจัดการเอกสารจำนวนมากได้ง่าย 
ทั้งการทำดัชนีคุมเอกสาร การทำลายเอกสาร และลดการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ 
ตอบสนองยุครัฐบาลไร้กระดาษในอนาคต (Paper Less) โดยในการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบฟอร์มอ ิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
นำมาใช้งานนั้น จำเป็นจะต้องให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานและฝึกปฏิบัติแก่
ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาคเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถรับ -
ส่งหนังสือ เสนองานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และสั่งการในรูปแบบของแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนสามารถนำระบบดังกล่าวมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความ
รวดเร็ว ภายใต้ทักษะที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E-Doc) 

และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้ สนง.กกต. มีการบริหารจัดการแหล่งข้อมูล การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่อยู ่ตามส่วนงานต่าง  ๆ ของ สนง. กกต. 
มารวบรวมไว้เป็นระบบเดียวกัน ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของ สนง. กกต. 
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝั งจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 
ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 

ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บทที ่๑ : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภบิาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจทิัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง 
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสังคม 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : ผลักดันให้มีฐานขอ้มูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพื่อให้
สามารถจัดสวสัดิการและสรา้งโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพื้นที่  

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูล  
ที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที ่๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนรว่มป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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แผนระดับที่ ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสรมิการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารทันสมัยสามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 

กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

1) มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่ที่สามารถรองรับ
ความต้องการใช้งานในปัจจุบัน 

ระบบ 1 

2) มีจำนวนสิทธิผู้ใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งานแบบเต็มระบบ 

สิทธ ิ 200 

3) มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายกำหนด คน 250 
4) ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาการอบรม โดยประเมิน

จากคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 75 
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กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

1) มีสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) แปลน 1 
2) มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงาน Data Integration 
คณะ 1 

3) มีการอบรมให้ความรู้พนักงานจากแต่ละส่วนงาน คน 30 
4) ต้นแบบระบบสารสนเทศกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูล 
ระบบ 1 

5) มีระบบฐานข้อมลูกลาง (Data Integration Database System) ระบบ 1 
6) มีระบบช่วยในการตัดสินใจ (Data Discussion Support 

System Prototype/Complete) 
ระบบย่อย 1 

7) ใช้เวลาในการเรียกดูข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลดน้อยลง 
(ต่อระบบย่อยที่ดำเนินการ) 

ร้อยละ 50 

 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

1) มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายกำหนด 
- ระดับบริหาร 
- ระดับอำนวยการ 
- ระดับวิชาการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 

2) บุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลลัพธ ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เวอร์ซันใหม่พร้อม
จำนวนสิทธิ์ใช้งานของระบบสารบรรณเล็กทอรนิกสเ์พียงพอต่อความความต้องการใช้งาน
แบบเต็มระบบ 

ผลกระทบ 
เชิงบวก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ทีม่ปีระสิทธิภาพและ

จำนวนสิทธิ์ผู้ใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพยีงพอต่อความความต้องการใช้งาน
แบบเต็มระบบ สามารถใช้งานรับ-ส่งหนังสอืระหว่างส่วนงานและค้นหาหนังสือได้อย่าง
รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษและงบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการส่งหนังสือ 
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เชิงลบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดเตรียมบุคลากรให้เพียงพอ เพิ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรที่มีอยู่สำหรับรองรับการใช้งานแบบเต็มระบบ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 
ผลลัพธ ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานข้อมูลกลางซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอยู่ใน

รูปแบบที่เหมาะสมในการจดัเกบ็และสะดวกในการใช้งานไว้ในแหล่งเดียวกัน ที่สะดวกต่อการ
เข้าถึงของบุคลากร ภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์ในเชิงลึก ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านข้อมูลให้กบัองค์กร
ได้อย่างยั่งยืน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และการให้บรกิารทางด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึน้ 
เชิงลบ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเตรียมความพร้อมให้เพียงพอทีจ่ะรองรับการ

ให้บริการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 
ผลลัพธ ์ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทักษะและขีดความสามารถ

เชิงดิจิทัล โดยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ผลกระทบ 
เชิงบวก : การรับ-สง่หนังสือ การเสนองานแกผู่้บังคับบัญชา และการสั่งการตามลำดับช้ันมีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจดัการเอกสารได้งา่ยและรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษและ
งบประมาณ 

เชิงลบ : พนักงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานจาก
ขั้นตอนที่เคยปฏิบัต ิเป็นการปฏิบัติงานผ่านระบบ ซึ่งทักษะทางด้านดิจิทัลของแต่ละรายจะมี
ความแตกต่างกัน 

7. แนวทางการดำเนนิการ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวทางการดำเนินงาน 

1) ปรับปรุงเวอร์ชันและเพิ่มจำนวนสิทธิ์ผู้ใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
2) จัดอบรมผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันใหม่  
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กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 
แนวทางการดำเนินงาน 

กิจกรรมการบรูณาการจัดการข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ ๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนนิการจัดทำเครื่องมีอและระบบงานที่เหมาะสมต่อการใช้
งานเพื่อให้สามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบงานต่าง ๆ ให้เข้าถึง
และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งง่ายต่อการใช้งานโดยผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้
สามารถเรียกใช้สารสนเทศในมุมมองต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน 
หรือประกอบการตัดสินใจในการวางกลยุทธไ์ด้อย่างรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ โดย
ดำเนินการ ดังนี ้
๑) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูลสารสนทศต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบริหาร 
๒) จัดหาฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง โดยมีความสามารถนำเข้าและเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ

จัดการฐานข้อมูล (Relational Database Management System) อืน่ ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

๔) เชื่อมโยงกับข้อมูลจากฐานขอ้มูลที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอยู่แล้ว 
๕) จัดทำระบบช่วยในการตัดสินใจ (Data Discussion Support System) และจัดทำสิทธิ์

การเข้าใช้งาน 
๖) จัดการอบมการใช้งานระบบช่วยในการตัดสินใจ 
๗) จัดทำแบบสำรวจประสิทธิภาพการเรียกดูข้อมูลจากระบบช่วยตัดสินใจของผู้บริหาร และ

ดำเนินการวัดผล 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 
แนวทางการดำเนินงาน 

อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง  

8. ประมาณการงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 4,192,950 บาท 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election  
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 15,000,000 บาท 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 9,042,300 บาท 

รวมงบประมาณโครงการ 28,235,250 บาท 
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9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
ตัวชี้วัด มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์เวอร์ชันใหม่จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของ

สำนักงาน กกต. (เชิงคุณภาพ) 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 
ตัวชี้วัด สำนักงาน กกต. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงบริหารจัดการภายใน และ

การบริหารการดำเนินงานขององค์กรที่แยกออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานประจำซึ่งมีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายภายในปีงบประมาณ (เชิงปริมาณ) 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 
ตัวชี้วัด มีการอบรมการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (เชิง

ปริมาณ) 
ตัวชี้วัด ร้อยละความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กกต. 

(เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิการใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
(E-Doc) และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอสำหรับการใช้งานพร้อมกันทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Doc) และ
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรองรับความต้องการใช้งานในปัจจุบัน 

3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (E-Doc) และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถ
รองรับการขยายการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (E-Doc) ในเชิงลึก จากระดับ
สำนัก จังหวัด ถึงระดับฝ่าย งาน รวมถึงสามารถส่งหนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสถ์ึงตัวบุคคลได้เพื่อวางแผนการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้านอุปกรณ์ งบประมาณ และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้
มีประสทิธิภาพ 
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กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง สามารถข้าถึงฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและนำข้อมลูจากะบบฐานข้อมูลกลางไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกได้และ
ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการบริหารจัดการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

๒) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทั้งด้านบริหาร
จัดการภายใน การบริหารการดำเนินงานขององค์กร การบริหารความเสี่ยง ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑) ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังในส่วนกลาง มีทักษะและ
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลโดยสามารถใช้งานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ในรูป
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งในส่วนกลาง สามารถนำ
ระบบสารบรรณ์อเิล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๓) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลดการใช้กระดาษ ทำให้ประหยัดงบประมาณ และ
ตอบสนองยุครัฐบาลไร้กระดาษในอนาคต (Paper less) 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 เดือน 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 

กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 เดือน 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 6 เดือน 

 
  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

14 

 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมนิผล 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Document 
กิจกรรมที่ 1 : ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
วิธีการประเมินผล 1) การปรับปรงุระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (E-Doc) ของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกต้ังเป็นเวอร์ชันใหม่พร้อมจำนวนขยายสิทธิผ์ู้ใช้งาน เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

2) การทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารบัการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Doc) โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบ E-Election 
กิจกรรมย่อย : การบูรณาการจัดการข้อมูลกลางของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะที่ 2 
วิธีการประเมินผล ๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการวิเคราะห์ใน

เชิงบริหารจัดการภายในและการบริหารการดำเนินงานขององค์กร ที่แยกออกจาก
ฐานข้อมูลที่ใชง้านประจำวันซึ่งมีอยู่อย่างกระจัดกระจายภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) มีการอบรมให้ความรู้พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ตามที่
กำหนด 

3) สำรวจประสิทธิภาพการเรียกดูข้อมูลจากระบบช่วยในการตัดสินใจเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานเดิม 

กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมการใช้งาน 
วิธีการประเมินผล การทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารบัการอบรมการใช้งานระบบแบบฟอร์ม

อิเล็กทรอนิกส ์โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2564) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกระบบงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government เพื่อให้การทำงานของหน่วยงาน
ราชการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม (Smart 
Operations) การให้บริการประชาชนเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน 
ที่ได้มีการกระจายไปถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษา และการ
มีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1-๘ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการอบรมบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจำจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ ๑-๘ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจของบุคลากรในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเพื่อ
เป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ และมีทกัษะทางด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝั งจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 
ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 

ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บทที ่๑ : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
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ประเดน็แผนแม่บทที ่๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

4 

 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  )  เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง 
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสังคม 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : ผลักดันให้มีฐานขอ้มูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพื่อให้
สามารถจัดสวสัดิการและสรา้งโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานขอ้มูลกลางระดับพ้ืนที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพื้นที ่
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(  ) เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพ่ือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึน้ รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมยั ในรูปแบบทีส่ามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสรมิสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับที่ ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสรมิการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารทันสมัยสามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 
 

ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
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o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

กิจกรรม : พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2564 
แผน/ผล 

 1) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

คน 170 

2) ร้อยละของความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ 80 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ ์
๑) บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะทางด้าน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น 
๒) เกิดความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก : 1) ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อขัดข้องในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลดลงและ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๒) การประสานงานระหว่างบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

1) จัดหาสถาบันการศึกษาภาศรัฐ/ภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความชำนาญในการ
ฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารโครงการและดำเนินการจัดอบรม 

๒) ดำเนินการอบรมตามแผนฯ 
3) สรุปและประเมินผลการดำเนินการโครงการ รายงาน เลขาธิการ กกต. 
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8. ประมาณการงบประมาณ 

3,512,960 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง (เชิงปริมาณ) 
2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม (เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจำจังหวัดและสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
(ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลมืองที่ 1-๘) มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมาก
ขึ้นตลอดจนสามารถดูแลบำรงุรักษาอุปกรณ์และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

6 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมนิผล 

1) แบบทดสอบความรู้ (ก่อน-หลัง) การอบรม 

2) แบบสอบถาม 
 
 

  
 
 
 
 



 

ปี 2565 
 

 

  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

1 

 

แบบจัดทำโครงการ (ปี 2565) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการเลือกต้ังอัจฉริยะ (Intelligent Election) 

1.2.1. กิจกรรมย่อยที ่1 :  พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตัง้ 

1.2.2. กิจกรรมย่อยที ่2 :  พัฒนาระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 

1.2.3. กิจกรรมย่อยที ่3 :  พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกต้ัง 

1.2.4. กิจกรรมย่อยที ่4 : พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 

1.2.5. กิจกรรมย่อยที ่5 : พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า 

1.2.6. กิจกรรมย่อยที ่6 : พัฒนาระบบการนับคะแนนเลือกตั้ง 

1.2.7. กิจกรรมย่อยที ่7 : พัฒนาบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้ง 

1.2.8. กิจกรรมย่อยที ่8 : พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกต้ังแบบ Real-time 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสีย งประชามติ 
รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกล่าวให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ย งธรรมและควบคุมดูแล 
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกต้ัง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจิทัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  
ในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวกในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้ง 
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ.2561-2565)  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 -๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 2.2 
บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา สำนักงาน กกต. มีการลงทะเบียน  
โดยให้กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้ง การรายงานผลยังไม่ใช่ระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่  
จึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการเลือกใหม่ ทั้งกระบวนการตั้งแต่ การรับสมัครเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง 
การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง การยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย การติดตามความคืบหน้า นับคะแนนเลือกตั้ง  
สอบทานการนับคะแนนเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time โดยใช้เทคโนโลยีการยืนยันตัวตน 
(Biometrics) ประกอบการยืนยันตัวตน เทคโนโลยี Image Processing ประกอบการนับคะแนน/สอบทาน
เทคโนโลยี Data Visualization แสดงผลผ่าน Dashboard ประกอบการรายงานผลการเลือกตั้ง 
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3. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลือกตั้ง ให้โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยีการยืนยันตัวตน 

และการรายงานผลการเลือกตั้งด้วยระบบสารสนเทศ บูรณาการกระบวนการเลือกตั้งแบบองค์รวม 
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานสากล มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมข้อมูลการเลือกตั้งอจัฉริยะ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยบูรณาการข้อมูลผ่าน
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งต้องแจ้ง ผอ. กกต.จังหวัดก่อนหาเสียง  
ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีหาเสียงฯ พ.ศ. 2563 และบูรณาการข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

4. เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวน พ.ศ. 2561 และบูรณาการข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ ผอ.กกต. จังหวัด ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผ่านระบบ
ดิจิทัลและบูรณาการข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามผล ความคืบหน้าของเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของ
การดำเนินการ โดยให้ผู้ร้องขอสามารถติดตามเรือ่งผ่านระบบดิจิทัลได ้

7. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการนับคะแนน โดยใช้เทคโนโลยี Image Processing กับหน่วย
เลือกตั้งนำร่องเพ่ือช่วยสอบทานการนับคะแนนการเลือกต้ังแบบ Manual 

8. เพื่อบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้งและสร้างความน่าเช่ือถือต่อผลการเลือกต้ัง 
9. เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื ่อถือ และความโปร่งใสในการเลือกตั ้ง โดยเทคโนโลยี Data 

Visualization แสดงผลผ่าน Dashboard 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 
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เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้
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ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตรช์าติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสตัย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตรช์าต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรูแ้ละทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 
(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 
(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมสี่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 
(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร

ที่เป็นธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเปน็ของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ

การจัดการ Fake News 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมลูข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 

ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึน้ รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมยั ในรูปแบบทีส่ามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยเทคโนโลยี ใน

ยุคเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่
การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 
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ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

เป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง   ระบบ - 
พัฒนาระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง  ระบบ - 
พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  ระบบ - 
พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ระบบ - 
พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า ระบบ - 
พัฒนาระบบนับคะแนนเลือกตั้ง ระบบ 1 
พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้ง ระบบ - 
พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time ระบบ 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ ์
ระบบการเลือกต้ังอัจฉริยะ (Intelligent Election) 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานภารกิจการเลือกตั้ง 
ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และโปร่งใส 

เชิงลบ : - 
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7. แนวทางการดำเนนิการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
๒) แต่งต้ังคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
๖) จัดทำระบบ 
๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณรวม 6,300,000 บาท  
มีการประมาณการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ  
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง   ดำเนินการในปี 2566 
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง  ดำเนินการในปี 2566 
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ดำเนินการในปี 2566 
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย ดำเนินการในปี 2566 
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า  ดำเนินการในปี 2566 
กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาระบบนับคะแนนเลือกตั้ง  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท และ

ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2566 
กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้ง  ดำเนินการในปี 2566 
กิจกรรมย่อยที่ 8 พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time  5,300,000 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์/มาตรฐาน (Criteria) 
1. พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ)  -  
2. พัฒนาระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) -  
3. พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) -  
4. พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย (เชิงปริมาณ) -  
5. พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า (เชิงปริมาณ) -  
6. พัฒนาระบบนับคะแนนเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) 1 ระบบ 
7. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) -  
8. พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time  

(เชิงปริมาณ) 
1 ระบบ 

9. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (เชิงคุณภาพ) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส 
- มีระบบหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังต้องดำเนินการ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีหาเสียงฯ  

พ.ศ. 2563 
- สามารถยื่นคำร้อง ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายได้ผ่านระบบ 
- สามารถตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิ์เลือกต้ังและยืนยันตัวตนผู้มาใช้สิทธิ ์
- สามารถติดตามผลและความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน 
- นับคะแนนและรายงานผลการเลือกต้ังได้อย่างรวดเร็วและเช่ือถือได้ 
- สามารถบริหารความเสี่ยงในระหว่างการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- บูรณาการข้อมูลการเลือกต้ังแบบองค์รวม เชื่อมโยงเข้าสู่คลังข้อมูลกลาง 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดอืน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจเลอืกตั้ง และกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน 

13. วิธีการประเมนิผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2565) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : พัฒนาระบบการแจ้งเหตุในกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติทางอิเล็กทรอนิกส ์

2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการเป็นอยู่
รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจ 
ซึ่งได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกล่าวให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและควบคุมดูแลการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการ
บริการดิจิทัล เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงาน
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวกการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมี
มาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ.2561-2565) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงใน
ทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง ในกรณีแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้กระบวนการเลือกต้ัง/การออกเสียงประชามติมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในความ
สุจริตและเที่ยงธรรม 

2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถไปใชส้ิทธิเลือกตั้งได้แบบออนไลน ์
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
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4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้

ประเดน็ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเดน็ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเดน็ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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ประเดน็ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพฒันา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสตัย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตรช์าต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น  
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 
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ประเดน็แผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
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4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมสี่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
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4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติด้วยเทคโนโลยี ใน

ยุคเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่
การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 

 
 

ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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5. เป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง/ออกเสียงประชามติทางอิเล็กทรอนิกส ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

1. ระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง/ออกเสียงประชามติทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

ระบบ 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ ์
ระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง/ออกเสียงประชามติทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลกระทบ 

เซิงบวก : เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนนิการ 

๑) นำเสนอกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่ออนุมัติ 
๒) วิเคราะห์ ออกแบบระบบแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๓) พัฒนาระบบแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๔) จัดทำคู่มือ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขระบบแจง้เหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๕) รับแจ้งปัญหา ติดตามการใช้งาน ปรับปรุงแก้ไขระบบแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส ์

8. ประมาณการงบประมาณ 

749,800 บาท 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาระบบแจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. มีฟังก์ชันในการรายงานผลสถิติการไม่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งแบบออนไลน์ (เชิงปริมาณ) 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ 3 ระดับ (เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนในการแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

- เพื่อสนับสนุนการรักษาสิทธทิางการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

กลุ่มภารกิจเลอืกตั้ง 

13. วิธีการประเมนิผล 
- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ ปี 2565 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : พัฒนาสมรรถนะและทักษะบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital OECT 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สทส.) 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานนั้น พนักงานและ
ข้าราชการในส่วนราชการมีกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด  
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในจังหวัดต่าง ๆ 
ดังนั้น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากส่วนกลาง จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองการทำงานของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรที่มีความสนใจด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนั้น จึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในสำนักงานทุกแห่งอย่างเป็นรูปธรรม 

3. วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหนา้ที่ประจำที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังจังหวัดและ
ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล (Digital Transformation) 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

2 

 

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้

ประเดน็ ภาครฐับริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุธศาสตร์ชาติเป็นเปา้หมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทกุระดับ ทุกประเด็น ทกุภารกจิ และทุกพืน้ที ่

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลทีส่ะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตใิน

ทุกระดับ 

ประเดน็ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บน
หลักธรรมาภิบาล 

ประเดน็ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเดน็ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทนัสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ

มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเดน็ บุคลากรภาครฐัยึดค่านยิมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ

แบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตรช์าต ิด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บท : ความมัน่คง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรูแ้ละทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมัน่ และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมสี่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ การเลือกต้ังที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองทีเ่ข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 8 : เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือยกระดับบุคลากรของสำนักงาน กกต. รองรับการจัดการเลือกต้ัง/

การออกเสียงประชามติ 
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ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (สทส.) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

1. มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายกำหนด ร้อยละ 100 
2. บุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ ์
พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งจังหวัดมีทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัล โดยสามารถ

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ผลกระทบ 

เชิงบวก : พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งจังหวัดมีทักษะด้านดิจิทัลเพียงพอในการสนับสนุนงานใน
สำนักงาน และสามารถประสานงานกับสำนักเทคโนโลยสีารสนเทศจากส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงลบ : - 
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7. แนวทางการดำเนนิการ 

1. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการอบรม 
2. ประสานวิทยากร 
3. จัดหาสถานที่สำหรับอบรม 
4. จัดทำเอกสาร/วัสดุประกอบการ อบรม 
5. จัดฝึกอบรม 
6. ประเมินผล 

7. ประมาณการงบประมาณ 

จำนวน 5,764,000 บาท 

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เจ้าหน้าที่กลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด มาอบรม ร้อยละ 

100 (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในการอบรม (เชิงคุณภาพ) 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งในส่วนภูมิภาค มีทักษะและขีด ความสามารถเชิงดิจิทัล
โดยสามารถสนับสนุนงานของสำนักงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งในส่วนภูมิภาค สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านดิจิทัล
ในเบื้องต้น และประสานงานกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลดการใช้กระดาษทำให้ประหยัดงบประมาณ และตอบสนอง  
ยุครัฐบาลไร้กระดาษในอนาคต (Paper less) 

4. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 6 เดือน 

5. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. วิธีการประเมนิผล 

การทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารบัการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 
  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

1 

 

แบบจัดทำโครงการ (ปี 2565) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ส่งเสริมผู้สร้างนวัตกรรม (สทส.) 

1.2. กิจกรรมหลัก : ประกวดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการดิจิทัลและอำนวย 
ความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาขน 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่
และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
การเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ ตลอดจนควบคุมดูแลการเลือกตั้ง
และการเลือกดังกล่าว ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงได้มีการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีอำนาจในการ
สืบสวนหรือไต่สวนได้ตามจำเป็นที่สมควร อีกทั้งยังได้มีการบัญญัติให้องค์กรอิสระแต่ละแห่งมีหน่วยงา นที่
รับผิดชอบงานธุรการ ดำเนินการและอำนวยความสะดวกเพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่
กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานได้มากขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงและ
แปลงร่าง (Transform) ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้
ผลผลิต “การจัดการเลือกตั้งคุณภาพ” โดยทุกภาคส่วนสามารถทำหน้าที่และใช้สิทธิในกระบวนการเลือกตั้ง 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
และสะดวก ดังนั้น สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งจึงผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและบริการดิจิทัล
ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย เพื ่อสนับสนุนการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั ้ง ให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที ่ใน
กระบวนการเลือกตั้ง 

3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริการและอำนวย
ความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และส่งเสริมนักพัฒนานวัตกรรมของไทยให้มีโอกาสต่อยอด
ความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อมและแสดงผลงานให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

3. เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับที่ ๑ 

4.1. ความสอดคลอ้งกับเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที่ ๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทกุช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
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4.2. ความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดบั 
ประเดน็ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเดน็ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้

ประเดน็ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเดน็ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเดน็ ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
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ประเดน็ พัฒนาและปรบัระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหท้ันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเดน็ บุคลากรภาครฐัยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพฒันา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสตัย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเปน็ประเทศที่พฒันาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถยีรภาพและยั่งยืน 

ประเดน็ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตรช์าต ิด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเดน็ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับที่ ๒ 

4.3. ความสอดคลอ้งกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ
ประเดน็แผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ประเดน็แผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิม่ขึ้น 

แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคลอ้งกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรูเ้กี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 
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(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกต้ังมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเดน็การปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเช่ือถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรปูประเทศที่เกีย่วข้องในระดบัรอง  
แผนการปฏิรปูประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที ่๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที่เพิ ่มมากขึ้น รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

4.5. ความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับที่ ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนทีส่อดคลอ้ง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกต้ัง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 

ความสอดคลอ้งกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภมูิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมหลัก : ประกวดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการดิจิทัลและอำนวยความสะดวกใน
กระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาขน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

1. มีการจัดงานประกวดนวัตกรรม งาน 1 
2. มีผู้สร้างนวัตกรรมให้ความสนใจเข้าร่วมประกวด คน 30 
3. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ให้แก่ผู้สร้างนวัตกรรม 
คน 30 

4. มีผลงานการประกวดแนวคิดการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน 6 
5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม ระดับ 3 
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6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ ์

สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งมีต้นแบบแนวคิดการสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพบริการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมนักพัฒนานวัตกรรมของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิดไปสู่การนำไปใช้จริง 
และทำให้ประชาชนที่เข้ามามีส่วนรวมในการสร้างนวัตกรรมเกิดความเข้าใจในภารกิจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อจำกัดที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดียิ่งขึ้น 

ผลกระทบ 

เซิงบวก: ๑) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีต้นแบบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การพัฒนาการให้บริการและสามารถอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้ง
ให้กับประชาชนได้มากย่ิงขึ้น 

๒) เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

เชิงลบ : กฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานวัตกรรมในการ
ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการกระบวนการเลือกตั้ง มาสามารถทำได้
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

7. แนวทางการดำเนนิการ 

การดำเนนิการของคณะกรรมการคัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณาผลงาน 

1) สรรหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการคัดเลอืกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณา
ผลงาน 

2) แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณาผลงาน 
3) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณาผลงาน 

- ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและการให้คะแนนผลงาน 
จำนวน 2 ครั้ง 

- ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สร้างผลงาน (รอบคัดเลือก Idea proposal) จำนวน 3 ครั้ง 
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกให้คะแนนผลงาน (รอบพิจารณา Mock Up) จำนวน 3 ครั้ง 

การจัดการประกวดแนวคิดการสร้างนวัตกรรม 

1) จ้างจัดทำสื่อสำหรับเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทราบการจัดการประกวด 

2) จัดงานประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทราบการจัดการประกวด 

3) จ้างทำการโฆษณาประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชนทั่วไป เป็นผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทราบการ
จัดการประกวดและเข้าใจในกิจกรรม 
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4) ประชาสมัพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีสาขาวิชาเกี่ยวกับการออกแบบหรือการสร้าง
นวัตกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ให้ได้รับทราบการจัดการประกวดและรับผู้เข้า
ประกวดประเภทนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

5) จ้างจัดทำโล่รางวัลหรือถ้วยรางวัลผู้สร้างนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลผู้สรา้งนวัตกรรมดีเด่น และ
รางวัลชมเชย 

6) เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด การประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ประเภทนักศึกษา และ
ประเภทประชาชนทั่วไป 

7) จัดงานมอบรางวัลผู้สร้างนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลผู้สรา้งนวัตกรรมดีเด่นและรางวัลชมเชย
(รางวัลผู้สร้างนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัลผูส้ร้างนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลชมเชย) 

8. ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณ 999,600 บาท 
 

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในแต่ละระดบัมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผูส้ร้างนวัตกรรมเข้าร่วมใน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ระดับ 2 ผู้สร้างนวัตกรรมเข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

ระดับ 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ดิจิทัลและอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งกับประชาชน 

ระดับ 4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีต้นแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการดิจิทัลและ
อำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาชน 

ระดับ 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการเปิดให้ใช้งานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการ
ดิจิทัลและอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกตั้งให้กับประชาชนอย่างเป็นทางการ 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีต้นแบบแนวคิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการให้บริการดิจิทัล
และอำนวยความสะดวกในกระบวนการเลือกต้ังให้กับประชาชน 

2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งเสริมนักพัฒนานวัตกรรมของไทยให้มีโอกาสต่อยอดความคิด
ให้กับผลงานทีม่ีความพร้อมและแสดงผลงานให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 

3) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยกระดับคุณภาพบริการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมนิผล 

1) มีการจัดงานประกวดนวัตกรรม ตามที่กำหนด 
2) มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ังให้แก่ผู้สร้างนวัตกรรมตามที่

กำหนด 
3) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม ตามทีก่ำหนด 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2565) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและบริการ 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์  
(กฤตภาคข่าว) 

2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการจัดหรือดำเนินการ
ให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกสมาชิก
วุฒิสภาและการออกเสียงประชามติ รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความ
สุจริต และเที่ยงธรรม และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การดำเนินการของพรรคการเมือง การเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีภารกิจ
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวไปสู ่สาธารณชนผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น สื ่อโทรทัศน์  
สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดหาเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสารทางสื่อออนไลน์ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้นหาข่าวสารที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึกและเชิง
กว้างไปสู่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

3. เพ่ือพัฒนาระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือป้องกันข่าวลวง ข่าวเท็จและสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
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และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็น
แก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรช์าติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน

ทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บน
หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏบิัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ

มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ

แบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน 
ประเด็น โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน  
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที ่๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเท่ียงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
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(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมหลัก : เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

1. จำนวนบัญชีผู้ใช้งาน จำนวน 3 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
1. สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งมีเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสารทางสื่อสังคม

ออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมทันต่อสถานการณ์ 
2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถวิเคราะห์ข่าวให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วนำไป

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างไปสู้ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
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ผลกระทบ 

เซิงบวก : ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวิสัยทัศน์และมุมมองรอบด้านในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

จัดหาเครื่องมือ ค้นหา ติดตามและรวบรวมข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 บัญชี
ผู้ใช้งาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 เดือน 

8. ประมาณการงบประมาณ 

500,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. จำนวนบัญชีผู้ใช้งาน (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จการใช้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือประกอบการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (เชิงคุณภาพ)   

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเครื่องมือในการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน  

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักประชาสัมพันธ์ 

13. วิธีการประเมินผล 

แบบประเมินโครงการเพ่ือวัดความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารโครงการ และการประเมินปฏิกิริยา
โดยการสังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่น การมีส่วนรวมในการอภิปราย การ
ซักถามปัญหา การตอบคำถามในชั้นเรียน 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2565) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

1.2. กิจกรรมหลัก : อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบ
สำนักงานอัตโนมัต ิ (Office Automation) กิจกรรมการปร ับปร ุงเพิ ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเวอร์ชันใหม่ เพื่อรองรับปริมาณการรับ-ส่งเอกสาร ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
เอกสาร สามารถรับ-ส่งเอกสาร เสนองานให้แก่ผู ้บังคับบัญชาตามลำดับชั ้น และสั ่งการในรูปแบบของ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว บริหารจัดการเอกสารจำนวนมากได้ง่าย ทั้ง
การทำดัชนีคุมเอกสาร การทำลายเอกสาร และลดการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ ตอบสนองยุครัฐบาล  
ไร้กระดาษในอนาคต (Paper less) โดยในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะนำมาใช้งานนั้น จำเป็นจะต้องให้มีการอบรมให้ความรู้
ในการใช้งานและฝึกปฏิบัติแก่ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถรับ-ส่ง หนังสือ 
เสนองานให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และสั่งการในรูปแบบของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
สามารถนำระบบดังกล่าวมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ภายใต้ทักษะที่มีความหลากหลาย 
มากขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัลให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ : 

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและ



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

2 

 

คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน* 

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็น
แก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บทท่ี ๑ : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้   

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเท่ียงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพื่อให้
สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งดำเนินงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัยสามารถ

เชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

กิจกรรมหลัก : อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

1. มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายกำหนด 
- ระดับบริหาร 
- ระดับอำนวยการ 
- ระดับวิชาการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 

2. บุคลากรทีผ่่านการศึกษาอบรมมีทกัษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีทักษะและขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 

โดยสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ผลกระทบ 

เชิงบวก : การรับ-ส่งหนังสือ การเสนองานแก่ผู้บังคับบัญชา และการสั่งการตามลำดับชั้นมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
และสามารถบริหารจัดการเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษและงบประมาณ 

เชิงลบ : พนักงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงาน จากข้ันตอน
ที่เคยปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานผ่านระบบ ซึ่งทักษะทางด้านดิจิทัลของแต่ละรายจะมีความแตกต่าง
กัน 
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7. แนวทางการดำเนินการ 
1. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการอบรม 
2. ประสานวิทยากร 
3. จัดหาสถานทีส่ำหรับอบรม 
4. จัดทำเอกสาร/วัสดุประกอบการ อบรม 
5. จัดฝึกอบรม 
6. ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

6,383,500 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายกำหนด 

- ระดับบริหาร 
- ระดับอำนวยการ 
- ระดับวิชาการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

2. บุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมมีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค มีทักษะและขีด 

ความสามารถเชิงดิจิทัลโดยสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในส่วนภูมิภาค สามารถนําระบบ สาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลดการใช้กระดาษทำให้ประหยัดงบประมาณ และตอบสนอง ยุค
รัฐบาลไร้กระดาษในอนาคต (Paper less) 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

6 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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13. วิธีการประเมินผล 

การทดสอบวัดผลความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

  



 

ปี 2566 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2566) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติโปร่งใส 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะ (Intelligent Election) 

1.2.1. กิจกรรมย่อยที่ 1 :  พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง 

1.2.2. กิจกรรมย่อยที่ 2 :  พัฒนาระบบแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง 

1.2.3. กิจกรรมย่อยที่ 3 :  พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 

1.2.4. กิจกรรมย่อยที่ 4 : พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 

1.2.5. กิจกรรมย่อยที่ 5 : พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า 

1.2.6. กิจกรรมย่อยที่ 6 : พัฒนาระบบสอบทานการนับคะแนนเลือกตั้ง 

1.2.7. กิจกรรมย่อยที่ 7 : พัฒนาบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้ง 

1.2.8. กิจกรรมย่อยที่ 8 : พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสีย งประชามติ 
รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกล่าวให้เป็นไปโดยสุจริตและเที ่ยธรรมและควบคุมดูแล  
การออกเสียงประชมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจ ิท ัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม  
ในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวกการสืบค้นข้อมูล รวมทั้ง  
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ.2561-2565)  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยง
กัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 2.2 
บ้านมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา สำนักงาน กกต. มีการลงทะเบียน 
โดยให้กรรมการประจำหน่วยเป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้ง การรายงานผลยังไม่ใช่ระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่  
จึงจำเป็นต้องปรับปรับปรุงระบบการเลือกใหม่ ทั้งกระบวนการตั้งแต่ การรับสมัครเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง 
การยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง การยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย การติดตามความคืบหน้า นับคะแนนเลือกตั้ง  
สอบทานการนับคะแนนเลือกตั้ง รายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time โดยใช้เทคโนโลยีการยืนยันตัวตน 
(Biometrics) ประกอบการยืนยันตัวตน เทคโนโลยี Image Processing ประกอบการนับคะแนน/สอบทาน
เทคโนโลยี Data Visualization แสดงผลผ่าน Dashboard ประกอบการรายงานผลการเลือกตั้ง 
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3. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเลือกตั้ง ให้โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยีการยืนยันตัวตน 

และการรายงานผลการเลือกตั ้งด้วยระบบสารสนเทศ  บูรณาการกระบวนการเลือกตั ้งแบบองค์รวม 
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องด้วยมาตรฐานสากล มุ่งสู่การเป็น ศูนย์รวมข้อมูลการเลือกตั้งอิจฉริยะ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู ้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยบูรณาการข้อมูลผ่าน
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหาเสียงเลือกตั ้งที่ผู ้สมัครรับเลือกตั้งต้องแจ้ง ผอ.กต.จังหวัดก่อนหาเสียง   
ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีหาเสียงฯ พ.ศ. 2563 และบูรณาการข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

4. เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวน พ.ศ. 2561 และบูรณาการข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ ผอ.กกต. จังหวัด ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผ่านระบบ
ดิจิทัลและบูรณาการข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง 

6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผล ความคืบหน้าของเรื่องร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของ
การดำเนินการ โดยให้ผู้ร้องสามารถติดตามเรื่องได้ผ่านระบบดิจิทัล 

7. เพื ่อเพิ ่มความน่าเชื ่อถือให้ก ับกระบวนการนับคะแนน โดยใช้เทคโนโลยี Image Processing กับ 
หน่วยเลือกตั้งนำร่องเพ่ือช่วยสอบทานการนับคะแนนการเลือกตั้งแบบ Manual 

8. เพ่ือบริหารความเสี่ยงการเลือกตั้งและสร้างความน่าเชื่อถือต่อผลการเลือกตั้ง 
9. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสในการเลือกตั้ง โดยเทคโนโลยี Data Visualization 

แสดงผลผ่าน Dashboard 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 
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เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องคก์รภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที ่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล  
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น  ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ 
แนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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ประเด็น  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย  ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน

ทุกระดับ 
ประเด็น  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย  ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น  ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนา

ประเทศ 
ประเด็นย่อย  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น  พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย  ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และ

มีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็น  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
ประเด็นย่อย  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 

เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ

แบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย  โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย   สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑  การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓  การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ :  โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓  โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น 

 ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

6 

 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
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4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดการเปลี ่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั ้ง/การออกเสียงประชามติด ้วย

เทคโนโลย ี  ในย ุคเทคโนโลย ีท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงอย ่างฉ ับพล ัน ( Disruptive 
Technology) สามารถนำไปสู ่การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart 
OECT 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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5. เป้าหมายโครงการ 

เป้าหมาย หน่วยนับ 
ปี 2566 
แผน/ผล 

พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ)  ระบบ 1 
พัฒนาระบบแจ้งการหาเสยีงเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) ระบบ 1 
พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) ระบบ 1 
พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย (เชิงปริมาณ) ระบบ 1 
พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า (เชิงปริมาณ) ระบบ 1 
พัฒนาระบบนับคะแนนเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) ระบบ 1 
พัฒนาระบบบริหารความเสีย่งการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) ระบบ 1 
พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time ระบบ 1 

 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะ (Intelligent Election) 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานภารกิจการเลือกตั้ง 
ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม และโปร่งใส 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 

๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 

๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 

๕) ออกแบบระบบ 

๖) จัดทำระบบ 

๗) ทดสอบระบบ 

๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

๙) ตรวจรับงานจ้าง 

๑๐) ประเมินผล 
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8. ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณรวม 13,700,000 บาท (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2565)  
มีการประมาณการงบประมาณในแต่ละกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ  
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง   2,500,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาระบบแจง้การหาเสยีงเลือกตั้ง  2,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง 2,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 2,200,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า  2,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 6 พัฒนาระบบนบัคะแนนเลือกตั้ง  ดำเนินการในปี 2565  

ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท 
ดำเนินการในปี 2566 

ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 7 พัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยงการเลือกตั้ง  1,000,000 บาท 
กิจกรรมย่อยที่ 8 พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time  ดำเนินการในปี 2565  

ใช้งบประมาณ 5,300,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์/มาตรฐาน (Criteria) 
1. พัฒนาระบบรับสมัครเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ)  1 ระบบ 
2. พัฒนาระบบแจ้งการหาเสยีงเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) 1 ระบบ 
3. พัฒนาระบบการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) 1 ระบบ 
4. พัฒนาระบบการยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย (เชิงปริมาณ) 1 ระบบ 
5. พัฒนาระบบการติดตาม ความคืบหน้า (เชิงปริมาณ) 1 ระบบ 
6. พัฒนาระบบนับคะแนนเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) 1 ระบบ 
7. พัฒนาระบบบริหารความเสีย่งการเลือกตั้ง (เชิงปริมาณ) 1 ระบบ 
8. พัฒนาระบบรายงานผลการเลือกตั้งแบบ Real-time  

(เชิงปริมาณ) 
1 ระบบ 

9. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (เชิงคุณภาพ) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่ารอ้ยละ 80 
10. ระดับความสำเร็จการบูรณาการระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะ 

(เชิงคุณภาพ) 
ระดับที่ 1 ระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะมีการ 
บูรณาการข้อมูลในระบบย่อยร่วมกันบางส่วน 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ระดับที่ 2 ระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะมีการ 
บูรณาการข้อมูลร่วมกันทุกระบบยอ่ย เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัตงิาน 
ระดับที่ 3 ระบบการเลือกตั้งอัจฉริยะมีการ 
บูรณาการข้อมูลร่วมกันทุกระบบยอ่ย ทั้ง
ระบบงานภายในและระบบภายนอก  
รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลกลาง 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และ
โปร่งใส 

2) มีระบบหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องดำเนินการ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีหาเสียงฯ 
พ.ศ. 2563 

3) สามารถยื่นคำร้อง ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายได้ผ่านระบบ 
4) สามารถตรวจสอบผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและยืนยันตัวตนผู้มาใช้สิทธิ์ 
5) สามารถติดตามผลและความคืบหน้าในแต่ละข้ันตอน 
6) นับคะแนนและรายงานผลการเลือกตั้งได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ 
7) สามารถบริหารความเสี่ยงในระหว่างการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8) บูรณาการข้อมูลการเลือกตั้งแบบองค์รวม เชื่อมโยงเข้าสู่คลังข้อมูลกลาง 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจเลือกตั้ง และกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวน 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2566) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายนอก 

2. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นศาสตร์ว ิชาความรู ้เฉพาะทางและในการกำกับติดตามโครงการต่าง ๆ  
ด้านดิจิทัลจำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานการเปลี่ยน
ผ่านสู ่ระบบดิจิทัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจ ิท ัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
ในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวกการสืบค้นข้อมูล รวมทั้ง 
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย จึงควรมีผู ้เชี ่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ 
และช่วยกำกับดูแลงานได้ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
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โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องคก์รภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4 : เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  

ยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉันพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่
การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2566 
แผน/ผล 

1. มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัประจำสำนักงาน กกต. คน ๓ 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำสำนักงาน กกต. สัปดาห์ละอย่างน้อย ๒ วัน 

โดยรายงานผลการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประจำทุกเดือน 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและให้คำแนะนำในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร และกำกับดูแลติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 
๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ให้คำแนะนำประจำเดือน 
๕) ตรวจรับงานจ้าง 
๖) ประเมินผล 
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8. ประมาณการงบประมาณ 

1,๐00,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รายงานผลการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำเดือน (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล (เชิงคุณภาพ) แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับที ่1 ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งทันที  
ระดับท่ี 2 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถนำแนวทาง/ข้อเสนอ

ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับท่ี 3 ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำสำนักงาน กกต. 

2) มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้คำแนะนำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
สำนักงาน กกต. 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- จำนวนวันในการเข้าประจำที่สำนักงาน กกต. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
- รายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาประจำเดือน 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2566) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

1.2. กิจกรรมหลกั :  จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจัดหาระบบควบคุมและบริหารข้อมูล
ส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

2. หลักการและเหตุผล 

ข้อมูลจัดเป ็นทร ัพย์ส ินที ่สำคัญในการดำเน ินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญ  
กับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื ่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจ ิท ัลให้ก ับทุกภาคส่วน  
แต่ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
กับข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล คุณภาพของข้อมูล  
เช่น ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน การเปิดเผยข้อมูล เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาต
ให้เข้าถึงข้อมูล กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย  
และยังไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำนักงาน กกต.  
ต้องมีการสำรวจข้อมูลและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  ประกอบกับ 
ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  
เมื ่อว ันที ่ ๒๗ พฤษภาคม พ .ศ. 2562 เพื ่อส ่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชน  
ดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยพระราชบัญญัตินี้ กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ  
ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับปรุงระบบงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่กำหนดไว้ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยึดถือและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มคร อง
ข้อมูลส่วนบุคคล มีระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐาน 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
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อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพ้ืนที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
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ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นยอ่ย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนามาตรฐานขั้นตอน ระเบียบและประกาศต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว  

ทันเหตุการณ์ และมีผลในทางปฏิบัติ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2566 
แผน/ผล 

1. สถาปัตยกรรมข้อมลู (Data Architecture)  ชุด 1 
๒. นโยบายดา้นการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 
ชุด 1 

3.  ระบบควบคมุและบริหารข้อมลูส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA) 

ระบบ 1 

4.  บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเข้าใจ 
ในพ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

ร้อยละ 70 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
1. นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กกต. จำนวน 1 ชุด 
2. สถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จำนวน 1 ชุด 
3. ระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  

จำนวน 1 ระบบ 

ผลกระทบ 

เซิงบวก : สำนักงาน กกต. มีแผนและกรอบแนวทางในการกำหนดประเภทและชั้นการเข้าถึงของข้อมูล 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง สำรวจข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดนโยบายด้านการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาช่วยในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และป้องกัน
การละเมิดกฎหมาย 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 
๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) แต่งตั้งคณะทำงานด้านข้อมูล 
๕) สำรวจข้อมูล และนิยามข้อมูลส่วนบุคคล 
๖)  กำหนดประเภทข้อมูลและชั้นข้อมูล รวมทั้ง การเข้าถึงของข้อมูล 
๗)  จัดทำแผนธรรมาภิบาลข้อมูล และนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กกต. 
๘) ประกาศใช้แผนธรรมาภิบาลข้อมูล และนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กกต. 
๙) จัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๑๐) ออกแบบระบบ 
๑๑)  จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
๑๒) ทดสอบระบบ 
๑๓) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๔)  ตรวจรับงานจ้าง 
๑๕)  ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

12,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. มีสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) จำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 
2. มีนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 1 ชุด  

(เชิงปริมาณ) 
3. บุคลากรมีความเข้าใจใน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อย่างน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 
4. นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 1 ชุด  

(เชิงปริมาณ) 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สำนักงาน กกต. มีแผนและกรอบแนวทางในการกำหนดประเภทและชั้นการเข้าถึงของข้อมูล เพื่อให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง สำรวจข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 

2. มีระบบควบคุมและบริหารข้อมูลส่วนบุคคล 
3. มีระบบบริหารจัดการและแจ้งเหตุกรณีถูกละเมิด ป้องกันการละเมิดกฎหมายของสำนักงาน กกต. 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- มีแผนธรรมาภิบาลข้อมูลที่คณะกรรมการข้อมูลใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 
- ประกาศใช้นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กกต. 
- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2566) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : อบรมเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับสำนักงาน กกต. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

1.2. กิจกรรมหลัก : อบรมเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับสำนักงาน กกต. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ 1-๒๕๘0)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล เพื่อให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
เพ่ือใช้ในการปฏิบัต ิงาน และสะดวกการสืบค้นข้อมูล รวมทั ้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน  
ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ.2561-2565) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นการปฏิรูปที ่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื ่อมโยงกัน ก้าวสู ่รัฐบาลดิจิทัล  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 ๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคง 
ในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งในการดำเนินการนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรของสำนักงาน กกต. จะต้องมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 

3. วัตถุประสงค์  

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่ว นกลาง 
และส่วนภูมิภาค ให้สามารถใช้งานระบบดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย รู้เท่าทันกฎหมายด้านดิจิทัล และสามารถ  
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้ านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

 
แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 8 : เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือยกระดับบุคลากรของสำนักงาน กกต. รองรับการจัดการ

เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2566 
แผน/ผล 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล ร้อยละ ๗๐ 
2.   มีผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมายกำหนด 

- ระดับบริหาร 
- ระดับอำนวยการ 
- ระดับวิชาการ 
- ระดับปฏิบัติการ 

ร้อยละ 100 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กกต. ได้รับการอบรมทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมอย่างน้อย ร้อยละ ๗๐ 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กกต. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือประยุกต์ใช้และรู้เท่าทัน 

เชิงลบ : - 
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7. แนวทางการดำเนินการ 
๑) สำรวจทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงาน 
๒) วางแผนการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๔) จัดหาวิทยากรอบรม 
๕) อบรมผู้ปฏิบัติงาน 
๖) ประเมินผลการอบรมและสรุปผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

๗,๕00,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล อย่างน้อยร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 
2. ผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100 (เชิงปริมาณ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กกต. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือประยุกต์ใช้และรู้เท่าทัน 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจบริหารงานกลาง 

13. วิธีการประเมินผล 

- จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับการอบรม 
- แบบประเมินผลการอบรม 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2566) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ระยะที่ 1 

1.2. กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ภายในสำนักงานกกต.จังหวัด และ กกต.ส่วนกลาง 

2. หลักการและเหตุผล 

การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในสำนักงาน กกต.จังหวัดมีการใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณท้ังแบบใช้สาย 
(LAN Cable) และอุปกรณ์เครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ใช ้บริการผ่านเครือข่ายผู ้ให ้บริการอินเทอร ์เน็ต 
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสำนักงาน กกต.จังหวัด จะเป็นผู้ดำเนินการขอใช้บริการเอง โดยจะไม่มีการเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (Log) นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบเครือข่ายจากสำนักงาน กกต. จังหวัด 
มายังสำนักงาน กกต. ส่วนกลาง ยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอต่อการใช้งาน พบได้จากปัญหาการใช้งานระบบ  
ที่ต้องการระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูง เช่น ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นต้น  
จึงมีความจำเป็นทีส่ำนักงาน กกต.จังหวัด ต้องปรับปรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายให้มีความทันสมัย มีความเสถียร  
มีความปลอดภัย และมีแบนด์วิดท์ที่เพียงพอที่จะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานและแอปพลิเคชันต่าง  ๆ  
ที่จะถูกพัฒนาขึ ้นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัยแบบ Software-Defined Network ประกอบกับระบบ 
Firewall ของสำนักงาน กกต.นั้น เริ ่มต้นใช้งานในปี พ.ศ. 2557 มีอายุการใช้งาน 7 ปี และไม่มีระบบ 
Firewall สำรอง หาก Firewall หลักเสียหาย สำนักงาน กกต.ส่วนกลาง จะไม่สามารถใช้งานได้ และสำนักงาน 
กกต.จังหวัด จะไม่สามารถเข้าถึงระบบส่วนกลางได้ ดังนั้นสำนักงาน กกต.  จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาระบบ 
Firewall ทดแทนของเดิม และระบบ Firewall สำรอง พร้อมทั้งระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Logging 
system) 

3. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
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การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพ้ืนที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2566 
แผน/ผล 

1. มีระบบเครือข่าย SDWAN สำหรบัสำนักงาน กกต.จังหวัด จังหวัด ๔๐ 
2. มีระบบรักษาความปลอดภยั Firewall พร้อมระบบ Backup  ระบบ ๑ 
3. มีระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ระบบ ๑ 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
- มีระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบ SDWAN ครบทุก  ๔๐ จังหวัด 
- มีระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ระบบ 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก  :  สำนักงาน กกต. จังหวัดมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยรองรับการใช้งาน Video Conference 
ที่มีอยู่ปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพสูงขึ้น มีระบบเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 และมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

เชิงลบ  :   - 
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7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 
๕) ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 
๖) ทดสอบระบบ 
๗) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘) ตรวจรับงานจ้าง 
๙) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

๓๕,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ติดตั้งระบบ SDWAN สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  

จำนวน 40 จังหวัด (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับคุณภาพของระบบเครือข่ายในแต่ละระดับมีหลายละเอียด ดังนี้ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับท่ี 1  มีการให้บริการระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี SDWAN 
ระดับท่ี 2 การให้บริการระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 
ระดับท่ี 3 การให้บริการระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีความม่ันคงปลอดภัย 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สำนักงาน กกต. จังหวัด และ กกต. ส่วนกลาง มีระบบอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศแบบ SDWAN 

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งแบบ LAN-Cable และ Wi-Fi 
2) มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ๔๐ จังหวัด 
3) มีระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ Firewall พร้อมอุปกรณ์ Backup  

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2566) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสำหรับศูนย์
ข้อมูลหลักของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาอุปกรณ์หรือระบบตรวจสอบและตอบโต้การบุกรุก (IPS) และอุปกรณ์สำหรับ
ป้องกันเว็บแอพพลิเคชัน (WAF) 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มาขึ้น 
ประกอบกับพระราชาบัญญัติร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ซึ ่งทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพื ่อป้องกันการโจมตีจากผู ้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ
สารสนเทศของสำนักงาน อันเป็นระบบที่มีข้อมูลที่สำคัญต่อความม่ันคงของประเทศ และยกระดับสู่การป้องกัน
การโจมตีจากทุกรูปแบบ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงระบบโครงสร้างให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 
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เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ
คล่องตัว 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
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o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2566 
แผน/ผล 

1. เครื่อง IPS พร้อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ชุด 2 
2. อุปกรณ์ WAF พร้อมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ชุด 2 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
สำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับตรวจสอบและตอบโต้ 

การบุกรุก (IPS) และอุปกรณ์สำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชัน (WAF) 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
ที่มีความปลอดภัยสูง 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 
๕) ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 
๖) ทดสอบระบบ 
๗) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘)  ทดสอบการเจาะระบบจากภายนอก 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 
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8. ประมาณการงบประมาณ 

25,500,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เครื่อง IPS พร้อมระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย จำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

2. อุปกรณ์ WAF พร้อมระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย จำนวน 1 ชุด (เชิงปริมาณ) 

3. ระดับประสิทธิภาพการป้องกันแอพพลิเคชันในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ได้รับอุปกรณ์หรือระบบตรวจสอบตอบโต้การบุกรุก (IPS) และอุปกรณ์
สำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชัน (WAF) ล่าช้ากว่าแผนงาน 

ระดับท่ี 2 ได้รับอุปกรณ์หรือระบบตรวจสอบตอบโต้การบุกรุก (IPS) และอุปกรณ์
สำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชัน (WAF) ตรงตามแผนงาน และกรอบ
ระยะเวลาการดำเนินงาน 

ระดับท่ี 3  ได้รับอุปกรณ์หรือระบบตรวจสอบตอบโต้การบุกรุก (IPS) และอุปกรณ์
สำหรับป้องกันเว็บแอพพลิเคชัน (WAF) ก่อนระยะเวลาการดำเนินงาน  
1 เดือน 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีความปลอดภัยสูง 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

6 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
- ผ่านการทดสอบการเจาะระบบจากหน่วยงานภายนอก 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2566) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : จัดหาระบบ Open Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API 
Gateway) 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบ Open Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API 
Gateway) 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และให้บริการ
ประชาชน ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ได้กำหนดให้
คณะกรรมการการเล ือกต ั ้งม ีหน ้าท ี ่และอำนาจในการจ ัดหร ือดำเน ินการให ้ม ีการจ ัดการเล ือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั ้งและการเลือกดังกล่าวให้เป็นไปโดยสุจริต 
และเที ่ยงธรรมและควบคุมดูแลการออกเสียงประชมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับ  
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัด
การบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั ้ง และการบริการดิจิทัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมีการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
และสะดวกการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏริูป
ด้านการเมือง (พ.ศ.2561-2565) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 ๒๕๘๐) 
ด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 2.2 บ้านมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติง านในกระบวนการ
จัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่การรับสมัครเลือกตั้ง การออกแบบพิมพ์ต่ าง ๆ ตลอดจนการประกาศผลการเลือกตั้ง  
ทำให้ข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่มีความถูกต้องและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง 
มีมาตรฐาน สะดวกต่อการสืบค้น 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลภายในและภายนอกสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั ้งให้เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน รวมทั้ง เป็นการเผยแพร่ข้อมูลด้านการเลือกตั ้งให้กับ
ประชาชนผู้สนใจไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3   :   พัฒนาระบบการสื่อสารสองทางระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ   

      เครือข่ายในระบบ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพฒันาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2566 
แผน/ผล 

1. ระบบ Open Data และบริหารจดัการการเชื่อมโยงข้อมลูกลาง  
(API Gateway) 

ระบบ 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบ Open Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   มีระบบสารสนเทศช่วยบริหารและควบคุมการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
๖) จัดทำระบบ 
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๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

10,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ระบบ Open Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) จำนวน 1 ระบบ  

(เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จการบูรณาการสื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง สำนักงานจังหวัด และเครือข่าย (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 มีระบบ Open Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) 
ระดับท่ี 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และเครือข่าย มีระบบ Open 

Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) ทีบู่รณาการข้อมูลกลาง
ร่วมกัน 

ระดับท่ี 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลาง ส่วนจังหวัด และเครือข่าย มีระบบ Open 
Data และบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกลาง (API Gateway) ที่บูรณาการข้อมูลกลาง
ร่วมกัน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และประชาชนมีความพึงพอใจสูง 
ในการใช้งานระบบ Open Data 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สำนักงาน กกต. มีระบบบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานด้านการเชื่อมโยงระบบ และทำให้การ
เชื่อมโยงระบบมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

6 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการ Open Data 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 256๖) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.2. กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน 
และใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเว็บไซต์
ดังกล่าว ได้มีการพัฒนาและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับ ปัจจุบันเทคโนโลยี ด้านการจัดการ
เว็บไซต์มีการพัฒนาไปอย่างมาก สมควรที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะปรับปรุงระบบดังกล่าว  
ให้มีความทันสมัย เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป็นการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสารที่จำเป็นต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความทันสมัย 
2. เพ่ือให้ความรู้แกผู่้ปฏิบัติงานในการใช้งานระบบเว็บไซต์รูปแบบใหม่ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
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โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.3.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้

สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที ่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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(  )  เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหา
ที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  

(  )  เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.5. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัยสามารถเชื่อมโยง

เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

1. ระบบเว็บไซตส์ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบบ ๑ 
2. ผู้ปฏิบัติงานทีผ่่านการอบรมทักษะการใช้งานเว็บไซต ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
ระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ระบบ และผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมทักษะการ

ใช้งานเว็บไซต์ ร้อยละ ๑๐๐ 

ผลกระทบ 

เชิงบวก : มีระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสู่ประชาชน รวมทั้ง เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์กับผู้ปฏิบัติงาน 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

1. จัดหาระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการอบรม 
3. ประสานวิทยากร 
4. จัดหาสถานทีส่ำหรับอบรม 
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5. จัดทำเอกสาร/วัสดุประกอบการ อบรม 
6. จัดฝึกอบรม 
7. ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

6,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๑ ระบบ 
2. ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการศึกษาอบรมจำนวนร้อยละ ๑๐๐ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข่าว

เพ่ิมข้ึน 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบันและรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจ  
และมีทักษาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

ระบบเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จำนวน ๑ ระบบ และการทดสอบวัดผลความรู้
ความเข้าใจผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 100 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 256๖) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : ทบทวนนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 

1.2. กิจกรรมหลัก : ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นพระราชบัญญัติ  
ซึ ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัวมีพระบรมราชโองการประกาศให้เป็นกฎหมายเมื ่อวันที ่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีเหตุผลในพระราชบัญญัติว่า เพื่อป้องกันหรือรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ได้อย่าง
ทันท่วงที สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเสียงเห็นชอบให้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เป็นหน่วยงานด้านความมั ่นคง ซึ ่งมีข้อมูลที ่สำคัญ  
และอาจเป็นเป้าหมายการโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั ้งได้ม ีการจัดทำร่างนโยบายและร่างระเบียบปฏิบัต ิด ้านความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศไว้  
โดยได้ดำเนินการมาระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือให้สอคล้องกับกฎหมาย ป้องกันการโจมตี และปรับปรุงนโยบาย
และระเบียบด้านความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน จึงเห็นควรทบทวนนโยบายและระเบียบ
ดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รวมทั้ง จัดอบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับความตระหนักในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทบทวนร่างนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2. เพ่ือให้มีที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำการประกาศใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. เพ่ือส่งเสริมการใช้สารสนเทศในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างปลอดภัย 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
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การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้าง ขวาง 
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
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ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4 : เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียุค 

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉันพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่การ 
“แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2565 
แผน/ผล 

1. นโยบายดา้นความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ ฉบับ ๑ 
๒.  ระเบียบปฏิบัตดิ้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ฉบับ ๑ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมความตระหนักในการใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย ร้อยละ 80 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

ผลลัพธ์ 
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบับ ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบับ และผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมความตระหนักในการใช้งานสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ 

ผลกระทบ 

เชิงบวก : มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามกฎหมาย และส่งเสริมให้
หน่วยงานมีความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการโจมตีและโจรกรรมข้อมูล รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ
ในการป้องกันและส่งเสริมความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศภายในหน่วยงาน 

เชิงลบ : - 
  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

8 

 

7. แนวทางการดำเนินการ 

1. ศึกษาบริบทของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. ทบทวนนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
3. ทบทวนระเบียบปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
4. จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการอบรม 
5. ประสานวิทยากร 
6. จัดหาสถานทีส่ำหรับอบรม 
7. จัดทำเอกสาร/วัสดุประกอบการ อบรม 
8. จัดฝึกอบรม 
9. ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบับ 
2. ระเบียบปฏิบัติด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบับ 
๓.  บุคลากรที่ผ่านการศึกษาอบรมจำนวนร้อยละ ๘๐ มีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศใช้นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตามกฎหมาย 

2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่มีการป้องกันการโจมตีและการโจรกรรมของข้อมูล
อย่างมีมาตรฐานสากล 

3. ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความตระหนักในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างปลอดภัย 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

6 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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13. วิธีการประเมินผล 

- มีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบับ 
- มีระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จำนวน ๑ ฉบับ 
- มีผู้ปฏิบัติงานผ่านการอบรมความตระหนักในการใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย ร้อยละ ๘๐ 

 
 

  



 

ปี 2567 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการป้องปรามและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้ง 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติ 
รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกล่าวให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยธรรมและควบคุมดูแล 
การออกเสียงประชมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจ ิท ัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
ในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวกการสืบค้นข้อมูล ร วมทั้ง  
มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ.2561-2565)  
ด้านการบร ิหารราชการแผ่นด ิน ประเด ็นการปฏิร ูปที ่  ๒ ระบบข้อมูลภาคร ัฐม ีมาตรฐาน ทันสมัย  
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 ๒๕๘๐) ด้านความมั ่นคง 
เป้าหมายที่ 2.2 บ้านมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการจั ดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติง านในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง  
ตั้งแต่การรับสมัครเลือกตั้ง การออกแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศผลการเลือกตั ้ง ทำให้ข้อมูล 
ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นข้อมูลชุดเดียวกันที ่มีความถูกต้องและมีการจั ดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน  
สะดวกต่อการสืบค้น 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั ้งได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส  
และสามารถตรวจสอบได้ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
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การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพ้ืนที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

4 

 

ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื ่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเท่ียงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู ้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน 
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๑ : เร่งรัดการเปลี ่ยนแปลงกระบวนการเลือกตั ้ง/การออกเสียงประชามติด ้วย

เทคโนโลย ี  ในย ุคเทคโนโลย ีท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงอย ่างฉ ับพล ัน ( Disruptive 
Technology) สามารถนำไปสู ่การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart 
OECT 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบตดิตามและรายงานผลการสบืสวนไตส่วนการเลือกตั้ง ระบบ ๑ 
 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบติดตามและรายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้ง 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงานภารกิจสืบสวนไต่สวน 
การเลือกตั้ง ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างโปร่งใส 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 
๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
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๖) จัดทำระบบ 
๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาระบบติดตามและรายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จการติดตามและรายงานผลครอบคลุมจำนวนเรื่องท้ังหมดที่ได้รับร้องเรียน (เชิงคุณภาพ) 

ในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ติดตามและรายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้งได้ 
ระดับท่ี 2 ติดตามและรายงานผลครอบคลุมจำนวนเรื่องทั้งหมดที่ได้รับร้องเรียนตรงตาม

เป้าหมาย เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่การสืบสวนไต่สวนการเลือกตั ้งได้อย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ระดับท่ี 3 ติดตามและรายงานผลครอบคลุมจำนวนเรื่องทั้งหมดที่ได้รับร้องเรียนมากกว่า
เป้าหมาย เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่การสืบสวนไต่สวนการเลือกตั ้งได้อย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์
แนวโน้ม เพื่อวางแผนการป้องกันหรือแนวทางการให้ความรู้ เพื่อลดข้อร้องเรียน
ต่าง ๆ ได ้

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีระบบติดตามและรายงานผลการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้ง 
2) มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสืบสวนไต่สวนที่ง่ายต่อการสืบค้นใช้งาน และติดตามงาน 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจสืบสวนไตส่วน 

13. วิธีการประเมินผล 
- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ท 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ และเช่าระบบเพื่อการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

1.2.1. กิจกรรมย่อยที่ 1: จัดหาระบบ GIS และนำเทคโนโลยี Non-SQL มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ ่

2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายร ัฐบาลที ่ส ่งเสร ิมการนำข ้อม ูลท ี ่ม ีอย ู ่มาประมวลผลเพ ื ่อประโยชน ์ในการ  
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔  
ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกล่าวให้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เท ี ่ยงธรรมและควบคุมด ูแลการออกเส ียงประชามติให ้ เป ็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับ 
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัด
การบูรณาการการบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวก
การสืบค้นข้อมูล รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง  
(พ.ศ.2561-2565) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเช ื ่อมโยงกัน ก ้าวส ู ่ร ัฐบาลดิจิท ัล ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘๐)  
ด้านความมั่นคง เป้าหมายที่ 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั ้งท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้ปฏิบัติง านในกระบวนการ 
จัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่การรับสมัครเลือกตั้ง การออกแบบพิมพ์ต่ าง ๆ ตลอดจนการประกาศผลการเลือกตั้ง  
ทำให้ข้อมูลตั ้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นข้อมูลชุดเดียวกันที ่มีความถูกต้องและมีการจั ดเก็บข้อมูล 
อย่างมีมาตรฐาน สะดวกต่อการสืบค้น 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ในการวิเคราะห์การแบ่งเขตเลือกตั้ง การปักหมุดหน่วยเลือกตั้ง การ
แสดงผลข้อมูลผลการเลือกตั้งตามพื้นที่บนแผนที่ การแสดงผลกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งบนแผนที่ การ
แสดงผลความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบบนแผนที่ และวิเคราะห์สถานที่ที ่จะใช้เป็นหน่วยเลือกตั ้ง และ
ประมวลผลร่วมกับระบบงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การใช้ข้อมูล Social Media เพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ข้อมูล 
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
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4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

4 

 

ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุง่มั่น และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2       : ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติให้ชาญฉลาดทั้ง  

ระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบ GIS และนำเทคโนโลยี Non-SQL มาใช้ในการประมวลผลขอ้มูลขนาด
ใหญ่ 

ระบบ ๑ 

2.  ฟังก์ชันการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี Non-SQL ฟังก์ชัน 1 
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6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบ GIS และนำเทคโนโลยี Non-SQL มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการบูรณาการข้อมูลสำคัญเพื่อประมวลผลร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ ซึ ่งจะนำไปสู่  
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 
๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
๖) จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

30,000,000 บาท  

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1.  ระบบ GIS จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

2.  ฟังก์ชันการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี Non-SQL จำนวน 1 ฟังก์ชัน (เชิงปริมาณ) 

๓.  ระดับความสำเร็จของกิจกรรมการส่งเสริมการเลือกตั้งบนแผนที่ (เชิงคุณภาพ)  
 ในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ระบบ GIS มีกิจกรรมการส่งเสริมการเลือกตั้งบนแผนที่ 1 กิจกรรม 

ระดับท่ี 2 ระบบ GIS มีกิจกรรมการส่งเสริมการเลือกตั้งบนแผนที่ 2-4 กิจกรรม 

ระดับท่ี 2 ระบบ GIS มีกิจกรรมการส่งเสริมการเลือกตั้งบนแผนที่ 5 กิจกรรมขึ้นไป 
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10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีข้อมูลขนาดใหญ่เชิง ภูมิศาสตร์ สำหรับวิเคราะห์การแบ่งเขต
เลือกตั้ง การปักหมุดหน่วย วิเคราะห์สถานที่ที ่จะใช้เป็นหน่วยเลือกตั้ง สำหรั บใช้บริหารจัดการการ
เลือกตั้ง หรือใช้ในการสืบสวนไต่สวน และ/หรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้แผนที่ในการบริหารจัดการกลุ่ม
พ้ืนที่ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 

2) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ส่งเสริมให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีภาพลักษณ์อันดี และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจบริหารงานกลาง 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเลือกตั้งแบบสมาร์ท 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ ่และเช่าระบบเพ่ือการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

1.2.1. กิจกรรมย่อยที่ 2 : เช่าระบบเพ่ือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการนำข้อมูลที่มีอยู่มาประมวลผลเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบราชการ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๔ ได้กำหนดให้
คณะกรรมการการเล ือกตั ้งม ีหน ้าท ี ่และอำนาจในการจ ัดหร ือดำเน ินการให้ม ีการจ ัดการเล ือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาซิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  
และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกดังกลา่วให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรมและควบคุมดูแลการออกเสียงประชมติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การ
บริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสะดวกการสืบค้นข้อมูล 
รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปด้านการเมือง (พ.ศ.2561-
2565) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย  
และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง 
เป้าหมายที่ 2.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ซึ่งในการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติง านในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง  
ตั้งแต่การรับสมัครเลือกตั้ง การออกแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนการประกาศผลการเลือกตั้ง ทำให้ข้อมูลตั้งแต่
ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เป็นข้อมูลชุดเดียวกันที่มีความถูกต้องและมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน สะดวกต่อ
การสืบค้น 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูลหลักในระยะ 3 ป ี
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีคว ามพร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื ้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก 
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 
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4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
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ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 2        : ยกระดับการเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติให้ชาญฉลาดทั้ง   

ระบบ (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ) 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบเพื่อการประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะเวลา 3 ปี ระบบ 1 
 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบเพ่ือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะเวลา 3 ปี 
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6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก  :  มีระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถขยายศักยภาพได้ในระยะเวลา 
3 ปี 

เชิงลบ  :   - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 
๕) ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 
๖) ทดสอบระบบ 
๗) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘) ตรวจรับงานจ้าง 
๙) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

10,000,000 บาท (งบประมาณรวม 3 ปี) 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 

1. เช่าระบบเพ่ือการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละระดับมี

รายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1  ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูลหลักในระยะ 1-2 ป ี
ระดับท่ี 2  ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูลหลักในระยะ 3 ปี 
ระดับที่ 3  ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูลหลักในระยะมากกว่า  

3 ปี 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำนักงาน กกต. มีระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่สามารถรองรับการขยายตัวของ
ข้อมูลได้ไม่จำกัด 

2) สามารถใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน กกต. 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

3 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567-2569) 
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจบริหารงานกลาง 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) ระบบหลังบ้าน (Back Office)/สำนักงานอัตโนมัติ (Office 
Automation) 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(Employee Self Service) 

2. หลักการและเหตุผล 

สำน ักงานคณะกรรมการการเล ือกต ั ้ ง ได ้ เล ็งเห ็นถ ึงความสำค ัญในการพัฒนาบ ุคล ากร 
และการเป็นอยู่รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงาน  
ได้ตามภารกิจ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช้กระดาษ (Paperless) เนื่องด้วยการจัดทำ
ระบบบริการตนเองของผู ้ปฏิบัต ิงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง (Employee Self Service)  
จะช่วยสนับสนุนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสวัสดิการ หรือข้อมูลต่าง ๆ ในระบบดิจิทัล สามารถ 
อนุมัติข้อมูลตามลำดับชั้นได้ผ่านระบบ ตรวจสอบสถานะข้อมูลตนเองได้อย่างรวดเร็ว ลดการจัดทำแบบฟอร์ม/
เอกสาร/รายงาน และเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ลดขั้นตอนการดำเนินงานและเอกสาร
ประกอบ สามารถตรวจสอบสถานะของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองได้ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก 
ความสามัคคี   
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4 : เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียุค

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉันพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่การ  
“แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กกต.  
(Employee Self Service) 

ระบบ ๑ 

2. ผู้ใช้งานระบบ คน ๓,๐๐๐ 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน กกต. (Employee Self Service) 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ภายในองค์กร และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน อันเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญ
ในการขับเคลื่อนองค์กร 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
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๖) จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

20,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2. ระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 มีระบบบริหารตนเองของผู ้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะข้อมูลตนเองใน
ระบบ 

ระดับที่ 2 มีแนวทางนโยบายรองรับการปฏิบัติงานที ่สนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัต ิงาน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งใช้งานระบบบริการตนเองของ
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานะข้อมูลตนเองในระบบ ลดการใช้กระดาษ 
และลดกระบวนการ Manual Process 

ระดับท่ี 3 ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้งานระบบบริการ
ตนเองของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบสถานะข้อมูลตนเองในระบบทุกขั้นตอน  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีระบบบริการตนเองของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2) ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลตนเอง และสวัสดิการต่าง ๆ 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจบริหารงานกลาง 

13. วิธีการประเมินผล 
- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการสร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
(e-office) ระบบหลังบ้าน (Back Office)/สำนักงานอัตโนมัติ (Office 
Automation) 

1.2. กิจกรรมหลัก :  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
เลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต 
โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของประชาชน  เกี่ยวกับ 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ส่งเสริมพรรคการ เมืองให้เป็น
สถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเพื่อให้การ
ดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปตามภารกิจงานดังกล่าว ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ
และต้องได้รับการส่งเสริม คือ การให้บริการประชาชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการให้บริการในลักษณะรวมศูนย์การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล โดยรวบรวมบริการทั้งหมดอยู่
ในแหล่งเดียว จัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ เพื่อให้การบริการของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ลดความสับสนในการเข้าถึงบริการของ
ผู้รับบริการ สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้บริการของผู้รับบริการ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ กำหนด
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง สอดรับกับนโยบายการลดใช้กระดาษ (Paperless) 
ของภาครัฐ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื ่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั ้นตอนการ
ดำเนินงาน ลดเอกสารในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
และประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรั บ 
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การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้าง เสริมความรัก 
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4 : เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  

ยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉันพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่
การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ ระบบ ๑ 
 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1 ผลลัพธ์ 

ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6.2 ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการนำระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาช่วยในการเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  
และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
๖) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 
ระบบ (เชิงปริมาณ) 

2. ระดับความสำเร็จในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละ
ระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับท่ี  1 มีระบบบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ล่าช้ากว่าแผนงาน 
ระดับท่ี  2 มีระบบบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามแผนงาน  
ระดับท่ี  3 มีระบบบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามแผนงาน

ก่อนแผนงาน 2 เดือน 
3. ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 80  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้สะดวก รวดเร็ว 
3) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้ตรง

กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

11. ผู้ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจบริหารงานกลาง 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงาน 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายนอก 

2. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นศาสตร์ว ิชาความรู ้เฉพาะทางและในการกำกับติดตามโครงการต่าง ๆ  
ด้านดิจิทัลจำเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานการเปลี่ยน
ผ่านสู ่ระบบดิจิทัลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง 
และการบริการดิจ ิท ัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
ในการบร ิหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื ่อใช ้ในการปฏิบ ัต ิงาน และสะดวก การส ืบค้นข้อมูล  
รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย จึงควรมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ 
และช่วยกำกับดูแลงานได้ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นที่ปรึกษาและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
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โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องคก์รภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4 : เร่งรัดสร้างนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  

ยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างฉันพลัน (Disruptive Technology) สามารถนำไปสู่
การ “แปลงร่าง” ให้เป็น Digital OECT/Smart OECT 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
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o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัประจำสำนักงาน กกต. คน ๓ 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำสำนักงาน กกต. สัปดาห์ละอย่างน้อย ๒ วัน 

โดยรายงานผลการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นประจำทุกเดือน 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งมีที ่ปรึกษาที ่เชี ่ยวชาญและให้คำแนะนำในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร และกำกับดูแลติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ให้คำแนะนำประจำเดือน 
๕) ตรวจรับงานจ้าง 
๖) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

1,๐00,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รายงานผลการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำเดือน (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้คำปรึกษาของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล (เชิงคุณภาพ) แต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งทันที  
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ระดับท่ี 2 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามารถนำแนวทาง/ข้อเสนอ
ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระดับท่ี 3 ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นอกเหนือจากที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ  

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลประจำสำนักงาน กกต. 

2) มีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้คำแนะนำการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
สำนักงาน กกต. 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- จำนวนวันในการเข้าประจำที่สำนักงาน กกต. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ 
- รายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาประจำเดือน 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ 

1.2. กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 
(KPIs) 

2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ประกอบกับบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื ่อนองค์กรไปสู่ปัจจัยความความสำเร็จ 
จึงจำเป็นต้องมีการชี้วัดที่มีมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถประเมินผลด้วยกระบวนการที ่มีมาตรฐาน  
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีตัวชี้วัดที่มีประสิทธิผล ในการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติและการติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน จะช ่วยให ้ผลการประเมินผลมีความถูกต ้อง แม่นยำ ลดความยุ ่งยากจากการใช ้เอกสาร  
ผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๘0) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัด
การบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั ้ง และการบริการดิจิทัล เพื ่อให้สำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมีการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
และสะดวกการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย  

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรายงานผล
ตามแผนงาน อันนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภั ยอย่างกว้างขวาง 
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

4 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2560) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 8 : เร่งรัดการพัฒนาเพ่ือยกระดับบุคลากรของสำนักงาน กกต. รองรับการจัดการ

เลือกตั้ง/การออกเสียงประชามติ 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
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o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบประเมินผลการปฏบิัติงานและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน 
(KPIs) 

ระบบ 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวางเป้าหมายและติดตามการ
ดำเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานโดยรวมขององค์กร 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
๖) จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 
๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

2,000,000 บาท 
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9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน (KPIs) จำนวน 1 

ระบบ 
2. ระดับความสำเร็จการของพัฒนาศักยภาพหลังจากประเมินผล (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละระดับมี

รายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1  พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับการประเมินผล

การปฏิบัติงาน และสามารถติดตามแผนงานได้ผ่านระบบ 
ระดับท่ี 2 พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และ

สามารถติดตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ผ่านระบบ 
ระดับท่ี 3 พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีศักยภาพสูง และ

สามารถติดตามแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ผ่านระบบ 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) มีระบบช่วยในการวางเป้าหมายของส่วนงาน และผู้บริหาร 
2) มีระบบช่วยติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจบริหารงานกลาง 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1.2. กิจกรรมหลัก : ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ระยะที่ 2 

2. หลักการและเหตุผล 

การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในสำนักงาน กกต.จังหวัดมีการใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณท้ังแบบใช้สาย 
(LAN Cable) และอุปกรณ์เครือข่ายไร ้สาย (Wi-Fi) ใช ้บริการผ่านเครือข่ายผู ้ให ้บริการอินเทอร ์เน็ต 
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสำนักงาน กกต.จังหวัด จะเป็นผู้ดำเนินการขอใช้บริการเอง โดยจะไม่มีการเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (Log) นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบเครือข่ายจากสำนักงาน กกต. จังหวัด 
มายังสำนักงาน กกต. ส่วนกลาง ยังไม่มีเสถียรภาพเพียงพอต่อการใช้งาน พบได้จากปัญหาการใช้งานระบบ  
ที่ต้องการระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพสูง เช่น ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นต้น  
จึงมีความจำเป็นทีส่ำนักงาน กกต.จังหวัด ต้องปรับปรุงระบบอุปกรณ์เครือข่ายให้มีความทันสมัย มีความเสถียร  
มีความปลอดภัย และมีแบนด์วิดท์ที่เพียงพอที่จะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบงานและแอปพลิเคชันต่าง ๆ  
ที่จะถูกพัฒนาขึ ้นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที ่ทันสมัยแบบ Software-Defined Network ประกอบกับระบบ 
Firewall ของสำนักงาน กกต. นั้น เริ ่มต้นใช้งานในปี พ.ศ. 2557 มีอายุการใช้งาน 7 ปี และไม่มีระบบ 
Firewall สำรอง หาก Firewall หลักเสียหาย สำนักงาน กกต.ส่วนกลาง จะไม่สามารถใช้งานได้ และสำนักงาน 
กกต.จังหวัด จะไม่สามารถเข้าถึงระบบส่วนกลางได้ ดังนั้นสำนักงาน กกต.  จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาระบบ 
Firewall ทดแทนของเดิม และระบบ Firewall สำรอง พร้อมทั้งระบบเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Logging 
system) และระบบป้องกันภัยการจู่โจมทางไซเบอร์ (Intrusion Prevention System) 

3. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
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และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพ้ืนที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
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ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
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ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. มีระบบเครือข่าย SDWAN สำหรบัสำนักงาน กกต.จังหวัด จังหวัด 37 
2. มีระบบรักษาความปลอดภยั Firewall พร้อมระบบ Backup  ระบบ ๑ 
3. มีระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ระบบ ๑ 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
- มีระบบเครือข่ายสารสนเทศแบบ SDWAN ครบทุก 37 จังหวัด 
- มีระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ระบบ 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก  :  สำนักงาน กกต. จังหวัดมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยรองรับการใช้งาน Video Conference 
ที่มีอยู่ปัจจุบันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณภาพสูงขึ้น มีระบบเก็บ Log ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 

เชิงลบ  :   - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
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๔) ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 
๕) ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 
๖) ทดสอบระบบ 
๗) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘) ตรวจรับงานจ้าง 
๙) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

๓๒,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ติดตั้งระบบ SDWAN สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  

จำนวน 37 จังหวัด (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับคุณภาพของระบบเครือข่ายในแต่ละระดับมีหลายละเอียด ดังนี้ (เชิงคุณภาพ) 

ระดับท่ี 1  มีการให้บริการระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยี SDWAN 
ระดับท่ี 2 การให้บริการระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย 
ระดับท่ี 3 การให้บริการระบบเครือข่ายมีเสถียรภาพ ครอบคลุมพ้ืนที่การใช้งานภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีความม่ันคงปลอดภัย 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สำนักงาน กกต. จังหวัด และ กกต. ส่วนกลาง มีระบบอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศแบบ SDWAN 

รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งแบบ LAN-Cable และ Wi-Fi 
2) มีระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ครบทั้ง 77 จังหวัด 
3) มีระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ Firewall พร้อมอุปกรณ์ Backup  

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

๑๒ เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบ Database Protection และ End-Point Protection System 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มาขึ้น 
ประกอบกับพระราชาบัญญัติร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ซึ ่งทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพื ่อป้องกันการโจมตีจากผู ้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ
สารสนเทศของสำนักงาน อันเป็นระบบที่มีข้อมูลที่สำคัญต่อความม่ันคงของประเทศ และยกระดับสู่การป้องกัน
การโจมตีจากทุกรูปแบบ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือป้องกันการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกต. และการโจมตีผ่าน 
Ransomware 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่าง เท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื ้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก 
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 
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เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 
o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
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o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบ Database Protection และ End-Point Protection System 
รองรับ 3000 ผู้ใช้งานและระยะเวลา 1 ปี 

ระบบ 1 

 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
สำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับ Database Protection 

และ End-Point Protection System รองรับ 3000 ผู้ใชง้านและระยะเวลา 1 ปี 
 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีมี
ความปลอดภัยสูง 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 
๕) ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 
๖) ทดสอบระบบ 
๗) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘) ตรวจรับงานจ้าง 
๙) ประเมินผล 
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8. ประมาณการงบประมาณ 

16,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ระบบ Database Protection และ End-Point Protection System จำนวน 1 ระบบ 

รองรับ 3000 ผู้ใช้งาน (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จของการจัดหาระบบ Database Protection และ End-Point Protection 

System ในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 ได้รับระบบ Database Protection และ End-Point Protection 

System ล่าช้ากว่าแผนงาน 
ระดับท่ี 2 ได้รับระบบ Database Protection และ End-Point Protection 

System ตรงตามแผนงาน และกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 
ระดับท่ี 3  ได้รับระบบ Database Protection และ End-Point Protection 

System ก่อนระยะเวลาการดำเนินงาน 1 เดือน 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีความปลอดภัยสูง 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
- ผ่านการทดสอบการเจาะระบบจากหน่วยงานภายนอก 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
1.2. กิจกรรมหลัก : เช่าศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดพิบัติภัย (DR Site) 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้มากขึ้น 
ประกอบกับพระราชบัญญัติร ักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ. 2562 ซึ ่งทำให้สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั ้งจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพื ่อป้องกันการโจมตีจากผู ้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ
สารสนเทศของสำนักงาน อันเป็นระบบที่มีข้อมูลที่สำคัญต่อความม่ันคงของประเทศ และยกระดับสู่การป้องกัน
การโจมตีจากทุกรูปแบบ และสำนักงาน กกต. จำเป็นต้องมีศูนย์สำรองข้อมูล กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ เพ่ือป้องกัน
การสูญหายของข้อมูลสำคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีระบบสำรองข้อมูลที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

2 

 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องค์กรภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 
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แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
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o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดพิบตัิภัย (DR Site) รองรับร้อยละ 100 ปี 3 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 
6.1 ผลลัพธ์ 

มีศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดพิบัติภัย (DR Site) รองรับร้อยละ 100 อย่างน้อย 3 ปี 

6.2 ผลกระทบ 

เชิงบวก :   ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีมี
ความปลอดภัยสูง และมีระบบป้องกันข้อมูลสำคัญสูญหายถาวร 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 
๕) ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 
๖) ทดสอบระบบ 
๗) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘) ตรวจรับงานจ้าง 
๙) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

18,000,000 บาท 
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9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. มีระบบศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ (DR site) ระยะเวลา 3 ปี (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับคุณภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละระดับมี

รายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
ระดับท่ี 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน 

ที่ผ่านการทดสอบการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล ตรงตามเป้าหมาย 
รวมทั้งมีแผนการปฏิบัติงานต่อเนื่อง (Business Continuity Plan)  

ระดับท่ี 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งาน 
ที่ผ่านการทดสอบการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล ตรงตามเป้าหมาย  
มีแผนการปฏิบัติงานต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) มีระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีความปลอดภัยสูง และมีระบบป้องกัน
ข้อมูลสำคัญสูญหายถาวร สอดคล้องกับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศระดับสากล 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบบสารสนเทศของสำนักงาน กกต. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีความปลอดภัยสูง 
และมีระบบป้องกันข้อมูลสำคัญสูญหายถาวร 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569) 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- ผ่านการทดสอบการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล และแผนการปฏิบัติงานต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan) 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการพัฒนาการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

1.2. กิจกรรมหลัก : เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. หลักการและเหตุผล 

เครื ่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เป็นเครื ่องมือสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้  
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในองค์ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับระบบ
สารสนเทศที่ใช้งาน ประกอบกับปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และรวดเร็ว ซึ ่งทำให้การจัดซื้อตามกระบวนการ อาจไม่ได้อุปกรณ์ที ่เหมาะสมและทันเวลา 
นอกจากนั้น การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ต้องใช้บุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความรู้
จำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จะเป็นการลดภาระการดูแลและบำรุงรักษา
ของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี เพื่อไปปฏิบัติงานอื่นที่มีความสำคัญมากกว่า และจะทำให้สำนักงาน กกต.  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนได้ตามการเปลี่ยนแปลง 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อให้ได้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานที่มีความทันสมัย มีผู ้ดูแลและบำรุงรักษา 
ให้อย่างสม่ำเสมอ 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องคก์รภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
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เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ
ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 
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4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
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o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร ์ เครื่อง 300 
2. เช่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงาน กกต. จังหวัด เครื่อง 154 
3. เช่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงานส่วนกลาง เครื่อง ๕๔ 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
สำนักงาน กกต. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมาย

ทดแทน 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   สำนักงาน กกต. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีทันสมัย และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างวางแผนการส่งมอบ 
๕) ผู้รับจ้างส่งมอบอุปกรณ์ 
๖) ตรวจสอบการใช้งาน 
๘) ตรวจรับงานจ้าง 
๙) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

30,000,000 บาท 
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9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 300 เครื่อง จำนวน ๓ ป ี
2. เช่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงาน กกต. จังหวัด 154 เครื่อง จำนวน ๓ ปี 
3. เช่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับสำนักงานส่วนกลาง ๕๔ เครื่อง จำนวน ๓ ปี 
4. ระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของสำนักงาน ในแต่ละระดับ 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

ทันสมัย และมีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมายล่าช้ากว่าแผนงาน 
ระดับท่ี 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

ทันสมัย และมีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมายตรงตามแผนงาน 
ระดับท่ี 3 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

ทันสมัย และมีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฎหมายตรงตามแผนงาน ได้รับการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อพบปัญหา หรือเมื่อมีการอัพเกรดประสิทธิภาพใหม่ ๆ 
ในทันที 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สำนักงาน กกต. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทันสมัย และมีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย  

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

3 ปี (ปีงบประมาณ 2567-2569) 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานอุปกรณ์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์ 

 
  

 
 
 
 



สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 
 

1 

 

แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2568-2572) และทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) 

2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสารมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั ้งอย่างต่อเนื ่อง  
และในปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าสู่นโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งประเทศไทยได้วางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
เพ่ือให้ประเทศมีทิศทางการพัฒนาในแนวทางเดียวกัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
เห็นชอบต่อข้อเสนอทั้ง 5 ข้อ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเดิม) ซึ่งการเห็นชอบต่อข้อเสนอดังกล่าวส่งผลให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้องจัดทำปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของหน่วยงาน  
แทนการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม ระยะต่อมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมขอความร่วมมือในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ให้บรรลุเป้าหมายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจัดทำข้อมูลดังกล่าวส่งให้ และใช้ข้อมูลเป็นกรอบ
แผนปฏิบัติงานและของบประมาณ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที ่ 23 มกราคม 2560 โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนด 
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
และหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตน จัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการ หรือแผนงาน
ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว อีกทั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อบูรณาการ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกันของสำนักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
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4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
(  ) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้

สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที ่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  
(  ) เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
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แผนระดับท่ี ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๘ :  สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื ่อสารทันสมัยสามารถ

เชื่อมโยง เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. แผนปฏิบัติการดจิิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568-2572) 

แผน 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1 ผลลัพธ์ 
สำนักงาน กกต. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2568-2572)  

เพ่ือใช้สำหรับจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2568 - 2572 

6.2 ผลกระทบ 

เชิงบวก :   แผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล ซึ่งจะทำให้สำนักงาน กกต. มีทิศทางที่ชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติงาน
ด้านระบบดิจิทัล 

เชิงลบ : - 
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7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ที่ปรึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง 
๕) วิเคราะห์และวางแผนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๖) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
๗) รับฟังความคิดเห็น 
๘) สรุปผลและประกาศใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

5,000,000 บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2568-2572) จำนวน 1 

แผน (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งระยะ 5 ปี (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เสร็จทันกำหนด ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย แต่ยังมีข้อผิดพลาดบางประการที่ต้องให้พนักงาน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแก้ไขให้ 

ระดับท่ี 2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เสร็จทันกำหนด ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และดำเนินการในรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

ระดับท่ี 1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ เสร็จก่อนกำหนด 1 เดือน หรือเร็วกว่า ผ่านการ
รับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถดำเนินการใน
รายละเอียดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำนักงาน กกต. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) เพ่ือใช้ในการของบประมาณประจำปีของสำนักงาน กกต. 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 
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12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. วิธีการประเมินผล 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัลผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- แบบคำของบประมาณแต่ละปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบบริหารการประชุมและกระบวนการทำงาน (Enterprise Content 
Management) 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการเก็บข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบเอกสาร แฟ้มงาน
เอกสารต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเอกสารคู่มือการทำงาน แบบฟอร์ม ไฟล์ภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเอกสาร
และไฟล์เอกสารเหล่านี้ ได้ถูกจัดเก็บไว้ที่แต่ละหน่วยงาน ทำให้มีความซ้ำซ้อนของเอกสารและไฟล์เอกสารต่าง ๆ 
อีกทั้งการปรับปรุงเอกสารและไฟล์เอกสาร ยังเกิดความล่าช้า ไม่สามารถที่จะค้นหามาใช้งานได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี้ ข้อมูลเอกสารในยุคดิจิทัลมี
เป็นจำนวนมากขึ้น จุดประสงค์ของการเก็บเอกสารก็มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้การบริหารจัดการข้อมูล
เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับความต้องการได้เท่าที่ควร ดังนั้น กกต. จึงมีความ
จำเป็นในการจัดหาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management: ECM) 
เพ่ือนำมาใช้บริหารจัดการเอกสารและไฟล์เอกสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือช่วยให้กระบวนการทำงานสั้นลง และ
พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและเอกสารได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา 

3. วัตถุประสงค์ 

บริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เพื่อเป็นการจัดการ
ข้อมูลและเอกสาร รวมทั้ง การดำเนินการ (Workflow) ภายในองค์กร 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง สร้างรากฐานการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล ให้คนไทยได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ  
และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวาง  
และครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและคุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรัก  
ความสามัคคี   
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศไทย 
รองรับการเปลี ่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร ็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง  
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย 
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในช่วงวัยทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการ
บริการดิจิทัลและบริหารจัดการเลือกตั้ง ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะ
บุคคล ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู ้ในการ
สร้างสรรค์กระบวนงานใหม่ ๆ 

เป้าหมายที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อธิบายความสอดคคล้อง ยกระดับการพัฒนาบริการประชาชนของภาครัฐให้ได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนการให้บริการ พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาทุกระดับ  
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการกระจาย
อำนาจและสนับสนุนบทบาทของท้องถิ่นให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ก้าวเข้าสู่
องคก์รภาครัฐทันสมัย บุคลากรมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ 

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็น ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
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ประเด็นย่อย ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

ประเด็นย่อย ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

ชาติในทุกระดับ 

ประเด็น ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
ประเด็นย่อย องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ประเด็นย่อย พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
ประเด็นย่อย ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ประเด็นย่อย บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์

สุจริต 
ประเด็นย่อย การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ

เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
ประเด็นย่อย การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น

ระบบแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
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แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 
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(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓  

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-2580) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เร่งรัดการบูรณาการ การบริหารการจัดการเลือกตั้ง และการบริการดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 9 : ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. ระบบบรหิารการประชุมและกระบวนการทำงาน (Enterprise Content 
Management) 

ระบบ 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
- เพ่ิมความรวดเร็วและทำให้ขั้นตอนกระบวนการการทำงานสั้นลง โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล

และเอกสารได้อย่างรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา 
- ลดความผิดพลาดในกระบวนการทำงาน  
-   มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับ 
-   ลดค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ รวมไปถึงประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก : ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สามาถทำงานได้ง่าย และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการทำงาน ไม่ซับซ้อน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานได้ดียิ่งขึ้น  

เชิงลบ : - 
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7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
๕) ออกแบบระบบ 
๖) จัดทำระบบ 
๗) ทดสอบระบบ 
๘) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๙) ตรวจรับงานจ้าง 
๑๐) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

30,000,000  บาท 

9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาระบบระบบบร ิหารการประชุมและกระบวนการทำงาน (Enterprise Content 

Management) จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ความพึงพอใจในการบริหารการประชุมและกระบวนการทำงานอย่างน้อยร้อยละ 80  

(เชิงคุณภาพ) 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) สำนักงาน กกต. สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพ้ืนที่เก็บเอกสาร  
2) เพิ่มประสิทธิผลโดย ECM การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม การใช้ Workflow เพ่ือ

การทำงานโดยอัตโนมัติเป็นประจำ จะทำให้การใช้เวลาหรือทรัพยากรที่ต้องดำเนินงานนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้คุณภาพของงานมากขึ้น ในขณะที่ใช้เวลาเท่าเดิม 

3) ทำให้ผู้มีอำนาจนัดสินใจได้รับข้อมูลที่ดีขึ้น และเร็วขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัย
ในการเข้าถึงข้อมูล ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

12 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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13. วิธีการประเมินผล 

- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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แบบจัดทำโครงการ (ปี 2567) 

1. ชื่อแผนงานโครงการ 

1.1. โครงการ : โครงการวางระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ 

1.2. กิจกรรมหลัก : จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบ Private 
Cloud 

2. หลักการและเหตุผล 

ข้อมูลจัดเป็นทรัพย์สินที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับ  
การนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน  แต่ในปัจจุบัน
หน่วยงานภาครัฐยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับข้อมูล  
ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
เช่น การรักษาความลับ การเข้าถึงข้อมูล การรักษาความเป็นส่วนบุคคล คุณภาพของข้อมูล เช่น ความถูกต้อง 
ความครบถ้วน ความเป็นปัจจุบัน การเปิดเผยข้อมูล เช่น หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล 
กระบวนการขอใช้ข้อมูลซับซ้อนและใช้เวลานาน ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานต่อได้ง่าย และยังไม่มีการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สำนักงาน กกต. จึงต้องจัดหาระบบ  
เพื ่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการใช้งานร่วมกัน และกำหนดสิทธิ ์การเข้าถึงให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบ าล 
ข้อมูลภาครัฐ 

3. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งในรูปแบบ  
ที่ทันสมัย ง่ายต่อการสืบค้น และการบำรุงรักษา 

4. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ 

แผนระดับท่ี ๑ 

4.1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ :  

เป้าหมายที่ ๑ : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
อธิบายความสอดคล้อง นำเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย ให้คนไทย
ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วม ตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา
และพัฒนาประเทศ โดยการอำนวยความปลอดภัยอย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตสำนึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคี  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาทาง
พรรคการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
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เป้าหมายที่ ๒ :  ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
อธิบายความสอดคล้อง ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ประเทศไทย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยพัฒนาให้ครอบคลุมถึง 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทย  
กับประชาคมโลก 

เป้าหมายที ่๓ : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
อธิบายความสอดคคล้อง มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง เชิงคุณภาพในช่วงวัย
ทำงาน ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล  
ให้มีการปฏิบัติงานตามหลักการเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่พึง
ประสงค์ มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกด้านความรู้  

4.2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน*  

4.2.1. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง* 
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ประเด็น การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.2.2. ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

ประเด็นย่อย โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ประเด็นย่อย ช่วงวัยแรงงาน 

แผนระดับท่ี ๒ 

4.3. ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นแผนแม่บท : ความมั่นคง 

เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๑ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น 
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ประเด็นแผนแม่บทที่ ๗ : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๗ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น  

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๓ ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที ่๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายแผนแม่บทที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน

ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๔ แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 

ตระหนักในความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นแผนแม่บทที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทท่ี ๒๐  

๑) บริการของรัฐประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
๒) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๑ การพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๒ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๑) เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๓ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

แผนแม่บทย่อยท่ี ๔ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ ๔ ภาครัฐมีขีดสมรรนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
แผนแม่บทย่อยท่ี ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อยท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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4.4. ความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ* 

4.4.1. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรง*  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและการเคารพเสียงข้างน้อย 

(  ) เป้าหมายที่ ๕ ให้สื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพสกนิกร 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากร
ที่เป็นธรรม 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้มีการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่น 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๔ การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้การเลือกตั้งมีความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๒ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตาม

กฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด 
(  ) เป้าหมายที ่๓ ให้ทุกภาคสว่นมสี่วนรว่มในการเลือกตั้งเพ่ือให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม 
(  ) เป้าหมายที่ ๔ ให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและเป็นของ

ประชาชนอย่างแท้จริง 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย 
(  ) เป้าหมายที่ ๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
(  ) เป้าหมายที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

ศรัทธา และยอมรับของประชาชน 

4.4.2. แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม 
(  )  ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้

สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที ่ตรงตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการกำหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  
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(  ) เป้าหมายที่ ๒ : บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล สำหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(  ) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ : การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
การจัดการ Fake News 

(  ) เป้าหมายที่ ๑ : การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยำ 
ความรวดเร็ว และมีช่องทางการติดต่อสื ่อสารที ่เพิ ่มมากขึ ้น รวมทั ้งดำเนินงาน  
ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤตที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง 

(  ) เป้าหมายที่ ๒ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ที่สอดคล้องตามบทบาท
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๒ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ ๖ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ ๒ เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ

ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

แผนระดับท่ี ๓ (ตามมติ ครม. วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

4.6. แผนที่สอดคล้อง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตย และส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
กลยุทธ์ที่ ๘ :  สร้างนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทันสมัยสามารถ

เชื่อมโยง  เครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ  
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล* 

o นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
o นโยบายการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
o นโยบายการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
o นโยบายการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
o นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
o นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o นโยบายการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
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o นโยบายการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
o นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
o นโยบายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
o นโยบายการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
o นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

5. เป้าหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2567 
แผน/ผล 

1. จัดหาระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบ 
Private Cloud 

ระบบ 1 

6. ผลลัพธ์และผลกระทบ 

6.1. ผลลัพธ์ 
ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบ Private Cloud 

6.2. ผลกระทบ 

เชิงบวก :   เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน และลดความเสี่ยงเก่ียวกับข้อมูลสูญหาย 
รวมทั้ง จำกัดการเข้าถึงชั้นข้อมูลตามสิทธิ์ที่กำหนด 

เชิงลบ : - 

7. แนวทางการดำเนินการ 

๑) ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
๓) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
๔) ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 
๕) ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 
๖) ทดสอบระบบ 
๗) อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
๘) ตรวจรับงานจ้าง 
๙) ประเมินผล 

8. ประมาณการงบประมาณ 

5,000,000 บาท 
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9. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรูปแบบ 

Private Cloud จำนวน 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 
2. ระดับความสำเร็จของระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งรูปแบบ Private Cloud (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละระดับมีรายละเอียด ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 มีระบบจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรูปแบบ 

Private Cloud ที่จำกัดการเข้าถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล 
ล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลา 

ระดับท่ี 2 มีระบบจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรูปแบบ 
Private Cloud ที่จำกัดการเข้าถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล  
ตรงตามแผนงานและกรอบระยะเวลา 

ระดับท่ี 3 มีระบบจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรูปแบบ 
Private Cloud ที่จำกัดการเข้าถึงเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล 
ก่อนระยะเวลา 1 เดือน หรือเร็วกว่า 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) มีระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานในรูปแบบ Private Cloud 
2) สำนักงาน กกต. สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน 
3) ข้อมูลได้รับการปกป้องด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4) จำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล 

11. ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

6 เดือน 

12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนกลาง : กลุ่มภารกิจบริหารงานกลาง 

13. วิธีการประเมินผล 

- ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
- แบบสอบถามสำหรับหน่วยงานผู้ใช้งานระบบ 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
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