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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ให้เหมาะสม  เพื่อรองรับภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม 
คร้ังที่  ๑๖/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ขอ้ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๖) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๗) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  มติ  หรือคําสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  
และให้หมายความรวมถึงการออกเสียงประชามติ 

“กฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วย  
พรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วย
การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วย   
การออกเสียงประชามติ 

ข้อ ๕ ให้สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการและ 
นายทะเบียนพรรคการเมือง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) งานธุรการของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมืองศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับงานของคณะกรรมการและนายทะเบียนพรรคการเมือง 

(๒) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเลือกตั้ง   
(๓) เผยแพร่วิชาการ  ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๔) รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  

เก่ียวกับการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง  หรือเก่ียวกับการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) รับเร่ืองร้องเรียนหรือคัดค้านเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ง   
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พรรคการเมือง  หรือบุคคลอื่นใด  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๖ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานเป็น  ๒  ส่วน  ดังนี้ 
(๑) ส่วนกลาง  ได้แก่  สํานักและสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  และส่วนงาน   

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๒) ส่วนภูมิภาค  ได้แก่  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
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ข้อ ๗ ให้แบ่งส่วนงานของสํานักงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานักบริหารทั่วไป 
(๒) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๓) สํานักการคลัง 
(๔) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(๕) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๖) สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๑ 
(๗) สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๒ 
(๘) สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๓ 
(๙) สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๔ 

(๑๐) สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๕ 
(๑๑) สํานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน 
(๑๒) สํานักวินิจฉัยและคดี 
(๑๓) สํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๑ 
(๑๔) สํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๒ 
(๑๕) สํานักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 
(๑๖) สํานักกิจการพรรคการเมือง 
(๑๗) สํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ 
(๑๘) สํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง 
(๑๙) สํานักส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
(๒๐) สํานักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๒๑) สํานักผู้ตรวจการ 
(๒๒) สํานักผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒๓) สํานักกฎหมายและคดี 
(๒๔) สํานักการประชุม 
(๒๕) สํานักประชาสัมพันธ์ 
(๒๖) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๑) สํานักพัฒนาบุคลากร 
 (๒) สํานักวิจัยและวชิาการ 

(๒๗) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ข้อ ๘ ส่วนงานตามข้อ  ๗  (๑) - (๒๕)  และ  (๒๗)  อาจจัดแบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๒) กลุ่มงาน 
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ข้อ ๙ ส่วนงานตามข้อ  ๗  (๒๖)  อาจจัดแบ่งส่วนงาน  ดังนี้ 
(๑) สํานัก 
(๒) ฝ่ายหรือส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
(๓) กลุ่มงาน 
ข้อ ๑๐ สํานักบริหารทั่วไป  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) งานกิจการทั่วไป  งานสารบรรณ  งานธุรการ  งานจัดเก็บและทําลายเอกสารและงานให้บริการ

ข้อมูลข่าวสาร 
(๒) เสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดหรือปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้านเอกสาร   

และการบริหารสํานักงาน 
(๓) ดําเนินการประสานงานและอํานวยความสะดวกงานด้านรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ   

ของคณะกรรมการและสํานักงาน  ตลอดจนการให้การต้อนรับหน่วยงานหรือคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ 

และรองเลขาธิการ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนาระบบ  รูปแบบ  รวมถึงการดําเนินกิจการงานการต่างประเทศ  

ของสํานักงาน 
(๖) กิจการอื่นที่คณะกรรมการหรือสํานักงานมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ 

ส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งโดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 
(๗) ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักบริหารทั่วไป  เป็น  ๒  ฝ่าย  ๑  สํานักงานเลขาธิการ  

ดังนี้ 
(๑) ฝ่ายกิจการทั่วไป  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะระบบ  รูปแบบ  ระเบียบและวิธีการเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการทั่วไป  ระเบียบงานสารบรรณ  และงานธุรการของสํานักงาน 
 (๑.๒) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) บริหารจัดการเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารและทําลายเอกสารตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่กําหนด 
 (๑.๕) ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องในการให้การต้อนรับหน่วยงานหรือ   

คณะบุคคลที่มาศึกษาดูงาน 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณ  งานธุรการทั่วไป  และจัดเก็บรวบรวม
กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือ  คําสั่ง  หนังสือสั่งการ  เอกสารต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ
สํานักงานและของสํานัก 

 (๑.๗) ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ให้บริการแก่
ประชาชนโดยประสานกับส่วนงานต่าง ๆ  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร 

 (๑.๘) ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ 
 (๑.๙) กิจการอื่นที่คณะกรรมการหรือสํานักงานมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจ

ของส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งโดยเฉพาะ  ตลอดจนประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น 
 (๑.๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ  ความช่วยเหลือและความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือสํานักงาน 
 (๒.๒) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ  หรือองค์การ

ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อบรรลุความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 (๒.๓) จัดให้มีการประชุม  การสัมมนา  การเจรจาหรือวิธีการอื่นใดร่วมกับหน่วยงาน  

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (๒.๔) ประสานงานและเตรียมงานพิธีทางการทูต  รวมถึงให้การต้อนรับอาคันตุกะหรือ

คณะอาคันตุกะสําคัญจากต่างประเทศ 
 (๒.๕)  ประสานงานในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศของคณะกรรมการ  

กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของสํานักงาน 
 (๒.๖) ดําเนินการทางด้านเอกสาร  พิธีสาร  และทําหน้าที่ล่าม 
 (๒.๗) รวบรวม  แปล  และจัดทําข้อมูลสารสนเทศส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๒.๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของบุคลากร 
 (๒.๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย   
(๓) สํานักงานเลขาธิการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการ  และรองเลขาธิการ   
 (๓.๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเร่ืองที่นําเสนอ

เลขาธิการ  และรองเลขาธิการ   
 (๓.๓) ประสานงานและศึกษาค้นคว้าเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ของ

เลขาธิการ  และรองเลขาธิการ 
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 (๓.๔) จัดทํากําหนดนัดหมาย  ขั้นตอนการเข้าพบ  การตรวจ  การปฏิบัติงานประจําวัน  
รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ 

 (๓.๕) ติดต่อประสานงานและอํานวยความสะดวกแก่เลขาธิการและรองเลขาธิการ   
ในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ 

 (๓.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
(๒) ศึกษาวิเคราะห์  วางแผน  กําหนดตําแหน่ง  กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานและลูกจ้าง 

ของสํานักงาน 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะเพื่อกําหนด  ปรับปรุงอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  และ

ค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น 
(๔) พัฒนา  ส่งเสริม  วิเคราะห์  วิจัยเก่ียวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบ  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน 
(๕) จัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๖) จัดทําและควบคุมทะเบียนประวัติ  การเกษียณอายุ  เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคล  

ของพนักงานและลูกจ้าง 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับวินัยและสมรรถภาพ  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์  กํากับดูแลจริยธรรม

ของพนักงานและลูกจ้างตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับสทิธิประโยชน์  สวัสดิการ  และคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๓ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๕  ฝ่าย  

ได้แก่ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
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 (๑.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของสํานัก 

 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 

 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 

(๒) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเพื่อการกําหนดหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ 

และวิธีการคัดเลือกบุคลากร 
 (๒.๒) ดําเนินการสรรหา  เลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสํานักงานตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่กําหนดไว้ 
 (๒.๓) ดําเนินการบรรจุ  การแต่งตั้ง  การเลื่อนให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   

และการย้ายเปลี่ยนสายงาน 
 (๒.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะเพื่อกําหนด  ปรับปรุงอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง   

และค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น 
 (๓.๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานและลูกจ้าง 
 (๓.๓) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการในการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานและลูกจ้าง 
 (๓.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ฝ่ายอัตรากําลังและระบบงาน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเพื่อการกําหนดหรือปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารงานบุคคล 
 (๔.๒) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อกําหนดและปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน  หน้าที่

และอํานาจความรับผิดชอบ  การวางแผนกําลังคน  อัตรากําลัง  รวมทั้งมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง  
และลักษณะงาน 

 (๔.๓) จัดทํา  ตรวจสอบ  และควบคุมทะเบียนประวัติ  การรับรองสถานภาพ   
และจัดทําบัตรประจําตัว 
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 (๔.๔) ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง  ตลอดจนบุคคล 
ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 

 (๔.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๕.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  กฎหมาย  ระเบียบ  แนวทางเก่ียวกับ

การดําเนินการตามกระบวนการทางวินัย  การร้องเรียน  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์  เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

 (๕.๒) ดําเนินการเก่ียวกับการร้องเรียน  ร้องทุกข์  สืบสวนสอบสวน  รวบรวมข้อมูล  
รวมทั้งการวิเคราะห์การจัดทําสํานวน  การจัดทําความเห็นในเร่ืองวินัยและจริยธรรม 

 (๕.๓) ดําเนินการเก่ียวกับการให้คําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุนเก่ียวกับการดําเนินการ
ทางวินัย  การร้องทุกข์  และการอุทธรณ์แก่ส่วนงานต่าง ๆ  ในสํานักงาน  ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น 

 (๕.๔) ส่งเสริมด้านวินัยและจริยธรรมให้แก่พนักงานและลูกจ้าง 
 (๕.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยและสมรรถภาพ  การร้องทุกข์  การอุทธรณ์  กํากับดูแล

จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง  และดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๕.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๖) ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๖.๑) ดําเนินการเกี่ยวกับด้านสวัสดิการ  สิทธิประโยชน์  การสงเคราะห์  และคุณภาพ

ชีวิตของพนักงานและลูกจ้าง 
 (๖.๒) ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 (๖.๓) สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง 
 (๖.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สํานักการคลัง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่  และยานพาหนะ 
(๒) ควบคุม  ตรวจสอบ  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวงเงินงบประมาณต่าง ๆ   
(๓) จัดทําบัญชีประเภทต่าง ๆ  งบดุลและรายงานทางการเงิน 
(๔) รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดหรือปรับปรุงระบบงานคลัง 
(๖) บริหารงานพัสดุ  อาคารสถานที่และยานพาหนะ 
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(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักการคลัง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงานและ

ลูกจ้างของสาํนัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะในการกําหนดหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ  

คําสั่ง  ข้อบังคับเก่ียวกับการเงิน 
 (๒.๒) ควบคุม  ตรวจสอบการรับจ่าย  และการโอนเงินทุกประเภทของสํานักงาน  

รวมทั้งการฝากถอนและการนําส่งเงิน 
 (๒.๓) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานใบสําคัญตามกฎหมาย  ระเบียบ  

และข้อบังคับของสํานักงานเพื่อทําการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง 
 (๒.๔) ดําเนินการคํานวณภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  และออกหนังสือรับรองการหักภาษี

ของคณะกรรมการ  เลขาธิการ  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  พนักงานและลูกจ้าง  
ตลอดจนบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

 (๒.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(๓) ฝ่ายบัญชี  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะในการกําหนดหรือปรับปรุงระเบียบ  ข้อบังคับ

เก่ียวกับการบัญชีของสํานักงาน  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําในเร่ืองที่เก่ียวข้องแก่ส่วนงานต่าง ๆ 
 (๓.๒) รวบรวมรายงานบัญชีแยกประเภทของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ประจําจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองเพื่อจัดทํารายงานรายรับ  
รายจ่ายของสํานักงานเป็นประจําทุกเดือนเสนอต่อคณะกรรมการ 

 (๓.๓) จัดทําบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินต่าง ๆ  และจัดทํางบการเงิน
ของสํานักงานเพื่อเสนอต่อผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย 

 (๓.๔) ศึกษา  วิเคราะห์ทางการเงิน  รายรับ  รายจ่าย  ฐานะทางการเงิน  ทรัพย์สิน  
และหนี้สิน 

 (๓.๕) จัดเก็บ  รักษาเอกสารหลักฐาน  และใบสําคัญการรับจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ 
 (๓.๖) ตรวจสอบรายการฝากถอนเงินทุกประเภทของสํานักงานตามสมุดบัญชีของธนาคาร 
 (๓.๗) นําเข้าข้อมูลทางบัญชีประจําเดือนของสํานักงานเข้าสู่ระบบของกรมบัญชีกลาง 
 (๓.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ฝ่ายพัสดุ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะในการกําหนดหรือปรับปรุงระเบียบ  ข้อบังคับ  

และวางแผนเก่ียวกับการบริหารงานพัสดุ  รวมท้ังการจัดซื้อ  จัดหา  พัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงาน 

 (๔.๒) จัดสรรการใช้และควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ของส่วนงานต่าง ๆ  
รวมทั้งการซ่อมแซมบํารุงรักษา 

 (๔.๓) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุง  ซ่อมแซม  บํารุงรักษา   
การรักษาความสะอาด  จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่  และยานพาหนะของสํานักงาน 

 (๔.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๖ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อเสนอแนะและจัดทํานโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงานประจําปี  และแผนงบประมาณ 
(๒) เสนอแนะและจัดทํานโยบายการบริหารงาน  การดําเนินงาน  และการงบประมาณ   

ของสํานักงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(๓) เร่งรัด  ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน  หรือโครงการ  และประเมินผลการปฏิบัติ  
ตามแผนงานหรือโครงการที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติงานส่ีปี  และแผนปฏิบัติงานประจําปี  
ของสํานักงาน  และการดําเนินการเก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

(๔) จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี  บริหาร  และจัดสรรงบประมาณ  การวิเคราะห์  ติดตาม  
และประเมินผลการดําเนินงาน  การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

(๕) จัดทําแผน  และผลการปฏิบัติงาน  และการใช้จ่ายงบประมาณ 
(๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินผลสําเร็จของงาน 
(๗) รวบรวมและจัดทําระบบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารสํานักงาน 
(๘) จัดทําสถิติข้อมูลต่าง ๆ  ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจ 
(๙) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตของคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อ

รัฐสภา 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  

ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทํา 

คําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงานของสํานกั 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติ  ตัวเลข  และจัดทําระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
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(๒) ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) รับผิดชอบการเสนอแนะและจัดทํานโยบายการบริหารงานและการดําเนินงาน

ของสํานักงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และอํานาจความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด  
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

 (๒.๒) จัดทําและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 (๒.๓) สื่อสารยุทธศาสตร์สร้างความเข้าใจกับบุคลากรเก่ียวกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  

สร้างความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงานจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์และจัดทํารายงานสรุปผล  
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 

 (๒.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) เสนอแนะและจัดทํานโยบายการงบประมาณของสํานักงานให้สอดคล้องกับ

บทบาทหน้าที่และอํานาจความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกําหนด  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (๓.๒) จัดทําคําขอตั้งและคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานและเสนอ
ความเห็นเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสํานักงานให้ส่วนงานต่าง ๆ  ตลอดจน 
การประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 (๓.๓) จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  การบริหารงบประมาณ  และการวิเคราะห์ติดตาม 
 (๓.๔) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ  หลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานเก่ียวกับการงบประมาณ 

ของสํานักงาน  รวมทั้งจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน  ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการวางแผนการจัดทํา
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

 (๓.๕) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ  และพัฒนาระบบงบประมาณของสํานักงาน 

 (๓.๖) จัดสรรงบประมาณ  การเกล่ียงบประมาณ  และประสานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ  
ในสํานักงานให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 

 (๓.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ฝ่ายติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาระบบ  ติดตาม  ประเมินผลนโยบายและแผนงาน

โครงการ  รวมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือผลความคืบหน้าการดําเนินงาน 
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 (๔.๒) เร่งรัด  ติดตามการปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน
และโครงการ 

 (๔.๓) กําหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน  โครงการ  ตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของสํานักงาน 

 (๔.๔) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจําปี  
และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 (๔.๕) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตของคณะกรรมการ 
เพื่อเสนอต่อรัฐสภา 

 (๔.๖) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆ 
 (๔.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง   

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๘ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานจากข้อมูลการบริหาร

ของส่วนงานต่าง ๆ  ทุกส่วนงาน 
(๒) ประสานการจัดทําข้อมูลของส่วนงานทุกส่วนงาน 
(๓) เผยแพร่และให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ 
(๔) บริหาร  ควบคุม  ดูแลและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ระบบเครือข่าย   

ระบบฐานข้อมูล  และโปรแกรมระบบต่าง ๆ  ตลอดจนจัดทําข้อกําหนดและมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๒  ฝ่าย  
ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทํา 

คําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (๑.๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 
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 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง
ของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 

 (๑.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 

(๒) ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น  รวมถึงการติดตามงาน  การแก้ไขปัญหา

การใช้งานระบบสารสนเทศ 
 (๒.๒) ซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  โปรแกรมสํานักงาน  และโปรแกรม

สําเร็จรูปอื่น ๆ  ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รวมทั้งให้คําแนะนําและความช่วยเหลือ
เก่ียวกับเทคนิคการใช้งาน  ควบคุม  และจัดทําทะเบียนซ่อมบํารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 (๒.๓) ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การดูแลรักษาห้องเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลัก  
และรักษาระบบสํารองข้อมูล 

 (๒.๔) ดูแลรักษาเครือข่ายสื่อสารสารสนเทศ  แก้ไขปัญหาฉุกเฉิน  สิทธิ์การเข้าใช้
เครือข่าย  บริหารเครือข่ายสื่อสารไร้สาย  ระบบการประชุมทางไกล  และปรับปรุงการใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสําหรับระบบสารสนเทศของสํานักงาน 

 (๒.๕) รักษาความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ  กําหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  การเข้าใช้ระบบเครือข่าย  การเข้าใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย   
แก้ไขปัญหาฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์โจมตี  และกําหนดแนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย   
และนโยบายด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภาครัฐ 

 (๒.๖) ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 (๒.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานจากข้อมูล

ของทุกส่วนงาน 
 (๓.๒) ประสานและรวบรวมข้อมูลของส่วนงานทุกส่วนงานเพื่อนําเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 

ของสํานักงาน 
 (๓.๓) บริหารและดูแลรักษาฐานข้อมูลระบบงานสารสนเทศของสํานักงาน  ออกแบบ

การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล  การควบคุมการเข้าถึงระบบฐานข้อมูล  และกระบวนการนําข้อมูลเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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 (๓.๔) ดําเนินการควบคุม  ดูแล  ประสานงานการพัฒนาแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน  การบริหารสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 
และทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 

 (๓.๕) ศึกษาและจัดทํารายงานเก่ียวกับงบประมาณของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมของสํานักงาน  บริหาร  และติดตามการดําเนินการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเมินมูลค่า 
ของโครงการและประสานงานในการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุของทางราชการ  บริหารใบอนุญาต 
ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้จัดหา  บริหารการดูแลรักษาระบบงานต่าง ๆ  และบริหารทะเบียนครุภัณฑ์  อุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่ได้มีการจัดหา  และที่อยู่ในการดูแลรักษาของสํานักงาน 

 (๓.๖) ดําเนินการพัฒนา  จัดหา  และดูแลรักษาระบบคลังข้อมูลกลาง  ระบบรายงาน  
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร  รวมถึงการดูแลรักษาระบบธุรกิจอัจฉริยะในกรณีที่สํานักงาน 
มีการนํามาใช้งาน 

 (๓.๗) จัดทําและดูแลรักษาเว็บไซต์ของสํานักงาน 
 (๓.๘) ศึกษา  วิเคราะห์  เสนอแนะการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ 

ตามโครงการต่าง ๆ  ศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยี  ให้คําปรึกษาในการเขียนขอบเขตของงานของการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสํานักงาน 

 (๓.๙) ให้คําปรึกษาและประสานงานการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้แก่บุคลากรขององค์กรกับส่วนงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

 (๓.๑๐) แนะนําการใช้งานระบบงานสารสนเทศของสํานักงาน 
 (๓.๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๑  ถึง  ๕  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยเพื่อเสนอรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบและวิธีการในการสืบสวน

หรือไต่สวนต่อคณะกรรมการ 
(๒) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง  และเสนอแนะแนวทางการวินิจฉัยปัญหาหรือข้อโต้แย้ง 

ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
(๓) วางระบบข้อมูลสารสนเทศงานด้านสืบสวนหรือไต่สวน 
(๔) ประสานการปฏิบัติงานสืบสวนหรือไต่สวนกับบุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
(๕) ประสาน  สนับสนุน  และจัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
(๖) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวนแก่บุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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(๗) ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๑  ถึง  ๕  แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๑  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  นครปฐม  สุพรรณบุรี  
กาญจนบุรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี 

สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๒  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  ลพบุรี  สระบุรี  นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด 

สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๓  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  
สตูล  ยะลา  และนราธิวาส 

สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๔  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ชัยภูมิ  ขอนแก่น  มหาสารคาม  
กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด  มุกดาหาร  เลย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี  หนองคาย  สกลนคร  นครพนม  และบึงกาฬ 

สํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๕  รับผิดชอบการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  
กําแพงเพชร  ตาก  ลําปาง  ลําพูน  เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย  พะเยา  น่าน  แพร่  อุตรดิตถ์  
สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  และเพชรบูรณ์ 

ข้อ ๒๑ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยทุกสํานัก  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  
๒  ฝ่าย  ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อเสนอรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบ  และวิธีการสืบสวน 

หรือไต่สวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 (๑.๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล

สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลข้อสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 



 หน้า   ๑๗ 
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 (๑.๗) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 
และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 

 (๑.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 

(๒) ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  ๑  ถึง  ๑๐  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวน  การแสวงหาข้อเท็จจริง  การรวบรวม

พยานหลักฐาน  การจัดทําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  การสรุปความเห็นและการเสนอแนะแนวทาง 
การวินิจฉัยต่อคณะกรรมการ 

 (๒.๒) ประสาน  สนับสนุน  และจัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
 (๒.๓) ติดต่อประสานงานการสืบสวนหรือไต่สวนของบุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง 
 (๒.๔) ให้การสนับสนุน  คําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงานแก่บุคคล  คณะบุคคล   

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๒.๕) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานเก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวนแก่บุคคล  

คณะบุคคล  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๒.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๒ สํานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัย  และการดําเนินคดีในศาล 
(๒) จัดทําระบบฐานข้อมูลที่มีการร้องเรียนหรือกรณีความปรากฏ  ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลบุคคล

ทั้งผู้สมัคร  ตัวแทน  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งอื่น ๆ  ตลอดจนทําการวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ  
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ   

(๓) เร่งรัด  ติดตาม  ประสานงานคําร้อง  และสํานวน 
(๔) ดําเนินการเป็นกรณีพิเศษตามที่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวน  

การแสวงหาข้อเท็จจริง  การรวบรวมพยานหลักฐาน  การทําสํานวนเสนอต่อคณะกรรมการ  และประสาน 
และสนับสนุนการจัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

(๕) ดําเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนหรือไต่สวน 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๒๓ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวน  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๖  ฝ่าย  
ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อเสนอรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบ  และวิธีการสืบสวน

สอบสวนหรือไต่สวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 (๑.๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล

สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๗) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายสืบสวนสอบสวนพิเศษ  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวน

ให้มีประสิทธิภาพ 
 (๒.๒) ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  กําลังคน  ระบบการจัดการเพื่อนําไปใช้ในการศึกษา

พัฒนาเสริมสร้างระบบการสืบสวนหรือไต่สวนให้มีความทันสมัยในแง่วิชาการและการปฏิบัติงานจริง 
 (๒.๓) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาระบบฐานข้อมูล  หรือระบบสารสนเทศ  ระบบเครื่องมือ

อุปกรณ์เทคนิค  เคร่ืองมืออุปกรณ์สื่อสาร  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งบํารุงรักษาและดูแล   
เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล 

 (๒.๔) เป็นศูนย์กลางในการจัดการ  ประมวลผล  จัดทําสถิติข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่เก่ียวกับงานสืบสวนหรือไต่สวน 

 (๒.๕) ปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล  สืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีผู้ร้องคัดค้าน  
และทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลบุคคลทั้งผู้สมัคร  ตัวแทน  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งอื่น ๆ  ตลอดจน
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสารในคดีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือเลขาธิการ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๒.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวน  การหาข้อเท็จจริง  การรวบรวม
พยานหลักฐาน  การทําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  และการสรุปความเห็นต่อคณะกรรมการ 

 (๒.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ฝ่ายสืบสวนสอบสวนพิเศษ  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ  คําร้อง  และสํานวน  รวมท้ังจัดเก็บข้อมูลคําร้อง

และสํานวนให้มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์ 
 (๓.๒) ตรวจสอบ  ติดตาม  เร่งรัด  และรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการเก่ียวกับคําร้อง  

และเร่ืองคัดค้านที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือไต่สวน 
 (๓.๓) จัดเก็บสํานวนที่ดําเนินกระบวนการเสร็จสิ้นแล้วให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล 

หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 (๓.๔) สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 
 (๓.๕) ปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล  สืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีผู้ร้องคัดค้าน  

และทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลบุคคลท้ังผู้สมัคร  ตัวแทน  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ตลอดจน 
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารในคดีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือเลขาธิการ 

 (๓.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวน  การแสวงหาข้อเท็จจริง  การรวบรวม
พยานหลักฐาน  การทําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  และการสรุปความเห็นต่อคณะกรรมการ 

 (๓.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ฝ่ายสืบสวนสอบสวนพิเศษ  ๓  ถึง  ๕  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) ปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล  สืบสวนหรือไต่สวน  โดยไม่ต้องมีผู้ร้องคัดค้าน  

และทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลบุคคลท้ังผู้สมัคร  ตัวแทน  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ตลอดจน 
ทําการวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารในคดีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 (๔.๒) ดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวน  การแสวงหาข้อเท็จจริง  การรวบรวม
พยานหลักฐาน  การทําสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวน  และการสรุปความเห็นต่อคณะกรรมการ 

 (๔.๓) ปฏิบัติงานวิเคราะห์และพิสูจน์ความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 (๔.๔) จัดทําความเห็นเก่ียวกับสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนให้กับเลขาธิการ 

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 (๔.๕) ให้การสนับสนุน  คําปรึกษา  แนะนําการปฏิบัติงานแก่บุคคล  คณะบุคคล   

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๔.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๕) ฝ่ายปฏิบัติการข่าว  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๕.๑) ดําเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนหรือไต่สวน   
 (๕.๒) ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบ  และการสร้างฐานข้อมูล  หรือระบบสารสนเทศ

การข่าว  การประมวลผล  และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการข่าว 
 (๕.๓) จัดเก็บ  รวบรวมข้อมูล  สถิติ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินแนวโน้มสถานการณ์

การเลือกตั้ง 
 (๕.๔) ศึกษาและพัฒนาระบบการข่าวให้มีความรวดเร็ว  ถูกต้อง  และทันเวลา 
 (๕.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงและติดตามข้อมูลทางด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

คอมพิวเตอร์  และสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการจัดทําเอกสารเก่ียวกับการแฝงตัว 
 (๕.๖) วางแผนอัตรากําลังคนในงานการข่าวให้มีความเหมาะสม 
 (๕.๗) จัดทําแผนงาน  โครงการ  และแผนปฏิบัติงานการข่าว 
 (๕.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๔ สํานักวินิจฉัยและคดี  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  ทําคําร้องย่ืนต่อศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์หรือ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  และดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเก่ียวกับการกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายตามกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้ง   

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อการเสนอแนะรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบ  และวิธีการจัดทําคําวินิจฉัย
และการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  ตลอดจน
เสนอแนะรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบและวิธีการสืบสวนหรือไต่สวน  หรือให้คําแนะนําแนวทางการสืบสวน
หรือไต่สวนให้สอดคล้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล 

(๓) เก็บรักษาสํานวนและของกลาง  รวมทั้งงานสารบบคดี 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๕ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักวินิจฉัยและคดี  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
และการจัดเก็บรักษาสํานวน 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๑.๒) ประสานงานกับบุคคล  คณะบุคคล  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติ  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวกับงานด้านการจัดทําคําวินิจฉัย  และดําเนินกระบวน
พิจารณาในศาล  และการจัดเก็บรักษาสํานวน 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรักษาสํานวนและของกลางที่ได้ดําเนินการเก่ียวกับ

การสืบสวนหรือไต่สวน  การดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลเสร็จสิ้นแล้ว  งานสารบบคดี  ตลอดจน 
การพิจารณาเสนอคณะกรรมการออกระเบียบเก่ียวกับการเก็บรักษาของกลางและงานสารบบคดี 

 (๑.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 

(๒) ฝ่ายจัดทําคําวินิจฉัยและดําเนินคดีในศาล  ๑  ถึง  ๓  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) จัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  จัดทําคําร้องย่ืนต่อศาลฎีกา  ศาลอุทธรณ์

หรือศาลรัฐธรรมนูญ  และการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเก่ียวกับการกระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย
เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

 (๒.๒) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อการเสนอแนะรูปแบบ  ระบบ  ระเบียบและวิธีการจัดทํา 
คําวินิจฉัยและการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล 

 (๒.๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๖ สํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) งานกฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 
(๒) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ควบคุมและสั่งการ  และประสานการปฏิบัติ  การตอบข้อหารือ  

เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และการออกเสียงประชามติที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(๓) ประสานงานเพื่อดําเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๔) เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการเลือกตั้ง   
และการออกเสียงประชามติ  ควบคุม  ติดตาม  ตรวจสอบ  รวมทั้งกํากับดูแลการเลือกตั้ง  และการออกเสียง
ประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเพื่อดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   
ในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๗ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๑  เป็น   
๑  กลุ่มงาน  ๔  ฝ่าย  ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานกั 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) งานกฎหมาย  ประกาศ  และระเบียบที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ 
 (๒.๒) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ควบคุมและสั่งการ  และประสานการปฏิบัติ 

การตอบข้อหารือเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การออกเสียง
ประชามติในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 

 (๒.๓) การดําเนินการเก่ียวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๒.๔) การกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําป้ายปิดประกาศข้อมูลผู้สมัคร 
รับเลือกตั้ง 

 (๒.๕) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒.๖) การสั่งเลือกตั้งใหม่  และนับคะแนนใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๒.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติ  การควบคุมสั่งการ  การตอบข้อหารือ  และประสาน 

การปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  การแจ้งเหตุ 
การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  การจัดทําหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน   
การออกเสียงประชามติและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 (๓.๒) กํากับและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
และการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  น่าน  พะเยา  
พิษณุโลก  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลําปาง  ลําพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และพิจิตร   

 (๓.๓) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่  
จังหวัดกําแพงเพชร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตาก  น่าน  พะเยา  พิษณุโลก  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลําปาง  
ลําพูน  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และพิจิตร  ได้แก่ 

  (๑) การเตรียมการเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๒) การรับสมัคร  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งผลการสั่งเลือกตั้งใหม่  และการนับคะแนนใหม่  รวมทั้งควบคุมติดตามการดําเนินการดังกล่าว 
 (๓.๔) การจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
 (๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติ  การควบคุมสั่งการ  การตอบข้อหารือ  และประสาน 

การปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  การจัดการลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  นอกเขตเลือกตั้ง  และนอกราชอาณาจักร   
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การออกเสียงประชามติ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๔.๒) กํากับและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
และการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  บึงกาฬ  เลย  หนองคาย  
หนองบัวลําภู  กาฬสินธุ์  สกลนคร  อุดรธานี  และเพชรบูรณ์ 

 (๔.๓) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่  
จังหวัดขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม  บึงกาฬ  เลย  หนองคาย  หนองบัวลําภู  กาฬสินธุ์  สกลนคร  
อุดรธานี  และเพชรบูรณ์  ได้แก่ 

  (๑) การเตรียมการเลือกตั้ง  และการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๒) การรับสมัคร  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งผลการสั่งเลือกตั้งใหม่  และการนับคะแนนใหม่  รวมทั้งควบคุมติดตามการดําเนินการดังกล่าว 
 (๔.๔) การจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
 (๔.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๓  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๕.๑) กําหนดแนวทางปฏิบัติ  การควบคุมสั่งการ  การตอบข้อหารือ  และประสาน 

การปฏิบัติเก่ียวกับการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  การคัดค้านการรับสมัคร  และงานอื่น 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 (๕.๒) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา   
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด   
ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  อํานาจเจริญ  อุบลราชธานี  บุรีรัมย์  และสุรินทร์ 

 (๕.๓) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่  
จังหวัดมุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  อํานาจเจริญ  อุบลราชธานี  บุรีรัมย์   
และสุรินทร์  ได้แก่ 

  (๑) การเตรียมการเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๒) การรับสมัคร  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งผลการสั่งเลือกตั้งใหม่  และการนับคะแนนใหม่  รวมทั้งควบคุมติดตามการดําเนนิการดังกล่าว 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๕.๔) การจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
 (๕.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง   

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๘ สํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) งานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การถอดถอนสมาชิก  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  และภารกิจอื่นตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของ
คณะกรรมการ 

(๒) การกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ควบคุมและสั่งการ  และประสานการปฏิบัติ  การตอบข้อหารือ
เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียง
ประชามติในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก   

(๓) ประสานงานเพื่อดําเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ตามกฎหมายว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึง 
การเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติในภารกิจที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของสํานัก   

(๔) เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการกําหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการการควบคุม  
ติดตาม  ตรวจสอบ  รวมทั้งกํากับดูแลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก  การได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ให้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๕) ประสานงานกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
จัดการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  รวมถึงจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และการออกเสียงประชามติ   
ในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่  
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๙ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๒  เป็น  
๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผนการ  ติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๔  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) งานกฎหมาย  ประกาศ  และระเบียบที่เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และภารกิจอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 

 (๒.๒) งานกําหนดแนวทางปฏิบัติ  การควบคุมสั่งการ  การตอบข้อหารือ  และประสาน
การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการอํานวยความสะดวกการลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่เป็นผู้พิการ  หรือผู้สูงอายุ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 (๒.๓) ประกาศผลการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
 (๒.๔) การสั่งเลือกตั้งใหม่  และนับคะแนนใหม่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 (๒.๕) กํากับและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

และการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  
ระยอง  ลพบุรี  สระแก้ว  สระบุรี  นครสวรรค์  และนครราชสีมา 

 (๒.๖) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่  
จังหวัดจันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  ลพบุรี  สระแก้ว  สระบุรี  
นครสวรรค์  และนครราชสีมา  ได้แก่ 

  (๑) การเตรียมการเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

  (๒) การรับสมัคร  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

  (๓) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
แจ้งผลการสั่งเลือกตั้งใหม่  และการนับคะแนนใหม่  รวมทั้งควบคุมติดตามการดําเนินการดังกล่าว 

 (๒.๗) การจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
 (๒.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๕  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) งานกําหนดแนวทางปฏิบัติ  การควบคุมสั่งการ  การตอบข้อหารือ  และประสาน

การปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 (๓.๒) งานการตรวจสอบสิทธิการลงคะแนนและการใช้เคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์ 

 (๓.๓) กํากับและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
และการออกเสียงประชามติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดกาญจนบุรี  นครปฐม  นนทบุรี  
ปทุมธานี  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  
อ่างทอง  อุทัยธานี  และสิงห์บุรี 

 (๓.๔) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  จังหวัดกาญจนบุรี  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี  ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  อุทัยธานี  และสิงห์บุรี  
ได้แก่ 

  (๑) การเตรียมการเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  (๒) การรับสมัคร  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งผลการสั่งเลือกตั้งใหม่  และการนับคะแนนใหม่  รวมทั้งควบคุมติดตามการดําเนินการดังกล่าว 
 (๓.๕) การจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
 (๓.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  ๖  มีหน้าที่  ดังนี้ 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๔.๑) งานกําหนดแนวทางปฏิบัติ  การควบคุมสั่งการ  การตอบข้อหารือและประสาน
การปฏิบัติเก่ียวกับการนับคะแนน  การรายงานผลการนับคะแนน  การรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา   
การออกเสียงประชามติ  ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และงานอื่นที่ไดรั้บมอบหมาย 

 (๔.๒) กํากับและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
และการออกเสียงประชามติในเขตพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  
ประจวบคีรีขันธ์  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสุราษฎร์ธานี 

 (๔.๓) ควบคุมและติดตามการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่  
จังหวัดกระบ่ี  ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ประจวบคีรีขันธ์  ปัตตานี  พังงา  พัทลุง  ภูเก็ต  
ยะลา  ระนอง  สงขลา  สตูล  และสุราษฎร์ธานี  ได้แก่ 

  (๑) การเตรียมการเลือกตั้งและการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (๒) การรับสมัคร  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

แจ้งผลการสั่งเลือกตั้งใหม่  และการนับคะแนนใหม่  รวมทั้งควบคุมติดตามการดําเนินการดังกล่าว 
 (๔.๔) การจัดทําคู่มือที่เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
 (๔.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๓๐ สํานักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการรวบรวมและจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งการประสานงานด้านแผน  ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณ
เก่ียวกับการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  และการลงคะแนนเสียง 
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

(๒) สรรหาบุคลากรการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ   
และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) จัดหา  บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
การออกเสียงประชามติ  และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔) งานสารสนเทศ  สถิติ  การติดตามประเมินผล  การจัดการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
การออกเสียงประชามติ  และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๕) ศึกษา  ปรับปรุง  และพัฒนาระบบการจัดการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   
การออกเสียงประชามติ  และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๖) ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียง
ประชามติ  และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่
คณะกรรมการ  หรือสํานักงานมอบหมาย 

ข้อ ๓๑ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  
เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๔  ฝ่าย  ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการแผนปฏิบัติงานการจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผนการติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสาํนักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายบริหารทรัพยากรการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) จัดหาบัตรเลือกตั้ง  วัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  การถอดถอน  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๒.๒) การควบคุมและติดตามการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ 
 (๒.๓) การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งและการทําลายบัตร 
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 (๒.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ฝ่ายแผนงานและบุคลากรการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่ายท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๓.๒) ประสานแผนงานและงบประมาณการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  การถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  
หน่วยงานภายนอกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๓.๓) งานสรรหาและแต่งตั้ง  ตอบข้อหารือ  การประชุมชี้แจง  การดําเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียนของบุคลากรการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียงประชามติ  การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   

 (๓.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ฝ่ายข้อมูลและประเมินผลการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) งานสารสนเทศที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  การออกเสียง

ประชามติ  และการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (๔.๒) งานทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิและงานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ   
และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๔.๓) งานรายงานสถิติการเลือกตั้ง   
 (๔.๔) งานติดตามประเมินผลวิเคราะห์  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้ง 
 (๔.๕) งานบริหารศูนย์อํานวยการและประสานงานการเลือกตั้ง  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

และการออกเสียงประชามติ 
 (๔.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๕) ฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๕.๑) วิจัยและพัฒนาระบบการเลือกตั้ง 
 (๕.๒) พัฒนานวัตกรรมการเลือกตั้งเพื่อนําไปใช้สนับสนุนการเลือกตั้ง 
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 (๕.๓) บริหารและพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเลือกตั้ง 
 (๕.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๓๒ สํานักกิจการพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานธุรการและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่นายทะเบียน  

พรรคการเมือง 
(๒) รับคําขอจดแจ้งและเสนอความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง  

การขอเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารพรรคการเมือง  สาขาพรรคการเมือง  นโยบายพรรคการเมือง  
ข้อบังคับพรรคการเมืองและข้อมูลพรรคการเมือง 

(๓) จัดทําระบบและเผยแพร่ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๔) กํากับ  ดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๕) รับย่ืนและตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามกฎหมาย 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๓ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักกิจการพรรคการเมืองเป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๔  ฝ่าย  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทาํข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก  และของนายทะเบียน

พรรคการเมือง 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
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(๒) ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) รวบรวมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคล 

ที่เก่ียวกับการจัดตั้งพรรคการเมืองและการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (๒.๒)  จัดทําและเชื่อมโยงข้อมูลกรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรรมการสาขา   

พรรคการเมืองกับส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 (๒.๓) ให้คําปรึกษาและแนะนําในการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 (๒.๔) เผยแพร่รายงานการดําเนินกิจการที่พรรคการเมืองจัดทําให้สาธารณชนทราบ 
 (๒.๕) จัดทําทะเบียนพรรคการเมือง  ทะเบียนสาขาพรรคการเมืองและข้อมูลเก่ียวกับ

พรรคการเมืองเผยแพร่แก่ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป 
 (๒.๖) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอความเห็นการสิ้นสภาพ

พรรคการเมือง  การเลิกพรรคการเมือง  การยุบพรรคการเมือง  หรือการควบรวมพรรคการเมือง   
ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 (๒.๗) ศึกษา  วิเคราะห์  รวบรวมปัญหาอุปสรรคในทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
พรรคการเมืองและเสนอแนวทางการแก้ไขต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 

 (๒.๘) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งพรรคการเมือง 
 (๒.๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายตรวจสอบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ตรวจสอบรายงานการเงิน  ระบบบัญชี  การจัดทํางบการเงิน  การรับบริจาค  

ติดตามและเร่งรัดการชําระบัญชีของพรรคการเมืองที่ยุบเลิกสิ้นสภาพพรรคการเมือง  เลิกพรรคการเมือง
หรือยุบพรรคการเมือง 

 (๓.๒) รับย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิและหนี้สินตามกฎหมาย 
 (๓.๓) ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร 

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
 (๓.๔) รับย่ืนและตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมือง  ตรวจสอบ

บัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ตามกฎหมาย 

 (๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ฝ่ายระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
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 (๔.๑) การศึกษาเก่ียวกับระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองเพื่อเสนอแนะรูปแบบ   
วิธีการจัดระบบฐานข้อมูลให้แก่พรรคการเมือง 

 (๔.๒) จัดทํา  พัฒนา  และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองระหว่าง
สํานักงาน  พรรคการเมือง  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 (๔.๓) รับสําเนาใบสมัครสมาชิกพรรคการเมือง  ตรวจสอบ  และรับรองข้อมูล 
สมาชิกพรรคการเมืองที่พรรคการเมืองบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสํานักงาน  รวมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 (๔.๔) จัดเก็บเอกสาร  สําเนาใบสมัคร  และแบบการแจ้งจํานวนสมาชิกพรรคการเมือง  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 (๔.๕) ควบคุมและตรวจสอบการจัดทําทะเบียนสมาชิกของพรรคการเมือง 
 (๔.๖) เผยแพร่ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองทางระบบสารสนเทศ 
 (๔.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
(๕) ฝ่ายมาตรการทางปกครอง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๕.๑) จัดให้มีคําสั่งปรับทางปกครอง  รวมถึงขั้นตอนก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  

แล้วจัดส่งเร่ืองให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๕.๒) จัดทําทะเบียน  ข้อมูลคดี  สถิติ  และจัดเก็บคําสั่งปรับทางปกครอง 
 (๕.๓) รวบรวมเอกสาร  หลักฐานที่เก่ียวข้องกับคําสั่งปรับทางปกครองเพื่อดําเนินการ

ใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
 (๕.๔) ไต่สวนข้อเท็จจริง  กรณีที่ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า 

มีการกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 
 (๕.๕) จัดทําสารบบควบคุมสํานวนการสอบสวนหรือการไต่สวนข้อเท็จจริง  กรณีที่

ความปรากฏต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าพรรคการเมืองมีเหตุการส้ินสภาพพรรคการเมือง   
การเลิกพรรคการเมืองหรือการยุบพรรคการเมือง 

 (๕.๖) ให้ คําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย 
พรรคการเมือง 

 (๕.๗) จัดให้มีระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  ตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 (๕.๘) ตอบข้อหารือเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (๕.๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๓๔ สํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของพรรคการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง 
(๒) ดําเนินการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งโดยรัฐ 
(๓) บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับและมติของ

คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
(๔) ติดตาม  ประเมิน  ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

และดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง   
(๕)  ศึกษา  วิจัยและพัฒนาการบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและการพัฒนา

พรรคการเมือง   
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๓๕ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย   

๑  สํานักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูล

ด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) จัดหา  ควบคุม  ซ่อมแซมและบํารุงรักษาพัสดุ  ครุภัณฑ์  และยานพาหนะ 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (๑.๘) สรรหาบุคลากรเพื่อจ้าง  และควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างของกองทุน 

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (๑.๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและสนับสนุนพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
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 (๒.๑) ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการของพรรคการเมือง 

 (๒.๒) เรียกคืนเงินสนับสนุนจากพรรคการเมือง 
 (๒.๓) ประสานงานในการจัดสรรเวลาออกอากาศและแถลงผลงานให้พรรคการเมือง 

ที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
 (๒.๔) จัดทําประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ 

และโทรทัศน์ 
 (๒.๕) สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ดังนี้ 
  (๑) จัดประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหาเวลาออกอากาศให้พรรคการเมือง

ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งโฆษณาหาเสียง 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการปิดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง

และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
  (๓) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสถานที่สําหรับใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

และการหาเสียงเลือกตั้งอื่นโดยรัฐ 
  (๔) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 (๒.๖) ดําเนินการจัดส่งเอกสารเก่ียวกับการแนะนําตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง

ไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
 (๒.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา  วิจัยการบริหารการจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (๓.๒) ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนเพื่อการพัฒนา  

พรรคการเมือง 
 (๓.๓) ประสานงานในการตรวจสอบ  ติดตาม  และจัดเก็บข้อมูลสาขาพรรคการเมือง 
 (๓.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ฝ่ายพัฒนาพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง 
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 (๔.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีความรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ  
พรรคการเมือง 

 (๔.๓) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อดําเนินการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพรรคการเมือง 

 (๔.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) สํานักงานกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๕.๑) บริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (๕.๒) จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาเงินรายได้  และงบประมาณของกองทุน

เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
 (๕.๓) จัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามแผนงาน  โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 

และตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงิน 
 (๕.๔) ตรวจสอบเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงิน  บันทึกบัญชี  และจัดทํางบการเงินเพื่อเสนอต่อ

ผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย 
 (๕.๕) รับผิดชอบงานเลขานุการ  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

งานการประชุมของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองและคณะอนุกรรมการอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 

 (๕.๖) จัดทําคําของบประมาณและงบประมาณรายจ่ายของกองทุนเพื่อการพัฒนา 
พรรคการเมือง 

 (๕.๗) การประชาสัมพันธ์และการจัดสรรการบริจาคภาษีเงินได้แก่พรรคการเมือง 
 (๕.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๓๖ สํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) พัฒนาแกนนําและเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  เครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน 

และประชาสังคม  การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ 

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดี 
วิถีประชาธิปไตย 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๓) ดําเนินการและประสานงานกับส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพื่อสนับสนุนเครือข่ายของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย  เครือข่ายภาครัฐ  
ภาคเอกชน  องค์การเอกชน  และประชาสังคม  ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

(๕) รณรงค์เผยแพร่และให้ความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๖) ดําเนินการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓๗ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน   
๒  ฝ่าย  ๘  ศูนย์  ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) สํารวจ  รวบรวม  เพื่อจัดทําข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับเครือข่ายภาคเอกชน  

องค์การเอกชน  และประชาสังคม 
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 (๒.๒) ศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อการกําหนดหรือปรับปรุงระเบียบ  ข้อบังคับในการพัฒนา
และสนับสนุนให้เครือข่ายภาคเอกชน  องค์การเอกชน  และประชาสังคมเข้ามาช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ 

 (๒.๓) ดําเนินการเก่ียวกับการให้การรับรอง  การเพิกถอนการรับรอง  และการปฏิบัติงาน
ขององค์การเอกชน 

 (๒.๔) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การเอกชน 

 (๒.๕) ดําเนินการและประสานความร่วมมือ  สนับสนุน  ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคเอกชน  
องค์การเอกชน  และประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

 (๒.๖) จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ให้เครือข่ายภาคเอกชน  องค์การเอกชน   
และประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจเพื่อการสร้างพลเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมือง  และการเลือกตั้ง  
ของประชาชน 

 (๒.๗) ส่งเสริม  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งให้กับเครือข่ายภาคเอกชน  องค์การเอกชน  และประชาสังคม 

 (๒.๘) ดําเนินการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ดําเนินการสํารวจ  รวบรวมเพื่อจัดทําข้อมูลข้อสนเทศเกี่ยวกับเครือข่ายภาครัฐ 
 (๓.๒) สนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๓.๓) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  

และรายงานผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาครัฐ 
 (๓.๔) จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเพื่อการสร้างพลเมืองให้แก่

เครือข่ายภาครัฐ 
 (๓.๕) ส่งเสริม  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับประชาธิปไตย

และการเลือกตั้งให้กับเครือข่ายภาครัฐ 
 (๓.๖) ดําเนินการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๑  ถึง  ๘  หน้าที่  ดังนี้ 
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 (๔.๑) เป็นศูนย์วิชาการระดับภาคเพื่อสนับสนุนทางวิชาการให้กับสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดในเขตพื้นที่ 

 (๔.๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง 
ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ 

 (๔.๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในงานของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (๔.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของแกนนําและเครือข่ายต่าง ๆ  
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 (๔.๕) เป็นหน่วยสนับสนุนฐานข้อมูลทางวิชาการในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการ 
ในเขตพื้นที่  รวมทั้งทําการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการต่าง ๆ 

 ให้ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๑  -  ๘  แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ  
ดังนี้ 

 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๑  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  
นครปฐม  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  และเพชรบุรี   

 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๒  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  ชัยนาท  ลพบุรี  สระบุรี  นครนายก  
ปราจีนบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  และตราด   

 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๓  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  ระนอง  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต   
และกระบ่ี   

 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๔  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี  สตูล  ยะลา  และนราธิวาส   

 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๕  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เชียงราย  เชียงใหม่  ลําพูน  ลําปาง  พะเยา  แพร่  และน่าน   

 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๖  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  กําแพงเพชร  ตาก  อุตรดิตถ์  สุโขทัย  พิษณุโลก  พิจิตร  เพชรบูรณ์  
และอุทัยธานี   
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 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๗  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์  นครราชสีมา  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อุบลราชธานี  และอํานาจเจริญ   

 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่  ๘  รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  บึงกาฬ  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร  เลย  หนองบัวลําภู  อุดรธานี  หนองคาย  
สกลนคร  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  และนครพนม   

ข้อ ๓๘ สํานักส่งเสริมความเป็นพลเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย 
(๒) เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพลเมืองในการปกครอง 

ตามระบอบประชาธิปไตย 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๓๙ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักส่งเสริมความเป็นพลเมือง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๒  ฝ่าย  

ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมสารสนเทศเพื่อสร้างพลเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และกําหนดเนื้อหาและรูปแบบการผลิตสื่อให้ประชาชน 

มีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
และมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๒.๒) จัดทําสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับพลเมือง   
 (๒.๓) ผลิตสื่อ  หลักสูตร  คู่มือ  เอกสารการฝึกอบรม  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ 

และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๒.๔) ติดตามประเมินผลการใช้สื่อต่าง ๆ  ที่ใช้ในการอบรม  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์

การสร้างความเป็นพลเมือง  เพื่อพัฒนารูปแบบและผลิตสื่อให้เหมาะสม 
 (๒.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรมภาคพลเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยเพื่อจัดทําแผนแม่บท  แผนงาน  โครงการ  

เก่ียวกับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของประชาชน 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และติดตามประเมินผล 
เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของเครือข่ายภาครัฐ  เครือข่ายภาคเอกชน  
องค์การเอกชน  และประชาสังคม 

 (๓.๒) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อกําหนดรูปแบบและแนวคิดในการรณรงค์เผยแพร่ 
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 

 (๓.๓) จัดทําหลักสูตรและคู่มือ  ตลอดจนการฝึกอบรม  สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
และทักษะแก่บุคลากร  คณะบุคคล  ในเครือข่ายภาคเอกชน  องค์การเอกชน  ประชาคม  และภาครัฐ  
ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

 (๓.๔) สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่ายส่วนร่วม
ในกระบวนการทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

 (๓.๕) จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่บุคคล  คณะบุคคลในเครือข่าย
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์การเอกชน  และประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้ง 

 (๓.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๔๐ สํานักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ   รวมทั้ งที่ป รึกษา   ผู้ เชี่ ยวชาญ   

และพนักงานตามสัญญาจ้าง  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําคณะกรรมการ 
(๒) เสนอแนะความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบาย  การประสานนโยบาย  

การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์สถานการณ์ในกิจการที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับรับเร่ืองราวร้องทุกข์หรือเร่ืองร้องเรียนที่ส่งมาถึงคณะกรรมการ 
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๔๑ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักกิจการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  
๕  ฝ่าย  ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดงันี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
การปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของบุคคลที่มาปฏิบัติหน้าที่

ประจําประธานกรรมการการเลือกตั้ง  และกรรมการการเลือกตั้ง 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับรับเร่ืองราวร้องทุกข์ที่มีมาถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตลอดจนประสานร่วมกันกับศูนย์บริหารประชาชน  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (๑.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ  รวมทั้งที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  

และพนักงานตามสัญญาจ้าง  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจําประธานกรรมการ   
 (๒.๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเร่ืองที่นําเสนอ

ประธานกรรมการ   
 (๒.๓) ประสานงาน  และศึกษา  ค้นคว้าเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่   

ของประธานกรรมการ   
 (๒.๔) ดําเนินการจัดทํากําหนดนัดหมาย  ขั้นตอนการเข้าพบ  การตรวจการปฏิบัติงาน

ประจําวัน  รวมทั้งสรุปผลงานปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ 
 (๒.๕) ติดตามและอํานวยความสะดวกแก่ประธานกรรมการ  ในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ 
 (๒.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 (๒.๗) ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นใดที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
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(๓) ฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง  ๑  ถึง  ๔  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง  รวมทั้งที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  

และพนักงานตามสัญญาจ้าง  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจํากรรมการ   
 (๓.๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ตรวจสอบ  กลั่นกรอง  และเสนอความเห็นเร่ืองที่นําเสนอ  

กรรมการ   
 (๓.๓) ประสานงาน  และศึกษา  ค้นคว้าเพื่อประกอบการพิจารณาในการปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการ   
 (๓.๔) ดําเนินการจัดทํากําหนดนัดหมาย  ขั้นตอนการเข้าพบ  การตรวจการปฏิบัติงาน

ประจําวัน  รวมทั้งสรุปผลงานปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ 
 (๓.๕) ติดตามและอํานวยความสะดวกแก่กรรมการในงานรัฐพิธีและพิธีการต่าง ๆ 
 (๓.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 
 (๓.๗) ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นใดที่กรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๔๒ สํานักผู้ตรวจการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) การตรวจนิเทศแนะนําชี้แจงนโยบายการปฏิบัติของสํานักงานและคณะกรรมการแก่

หน่วยรับตรวจ 
(๒) ตรวจการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ศูนย์ส่งเสริม

การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมือง  รวมทั้งการตรวจแนะนํา  ให้คําปรึกษา  แก้ไขปัญหาอุปสรรค  
การปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งการรับฟัง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

(๓) ตรวจติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาอุปสรรค  ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  
ตามแผนงาน  โครงการ  ของหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งการรับฟังข้อเท็จจริงต่าง ๆ  เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

(๔) ตรวจติดตามการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
การเลือกสมาชิกวฒุิสภา  และการออกเสียงประชามติ  รวมทั้งการเลือกตั้งอื่น ๆ  ที่กฎหมายกําหนด 

(๕) ตรวจสอบข้อเท็จจริง  สืบสวนสอบสวน  เร่ืองร้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
หรือเลขาธิการ 

(๖) เสนอแนะความเห็นต่อคณะกรรมการและเลขาธิการ  เพื่อกําหนดหรือปรับปรุงเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และอํานาจความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 



 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ ๔๓ ให้สํานักผู้ตรวจการมีสํานักงานผู้ตรวจการรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของผู้ตรวจการ  
มีหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานัก 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานัก  

ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผนการติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

(๕) ปฏิบัติงานธุรการและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจการ  การติดต่อประสานงานเพื่อ  
อํานวยความสะดวก 

(๖) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  สถิติ  
ตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

(๗) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๘) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อการกําหนดแนวทางและวิธีการตรวจและจัดทําแผนการตรวจประจําปี  

หรือแผนการตรวจอื่น  ๆ 
(๙) ดําเนินการออกตรวจการปฏิบัติงานของส่วนงานในภูมิภาคในลักษณะของการแนะนํา 

การปฏิบัติงาน  ตรวจนิเทศงาน  และแก้ไขปัญหา  รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ   
ในการทํางานของหน่วยรับการตรวจ 

(๑๐) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษา  วิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
และเลขาธิการในการปรับปรุงระบบและวิธีการทํางานให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริง 

(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๔๔ สํานักผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) กําหนดแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการและสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการตรวจสอบ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหารพัสดุ 

และทรัพย์สิน  รวมทั้งการบริหารงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ  เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ

เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(๔) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 
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(๕) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสํานักงาน
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) ปฏิบัติงานอื่นร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๔๕ ให้สํานักผู้ตรวจสอบภายในมีสํานักงานผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป
ของผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานัก 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของสํานัก  

ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

(๕) ปฏิบัติงานธุรการและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ  การติดต่อประสานงาน 
เพื่ออํานวยความสะดวก 

(๖) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  สถิติ  
ตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

(๗) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๘) ศึกษา  วิเคราะห์เพื่อการกําหนดแนวทางและวิธีการตรวจและจัดทําแผนการตรวจประจําปี  

หรือแผนการตรวจอื่น ๆ 
(๙) ดําเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิ เคราะห์ เพื่อเสนอความเห็นต่อสํานักงาน   

และคณะกรรมการในการปรับปรุงระบบและวิธีการทํางานให้เหมาะกับสภาพความเป็นจริง 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๔๖ สํานักกฎหมายและคดี  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  ให้คําปรึกษาและความเห็น  ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  และสํานักงาน 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  ให้ความเห็นและเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  และสํานักงาน 
(๓) ตรวจร่างและให้คําปรึกษาการดําเนินการยกร่างหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  และสํานักงาน  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 
และการดําเนินการของส่วนงานภายในอื่น  รวมทั้งการตรวจร่างและจัดทํานิติกรรมสัญญา 
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(๔) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
(๕) กลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญ 
(๖) รวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียน  

พรรคการเมือง  และสํานักงาน 
(๗) ประสานงานและดําเนินการทางคดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง  การย่ืนคําร้องต่อศาล  

การฟ้องคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  ในชั้นศาลตามที่คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง
หรือสํานักงานมอบหมาย 

(๘) ประสานงานและดําเนินการชี้แจงหรือแก้ต่างคดีในศาลรัฐธรรมนูญตามที่คณะกรรมการ  
นายทะเบียนพรรคการเมืองหรือสํานักงานมอบหมาย 

(๙) ดําเนินการแทนหรือให้ความช่วยเหลือการดําเนินคดีให้กับคณะกรรมการนายทะเบียน
พรรคการเมือง  สํานักงาน  บุคลากรของสํานักงาน  หรือบุคคลอื่นใดซึ่งถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้อง 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๔๗ ให้จัดแบ่งงานส่วนงานของสํานักกฎหมายและคดี  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๖  ฝ่าย  
ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) รับผิดชอบงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายกฎหมาย  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
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 (๒.๑) ให้คําปรึกษาและตอบข้อหารือกรณีเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 (๒.๒) ดําเนินการวินิจฉัยข้อกฎหมาย 
 (๒.๓) ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (๒.๔) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการ 
 (๒.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายกฎหมาย  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ให้คําปรึกษาและมีความเห็น  ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ประกาศ  ข้อบังคับ  และคําสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  
และสํานักงาน  รวมท้ังพิจารณามีความเห็นเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเงิน  การคลัง  ทรัพย์สิน  
นิติกรรม  สัญญา  บรรดาซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายกฎหมาย  ๑ 

 (๓.๒) ชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การเงิน  การคลัง  ทรัพย์สิน  นิติกรรม  สัญญา  รวมถึงระเบียบ  กฎ  ข้อกําหนด  ข้อบังคับ  ประกาศ  
และคําสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน 

 (๓.๓) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ยกเว้นการดําเนินการฟ้องคดี  
การบังคับคดี  และการบังคับทางปกครอง 

 (๓.๔) ดําเนินการกล่ันกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

 (๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๔) ฝ่ายคดี  ๑  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และกฎหมายว่าด้วย 
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 (๔.๒) ดําเนินการและประสานงานคดีเก่ียวกับการแก้ต่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  กรณีที่
คณะกรรมการ  กรรมการ  สํานักงาน  พนักงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและคดีแพ่งตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  และกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อศาลยุติธรรม 
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 (๔.๓) ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  รวบรวบพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ประสานงานกับผู้รับมอบอํานาจ  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ศาล  หรือสภาทนายความ   
และส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

 (๔.๔) จัดทําสรุปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทําร่างคําฟ้อง  คําให้การ  คําร้องร่าง
อุทธรณ์  ร่างฎีกา  หรือคําแถลง  ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อประกอบการฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี  หรือย่ืน
ต่อศาล  แล้วแต่กรณี 

 (๔.๕) ดําเนินการหรือประสานงานการจัดทําข้อมูลเพิ่มเติม  และประสานงานกับ
พนักงานอัยการ  เพื่อดําเนินคดีการอุทธรณ์หรือฎีกาคําพิพากษาในศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  และศาลฎีกา 

 (๔.๖) ติดตามผลคดีอาญาและคดีแพ่ง 
 (๔.๗) ดําเนินการมอบหมายผู้รับมอบอํานาจหรือประสานงานเกี่ยวกับการนําพยานบุคคล

ขึ้นเบิกความต่อศาลตามที่พนักงานอัยการได้ระบุไว้ในบัญชีระบุพยาน 
 (๔.๘) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
 (๔.๙) ประสานการบังคับคดีตามคําพิพากษา 
 (๔.๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๕) ฝ่ายคดี  ๒  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๕.๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทํา

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกฎหมายว่าด้วย 
การออกเสียงประชามติ 

 (๕.๒) ดําเนินการและประสานงานคดีเก่ียวกับการแก้ต่างคดีอาญาและคดีแพ่ง  กรณีที่
คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  กรรมการ  พนักงานและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ   
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาและคดีแพ่ง  
ตามกฎหมาย  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ 

 (๕.๓) ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ประสานงานกับผู้รับมอบอํานาจ  พนักงานสอบสวน  พนักงานอัยการ  ศาล  หรือสภาทนายความ   
และส่วนงานที่เก่ียวข้อง 



 หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๕.๔) จัดทําสรุปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการจัดทําร่างคําฟ้อง  คําให้การ  คําร้องร่าง
อุทธรณ์  ร่างฎีกา  หรือคําแถลง  ส่งให้พนักงานอัยการเพื่อประกอบการฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี  หรือ 
ย่ืนต่อศาล  แล้วแต่กรณี 

 (๕.๕) ดําเนินการหรือประสานงานการจัดทําข้อมูลเพิ่มเติม  และประสานงานกับ
พนักงานอัยการ  เพื่อดําเนินคดีการอุทธรณ์หรือฎีกาคําพิพากษาในศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  และศาลฎีกา 

 (๕.๖) ติดตามผลคดีอาญาและคดีแพ่ง 
 (๕.๗) ดําเนินการมอบหมายผู้รับมอบอํานาจหรือประสานงานเกี่ยวกับการนําพยานบุคคล

ขึ้นเบิกความต่อศาลตามที่พนักงานอัยการได้ระบุไว้ในบัญชีระบุพยาน 
 (๕.๘) ดําเนินการจัดส่งพยานเอกสาร  ตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาลยุติธรรม 
 (๕.๙) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
 (๕.๑๐) ประสานการบังคับคดีตามคําพิพากษา 
 (๕.๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๖) ฝ่ายคดี  ๓  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๖.๑) ดําเนินการและประสานคดีเก่ียวกับการแก้ต่าง  คดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง  

กรณีที่คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  กรรมการ  สํานักงาน  พนักงาน  และผู้ได้รับแต่งตั้ง
ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ถูกฟ้องเป็น
คดีอาญา  คดีแพ่ง  และคดีปกครอง  บรรดาซึ่งไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของฝ่ายคดี  ๑  และ  ๒ 

 (๖.๒) ดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินคดีในศาลรัฐธรรมนูญ  กรณีคัดค้านคําสั่ง 
หรือประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  และคดีในศาลฎีกาเกี่ยวกับการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 (๖.๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับทางปกครอง  การดําเนินคดีในศาลปกครอง  กรณี  
ที่คณะกรรมการ  นายทะเบียนพรรคการเมือง  กรรมการ  สํานักงานพนักงาน  และผู้ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง  หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งถูกฟ้องเป็น 
คดีปกครอง 

 (๖.๔) จัดทํารายงานสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  พยานหลักฐานต่าง ๆ  ในการกําหนด
แนวทางการดําเนินคดี 

 (๖.๕) ดําเนินการหรือประสานงานการจัดทําข้อมูลเพิ่มเติม  และประสานงานกับ
พนักงานอัยการ  เพื่อดําเนินคดี  การอุทธรณ์หรือฎีกาคําพิพากษาในศาลยุติธรรมและศาลปกครองทุกชั้นศาล 

 (๖.๕) ติดตามผลคดีเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือเลขาธิการ 
 (๖.๖) จัดส่งพยานเอกสาร  ตามหมายเรียกพยานเอกสารของศาล 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๖.๗) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากคําพิพากษาคําสั่งของศาล  
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ต่างคดี 

 (๖.๘) ดําเนินการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ 
 (๖.๙) ประสานการบังคับคดีตามคําพิพากษา 
 (๖.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๗) ฝ่ายตรวจร่างและพัฒนากฎหมาย  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๗.๑) ตรวจร่างกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งตามที่คณะกรรมการ  

สํานักงาน  หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองมอบหมาย 
 (๗.๒) ให้คําปรึกษา  เสนอแนะเก่ียวกับการร่างกฎหมายแก่ส่วนงานอื่นในสํานักงาน 
 (๗.๓) ให้ความเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมายที่เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  

ต่อรัฐสภา  หรือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 (๗.๔) รวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ ง  ความเห็นทางกฎหมาย   

และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ เ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  สํานักงาน   
หรือนายทะเบียนพรรคการเมือง  เพื่อเสนอความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย  ระเบียบ  
หรือประกาศให้คณะกรรมการหรือสํานักงาน 

 (๗.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๔๘ สํานักการประชุม  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะรูปแบบการประชุมคณะกรรมการ  รวมทั้งเร่ืองที่   

ส่วนงานต่าง ๆ  เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ  เพื่อประโยชน์ในการประชุม 
(๓) จัดทํามติและรายงานการประชุม 
(๔) ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 
(๕) พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ  การสืบค้น  และการให้บริการเก่ียวกับเอกสารประกอบ  

การประชุม  มติและรายงานการประชุม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๔๙ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักการประชุม  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๒  ฝ่าย  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสํานัก 



 หน้า   ๕๑ 
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 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  การเบิกจ่ายงบประมาณของสํานัก  

และการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ปฏิบัติงานของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ตรวจสอบและรวบรวมกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  และมติของ

คณะกรรมการและสํานักงาน  เพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
 (๑.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายการประชุม  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะรูปแบบและวิธีการประชุมคณะกรรมการ 

ให้เหมาะสม 
 (๒.๒) จัดระเบียบวาระการประชุม  ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เสนอเรื่อง 

เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ผลิตเอกสารประกอบการประชุม  และจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม 
ให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม 

 (๒.๓) ประสานงานกับคณะกรรมการ  ส่วนงานต่าง ๆ  หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  เพื่อนัดหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการ 

 (๒.๔) จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ  รวมทั้ง 
อํานวยความสะดวกในการประชุม 

 (๒.๕) พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บและการสืบค้น  เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 

 (๒.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ฝ่ายมติและติดตามผล  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา  วิเคราะห์เร่ืองที่เสนอคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกจัดทํามติ

และรายงานการประชุม 
 (๓.๒) จดบันทึกการประชุมคณะกรรมการให้ครอบคลุมทุกประเด็น 
 (๓.๓) จัดทํามติและรายงานการประชุมของคณะกรรมการเพื่อเวียนแจ้งให้ส่วนงาน 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
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 (๓.๔) พัฒนาและวางระบบการจัดเก็บ  การสืบค้น  และการให้บริการเก่ียวกับมติ 
และรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

 (๓.๕) ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ  เพื่อติดตามและจัดทํารายงานผลความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติเสนอต่อคณะกรรมการ 

 (๓.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๕๐ สํานักประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน 
(๒) ประชาสัมพันธ์ภารกิจของคณะกรรมการและสํานักงานแก่ประชาชนเพื่อเสริมสร้าง 

ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดี 
(๓) ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของคณะกรรมการและสํานักงาน 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์ข่าว  สรุปรวบรวมข่าว  ผลิตข่าว  การแถลงข่าวเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ

ต่อประชาชน  การแถลงผลงานเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานโสตทัศนูปกรณ์  การถ่ายภาพ  การบันทึกเสียง  การให้บริการ

โสตทัศนูปกรณ์ของสํานักงาน 
(๖) ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์  และแสดงข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕๑ จัดแบ่งส่วนงานของสํานักประชาสัมพันธ์  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๓  ฝ่าย  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๓) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  

สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่าย

งบประมาณของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
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 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 

(๒) ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ประสานงานและดําเนินการเผยแพร่ข่าว  การให้สัมภาษณ์  การแถลงข่าว 

การชี้แจงทําความเข้าใจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับงานสําคัญของคณะกรรมการและสํานักงาน 
 (๒.๒) ผลิตเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลการดําเนินงานและกิจกรรมของ

คณะกรรมการและสํานักงาน 
 (๒.๓) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนกับ

คณะกรรมการและสํานักงาน 
 (๒.๔) ประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

หรือการทําข่าวประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน 
 (๒.๕) ให้บริการค้นหาและแสดงข้อมูลข่าวสารของสํานักงานทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต 
 (๒.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) ฝ่ายวิเคราะห์และผลิตข่าว  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ตรวจสอบ  ติดตาม  วิเคราะห์ข่าวที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการ

และสํานักงาน 
 (๓.๒) ผลิตข่าว  บทความ  สารคดี  สปอตวิทยุ  โทรทัศน์  และส่ืออื่นเพื่อเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลงานและภาพลักษณ์ขององค์กร 
 (๓.๓) จัดทําประเด็นข่าว  เพื่อแถลงข่าว  ให้สัมภาษณ์  หรือดําเนินการประชาสัมพันธ์

ด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
 (๓.๔) รวบรวมข้อมูลข่าวสารของส่วนงานและหน่วยงานอื่น  เพื่อประโยชน์ในการศึกษา

วิเคราะห์และการบริหารประเด็นข่าว 
 (๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) จัดหาเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ์ของสํานักงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ผู้ใช้อุปกรณ์ 
 (๔.๒) บันทึกภาพนิ่ง  วิดีโอ  และบันทึกเสียง  กิจกรรมของคณะกรรมการและสํานักงาน  

และการให้บริการภาพและเสียงแก่ส่วนงานและหน่วยงานอื่น 
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 (๔.๓) จัดทําฐานข้อมูลเก่ียวกับระบบภาพและเสียงการประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการ
และสํานักงาน 

 (๔.๔) จัดทําทะเบียนดูแลบํารุงรักษา  การให้บริการเคร่ืองมือและจัดทํา คู่ มือ   
การใช้โสตทัศนูปกรณ์ของสํานักงาน 

 (๔.๕) ผลิตสื่อและรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ  และผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการและสํานักงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

 (๔.๖) จัดทําข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการ 
และสํานักงานเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

 (๔.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๕๒ สถาบันพฒันาการเมืองและการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรการเลือกตั้ง  บุคลากรทางการเมือง  บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน  

และประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป 
(๒) ประสานให้ทุกส่วนงานเสนอความต้องการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่และอํานาจ 

ที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบ 
(๓) จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของส่วนงาน  และการพัฒนาบุคลากร

รูปแบบอื่นเพื่อรองรับแผนการพัฒนาบุคลากร 
(๔) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง  บุคลากรทางการเมือง  

บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 
(๕) จัดให้มีการศึกษาวิจัย  ตลอดจนส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  พรรคการเมือง  การเลือกตั้ง  การให้ความรู้และการศึกษาแก่
ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมทางการเมืองและเร่ืองอื่น ๆ  ที่อยู่ในภารกิจ
ของสํานักงาน 

(๖) เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองการเมืองและการเลือกตั้ง 
เพื่อการค้นคว้าและอ้างอิง 

(๗) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเร่ืองการเมืองและการเลอืกตั้งในรูปแบบต่าง ๆ 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งทั้งภายใน 

และต่างประเทศ 
(๙) ประสานความร่วมมือกับองค์กรจัดการเลือกตั้งของประเทศต่าง ๆ  และองค์กรระหว่างประเทศ

เพื่อศึกษาวิจัย  และการพัฒนาบุคลากรทางการเมืองและบุคลากรทางการเลือกตั้ง 
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(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 
ได้รับมอบหมาย 

ให้จัดแบ่งส่วนงานของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  เป็น  ๒  สํานัก  ดังนี้ 
(๑) สํานักพัฒนาบุคลากร 
(๒) สํานักวิจัยและวิชาการ 
ข้อ ๕๓ สํานักพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการศึกษาอบรมของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  

บุคลากรการเลือกตั้ง  บุคลากรทางการเมือง  บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 
(๒) จัดทําหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการของส่วนงาน  และการพัฒนาบุคลากร

รูปแบบอื่นเพื่อรองรับแผนการพัฒนาบุคลากร 
(๓) จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม  และดําเนินการอื่นเพื่อพัฒนาบุคลากรการเลือกตั้ง  

บุคลากรทางการเมือง  บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่  

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕๔ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักพัฒนาบุคลากร  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๒  ฝ่าย  ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้น 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายพัฒนาบุคลากรการเลือกตั้ง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  ความต้องการและจัดทําแผนเพื่อพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง

ของสํานักงาน  และบุคลากรการเลือกตั้ง 



 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๒.๒) ประสานให้ทุกส่วนงานเสนอความต้องการพัฒนาบุคลากรตามหน้าที่และอํานาจ
ที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบ 

 (๒.๓) สร้างและพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานและลูกจ้างของ
สํานักงาน  และบุคลากรการเลือกตั้ง 

 (๒.๔) การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานและลูกจ้าง
ของสํานักงาน  และบุคลากรการเลือกตั้ง 

 (๒.๕) ดําเนินการจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรมและวิธีการอื่นแก่พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงาน  และบุคลากรการเลือกตั้ง 

 (๒.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ฝ่ายพัฒนาบุคลากรทางการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ศึกษา  วิเคราะห์ความต้องการเพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม   

แก่บุคลากรทางการเมือง  บุคลากรภาครัฐ  และภาคประชาชน 
 (๓.๒) วางแผนพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับการฝึกอบรม   

และพัฒนาบุคลากรทางการเมือง 
 (๓.๓) สร้างและพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการเมือง 
 (๓.๔) ดําเนินการจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดการฝึกอบรม  และวิธีการอื่นแก่บุคลากร  

ทางการเมือง  ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น  บุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน  ตลอดจนประชาชน
ทั่วไปที่มีความสนใจ 

 (๓.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

ข้อ ๕๕ สํานักวิจัยและวิชาการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ศึกษา  วิจัย  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับการเมืองระบอบประชาธิปไตย  

พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองต่าง  ๆ ที่เป็นภารกิจ

ของคณะกรรมการ  และสํานักงาน   
(๓) เป็นศูนย์เอกสารทางวิชาการและการวิจัย  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัย 

ศูนย์ข้อมูลเก่ียวกับการเมืองและการเลือกตั้ง  ศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ  หรือข้อมูลอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับ
คณะกรรมการและสํานักงาน 



 หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๔) รวบรวมข้อมูลและการให้บริการสืบค้นหาข้อมูล  ค้นคว้า  ข้อมูลทางวิชาการและการวิจัย
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยในรูปแบบของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 

(๕) จัดกิจกรรมทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือตามที่ 

ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕๖ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักวิจัยและวิชาการ  เป็น  ๑  กลุ่มงาน  ๒  ฝ่าย  ๑  ศูนย์  

ดังนี้ 
(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน

การจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล   
และจัดทํารายงานการปฏิบัติงานของสํานัก 

 (๑.๒) ประสานงานกับส่วนงาน  ส่วนราชการ  หรือหน่วยงานอ่ืนในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของสํานัก 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของสํานัก 
 (๑.๖) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของพนักงาน 

และลูกจ้างของสํานัก  ตลอดจนข้อมูลด้านบุคคลเบื้องต้นของสํานัก 
 (๑.๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ   

ที่เป็นภารกิจของคณะกรรมการ  และสํานักงาน   
 (๒.๒) สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับการเมืองในระบอบ  

ประชาธิปไตย  พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 
 (๒.๓) จัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและวิชาการ  จัดกิจกรรมทางวิชาการ 

และจัดทําสื่อในรูปแบบต่าง ๆ   



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

 (๒.๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) ฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) ดําเนินการคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดที่อยู่ในรูปแบบสื่อวัสดุ

สิ่งพิมพ์  สื่อโสตทัศนวัสดุ  และสื่อวัสดุอเิล็กทรอนิกส์ 
 (๓.๒) รวบรวมข้อมูลและการให้บริการสืบค้นหาข้อมูล  ค้นคว้า  และให้บริการในการยืม

และส่งคืน  รวมถึงการให้บริการในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 (๓.๓) ศึกษา  วิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่  และวางระบบการจัดเก็บให้เหมาะสม 
 (๓.๔) ให้การเรียนรู้การเมืองและการเลือกตั้งอาเซียน 
 (๓.๕) เผยแพร่งานวิชาการ  จัดทําวารสารวิชาการ  จัดพิมพ์เอกสารและจัดทําสื่อ   

ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
 (๓.๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๔.๑) เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตย 

ในต่างประเทศและในประเทศ  ความเป็นมาของการเมืองและการเลือกตั้งของไทย  ตลอดจนความเป็นมาของ
คณะกรรมการ  และสํานักงาน 

 (๔.๒) สร้างระบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษาเรียนรู้ของศูนย์ศึกษา
ประชาธิปไตย 

 (๔.๓) สร้างสถานีจําลองเพื่อใช้สาธิตเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับกระบวนการเลือกตั้ง  
ขั้นตอนการใช้อํานาจนิติบัญญัติผ่านกระบวนการทางรัฐสภา  และการสาธิตอื่นที่เก่ียวกับการเมืองการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย  เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและมีความเชื่อม่ัน  และนําหลักการ
ประชาธิปไตยไปใช้ในวิถีชีวิตประจําวัน 

 (๔.๔) การจัดบริการแก่ผู้รับการศึกษาอบรม  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และการให้บริการในรูปของพิพิธภัณฑ์การเลือกตั้งไทย 

 (๔.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๕๗ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัด 

และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 



 หน้า   ๕๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๕๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

(๒) รับผิดชอบงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอํานาจของผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตามที่
คณะกรรมการหรือสํานักงานมอบหมาย 

ข้อ ๕๘ ให้จัดแบ่งส่วนงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด   
เป็น  ๓  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

(๑) กลุ่มงานอํานวยการ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑.๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  การจัดทําคําขอ

งบประมาณรายจ่าย  รวมทั้งการประสานงานด้านแผน  การติดตามประเมินผล  และจัดทํารายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของสํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

 (๑.๒) ประสานงานกับกลุ่มงาน  ส่วนงาน  หรือหน่วยงานอื่นในการรวบรวมข้อมูล  
สถิติตัวเลข  และจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการเผยแพร่ 

 (๑.๓) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ส่งให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (๑.๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติการ  งานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
 (๑.๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานพัสดุ  ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ให้เป็นไปตามระเบียบ 
 (๑.๖) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและการจัดทําระบบบัญชี 
 (๑.๗) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัด 
 (๑.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานที่เก่ียวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานอื่นโดยเฉพาะ 
(๒) กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๒.๑) ประสานงานเพื่อดําเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง 
 (๒.๒) ประสานและดําเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง

ของทุกภาคส่วน 
 (๒.๓) ดําเนินการเก่ียวกับการรับรององค์การเอกชน  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง 
 (๒.๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง  ส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษาเพื่อปลูกฝังและสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  และเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 (๒.๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

(๓) กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
 (๓.๑) สืบสวนสอบสวนหรือไต่สวนการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 (๓.๒) ให้คําปรึกษากฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งในพื้นที่ 
 (๓.๓) ดําเนินการปฏิบัติด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการสืบสวนหรือไต่สวน 
 (๓.๔) จัดทําสารบบงานสํานวนการสืบสวนหรือไต่สวนหรือการคัดค้านการเลือกตั้ง   

สารบบคดีแพ่ง  คดีอาญา  คดีปกครอง  ในขอบหน้าที่และอํานาจ  และตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือเลขาธิการ 

 (๓.๕) การดําเนินการเก่ียวกับของกลางในคดีที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 
 (๓.๖) ประสาน  สนับสนุน  และส่งเสริมการดําเนินกิจการของพรรคการเมืองและสาขา

พรรคการเมือง 
 (๓.๗) กํากับการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการของพรรคการเมืองและสาขา 

พรรคการเมืองตามที่กฎหมายกําหนด 
 (๓.๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕๙ ในระหว่างที่ยังมิได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างให้ดํารงตําแหน่งในส่วนงานใด

ตามระเบียบนี้  ให้พนักงานและลูกจ้างยังคงดํารงตําแหน่งในส่วนงานตามระเบียบเดิมไปพลางก่อน   
โดยนํากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ประกาศ  มติหรือคําสั่งอื่นใดของคณะกรรมการ 
ที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาบังคับใช้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี  จนกว่าจะมีการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน 
และลูกจ้างให้ดํารงตําแหน่งในส่วนของงานตามระเบียบนี้ต่อไป 

ข้อ ๖๐ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจ
ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


