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หลกัและแนวคิดการเลอืกตั�งตามหลกัปฏิญญาสากลว่าดว้ยมนุษยชนแหง่
สหประชาชาติ ค.ศ. 1948 ซึ�งมีหลกัการสาํคญั  6 ประการ คือ

            มีความเป็นอสิระ (Freedom of Election)

            มีกาํหนดระยะเวลาที�แน่นอน (Periodic Election)

            มีความสุจรติและเป็นการเลอืกต ั�งที�แทจ้รงิ
            (Genuine Election)

             เป็นสทิธิของทกุคน (Universal Suffrage)

             มีความเสมอภาค (Equal suffrage)

             การลงคะแนนลบั (Secret  vote)
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ELECTION

FREE & FAIR
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1789
MOTTO OF THE 

FRENCH 
REVOLUTION
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LIBERTYLIBERTY

EQUALITYEQUALITY

FRATERNITYFRATERNITY
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R & R
RIGHTS

AND
RESPONSIBILITIES
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RIGHTS

• Freedom to express yourself.
• Freedom to worship as you wish.
• Right to a prompt, fair trial by jury.
• Right to vote in elections for public 

officials.
• Right to apply for federal 

employment requiring U.S. 
citizenship.

• Right to run for elected office.
• Freedom to pursue “life, liberty, and 

the pursuit of happiness.”
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RESPONSIBILITIES

• Support and defend the Constitution.
• Stay informed of the issues affecting your 

community.
• Participate in the democratic process.
• Respect and obey federal, state, and local 

laws.
• Respect the rights, beliefs, and opinions of 

others.
• Participate in your local community.
• Pay income and other taxes honestly, and 

on time, to federal, state, and local 
authorities.

• Serve on a jury when called upon.
• Defend the country if the need should 

arise.
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แผนยุทธศาสตรก์ารสรา้งพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วตัถุประสงค ์: เปลี�ยนพฤตกิรรมประชาชนใหเ้ป็น   
                      พลเมืองดวิีถีประชาธิปไตย

เป้าหมาย : เยาวชนใน/นอก สถานศึกษา ผูมี้สิทธิเลือกตั�ง/
ออกเสียงประชามต ิ 51.2  ลา้นคน

ยุทธศาสตรก์ารสรา้งพลเมืองด ี

ยุทธศาสตรท์ี� 1 
การสรา้งเครื�องมือฯ

7  กลยุทธ์

ยุทธศาสตรท์ี� 2 
การสรา้งแกนนาํ

1  กลยุทธ์

ยุทธศาสตรท์ี� 3 
การสรา้งพลเมืองดี

5  กลยุทธ์

ยุทธศาสตรท์ี� 4 
การพฒันาสูค่วาม

ยั �งยืน6  กลยุทธ์

VISION 2020 :  เลือกตั�งคุณภาพ  โดยพลเมืองคุณภาพ
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แนวคิดพื� นฐาน
ในการสรา้งพลเมือง

ดี

คนเรียนรู ้
และพฒันาได้

ใชป้ระโยชนจ์าก
กระบวนการกลุม่

ประชาธิปไตยคือ
พลเมืองเป็นใหญ่

ความเป็นพลเมือง
ไม่ไดม้ีมาแต่กาํเนิด
แต่เกิดจาก
การศึกษา

และเรียนรู ้

การเรียนรูต้อ้งทาํ
ใหเ้กิดความ
ตระหนกั

กิจกรรมตอ่เนื�อง
ทาํใหเ้กิดความ

ยั �งยืน

เครือข่ายทาํให้
เกิดความ
เขม้แข็ง

เรียนรูโ้ดยคน
เป็นศูนยก์ลาง

การสรา้งพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
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การสรา้งพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

คุณลกัษณะพลเมือง
ดี

พึ�งตนเองได้

มีจิตสาธารณะ

เคารพซึ�งกนัและกนั

มีความรบัผิดชอบ

เคารพกตกิา

* พอเพียง
* มีอิสรภาพ
* อยูรอดทามกลางความเปลี่ยนแปลง

* ไมฝาฝน
* ใชกติกา ไมใชความ
รุนแรง
* ยอมรับผลของการฝาฝน

* ตอตนเอง
* ตอผูอื่น
* ตอสังคม

* ศักดิ์ศรีความเปนมนษุย
* สิทธิ เสรีภาพ
* เสมอภาค
* ภราดรภาพ

* สวนรวมมากอน
* การกระตือรือรนเขารวม
กิจกรรม
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วิสยัทศัน ์ 2563  
VISION   2020 :  เลือกตั�งคณุภาพ  โดยพลเมืองคณุภาพ

เลือกตั�ง
คุณภาพ

เรียบรอ้ย

สุจริต

เที�ยงธรรม

พรรคการเมืองคณุภาพ

ผูส้มคัรรบัเลือกตั�งคณุภาพ

ผูมี้สิทธิออกเสียงคณุภาพ

กกต.คณุภาพ
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กกต. 4.0กกต. 4.0
การเลือกตั�งคุณภาพ : โดยพลเมืองคุณภาพ

การเลือกตั�งของประชาชน  โดยประชาชน  เพื�อประชาชน

การเลือกตั�งที�สุจริตและเที�ยงธรรม

การเลือกตั�งที�ประชาชนไม่เป็นภาระเกินจาํเป็น

จดัการเลือกตั�งแลว้เสร็จตามกฎหมาย
กกต.
1.0

กกต.
2.0

กกต.
3.0

กกต.
4.0



แผนการขบัเคลื�อนยทุธศาสตรก์ารพฒันาพลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย
โดยศูนยส่์งเสริมพฒันาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)

คณะกรรมการการเลือกตั�ง (กกต.)
ยุทธศาสตร ์การพฒันาพลเมืองดีวิถปีระชาธิปไตย

สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั�งประจําจงัหวดั (สนง.กกต.จว.) 

การบริหารการใหก้ารศึกษาพลเมือง

7,523 การใหก้ารศึกษาเพื�อสรา้งความเป็นพลเมือง

วพป.
สภาคาทอลิค

มมร.

กศน.

ศส.ปชต.

กลาโหม

พฒันาชมุชน
กระทรวงมหาดไทย

สถาบนัอุดมศึกษา

ออช.
อปท.

7,853

สาธารณสุข

มจร.

กระทรวงวฒันธรรม

สาํนกังานพระพุทธศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ

สนง.ลูกเสือแห่งชาติ

หมู่บา้น   
75,032

เครื�องมือ/ช่องทางแกนนํา/เครือข่าย

หมู่บา้น หมู่บา้น

ประชาชน/ผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง
   68/52  ลา้นคน

พลเมืองคุณภาพ การเลือกตั�งคุณภาพ

กรมราชทณัฑ์



สนง.กกต.จว.

  4 ชวงชั้น

ออช.

หมูบานไมขายเสียง

กปน.มืออาชีพ

    6 สัปดาห ปชต.

ศส.ปชต..

ประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง

พลเมืองคุณภาพ

วันเลือกตั้ง ส.ส./อปท.

ปฏิรูปประเทศ 
ตาม ม.257

การเลือกตั้งคุณภาพ ผูแทน/รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล

ลูกเสือ

รด.

ออช.176 องคกร
อสส. 8,300 คน

2,914 หมูบาน

  101,949 คน

  รัฐ 38,000+ เอกชน 12,000 ร.ร.

1,012 กอง/60,000 คน
ผบ.ลส. 4,000 คน

5 ช้ันป 300,000 คน

7,523 แหง

(นร.0505/22777 ลว. 5 ก.ค. 2560)

DJ.
530 คนอ1

2

03

4

6

7

8
9

10

นศ.เครือขาย

 * ม.ปด 26  * ม.เปด  2
 * มรภ. 39   * มทร. 10
 * มอช. 61   * วช.  36

174 แหง

650 รูป
พระธรรมวิทยากร+มจร.

โรงเรียน

วิทยากรสตรี
10

5

5 ประสาน
รณรงคเลือกตั้ง
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การใหการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง(Civic Education)
โดย คณะกรรมการการเลอืกตัง้

การเลือกตั�ง โดยประชาชนการเลือกตั�ง โดยประชาชน รฐับาลที�มีธรรมาภิบาลรฐับาลที�มีธรรมาภิบาล

ศส.ปชต.ศส.ปชต.
   การบริหารการพฒันาที�ดี                 

 ปฏิวติั / รฐัประหาร                

                       

นักเรียน 9 ลาน
ประถม 4.7 ลาน
มัธยม  4.3 ลาน

นิสิต นักศึกษา  
2  ลาน

   ประชาชนทั่วไป 57 ลาน
  กอนวัยเรียน  3 ลาน
  หลังวัยเรียน 2 ลาน
   Voter 52 ลาน

แกนนํา + เครือขาย       
~  300,000 

* โรงเรียน 56,000
     *  รัฐ 38,000
     * เอกชน 12,000

* มหาวิทยาลัย 174
       * รัฐ 113
      * เอกชน 61

การใหการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองการใหการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมือง

ประชาชน 68 ลานประชาชน 68 ลาน

พลเมืองที่ตื่นรู   (Active  Citizen)

* เคารพศกัดิ�ศรคีวามเป็นมนุษย์
    *  เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน

      * ทําหนาที่ของตนเอง
        * เคารพกฎหมาย

  * จิตสาธารณะ

ตื�นรู้ทางการเมือง
ใช้สทิธอิย่างแขง็ขัน
•  ไปใช้สทิธ ิ80%
•  บัตรเสยี 2%

เคารพซึ�งกนัและกนัเคารพซึ�งกนัและกนั

Prevoter นอกโรงเรียนPrevoter นอกโรงเรียน



. กระบวนการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมและประชาสมัพันธ์กระบวนการดาํเนินงานการมีส่วนร่วมและประชาสมัพันธ์

การสรา้งสื�อกลาง
(สสพ.)

การผนึกกําลงัเครือข่าย(เวที)   

        ระดบัจงัหวดั
    (สสพ.+สพค.+จว.)

สื�อจงัหวดัสื�อจงัหวดั

แผน/กจิกรรม
ของจังหวัด

แผน/กจิกรรม
ของจังหวัด

•  การสร้างความตื�นตัว   
     เน้นหอกระจายข่าว/เสยีงตามสาย

•  การบูรณาการเครือข่าย

•  การเคลื�อนไหวของสมาชิก

•  การให้ความรู้   สว. + ปชต. (ส.ส./ส.ว./ส.ถ.)/ผถ.

•  การสงัเกตการณก์ารเลือก ส.ว. ส.ส. สถ. /ผ.ถ.

•  การริเริ�มอื�น ๆ ของจังหวัด

สรุป/รายงานผลสรุป/รายงานผล
ติดตาม/
ประเมิน
ติดตาม/
ประเมิน

ปชส.ภาพกวา้ง
(ทีวี/วิทยุหลกั)
ปชส.ภาพกวา้ง
(ทีวี/วิทยุหลกั)

การเลือกตั�ง

Big day
การเลือกตั�ง

Big day



รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
และการใชจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

ประเมินโดย :  สํานักงบประมาณ







สรุปภาพรวม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 29 มิถุนายน 2561

ประเมินโดย :  สํานักงบประมาณ





ภาพกจิกรรม



ทุกคนจะมีสว่นรว่มแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ



ถวายความรูก้บัพระเรื�องประชาธิปไตย
เพื�อนาํไปถา่ยทอดตอ่



สรา้งการเรียนรูป้ระชาธิปไตย
กบัชาวไทยมุสลิมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้



ผูเ้ขา้อบรมเป็นผูก้าํหนดพฤตกิรรมความเป็นพลเมืองและ
เสนอวิธีการสรา้งพลเมืองดว้ยตนเอง 



ศูนยประสานงานการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรฯ (ศปศ.)คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ 
(ศปศ.)

- สรางเครือขาย
- กิจกรรมสงเสรมิเครือขาย
เชน หมูบานชุมชน ปชต.

ศสร. 1 - 8 
ติดตามสนับสนุนจังหวัด
1. วิทยากร
2. เอกสารวิชาการ
3. สื่อ อุปกรณ ฯลฯ

ทําแผนฯ 3 ระยะ/ทําหลักสูตร/สื่อ/
เอกสาร/เครื่องมือวิทยากร/นิเทศ
1. สรางพลเมือง (เตรียมดิน)
2. พลเมืองเรียนรูรฐัธรรมนูญ
3. พลเมืองรวมจัดการเลอืกตั้ง

สสพ.

สพค.

- สรางวิทยากร
- สรางหลักสตูร/คูมือ /สื่อ

กํากับ

ติดตาม
ประเมินผล

มอบหมาย

รายงาน

สนับสนุน

แผนฯ จว. 3 ระยะ

สนง.กกต.จว.

ใชหลักสูตรพลเมือง
โดย วพป. เปนวิทยากร

ใหความรูประชาธปิไตย

สรางพลเมืองฯ เนน
1. กลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ 

ขยายผลและผูมีสิทธิเลือกต้ัง
2. ขาราชการหนวยงานที่มีฐาน

มวลชนรองรับ เชน 4 
กระทรวงหลัก/ครู กศน./อปท.

3. หนวยงานพันธมิตร/ทํา MOU
4. ออช./ดีเจ ฯลฯ

สนับสนุนวิชาการ/สื่ออุปกรณให
1. ศส.ปชต.
2. สถานศึกษา เปนกลไก

ขับเคลื่อนประชาธิปไตย

สนับสนุน
ติดตาม/ประเมินผล

ติดตาม
สนับสนุน

ติดตาม
สนับสนุน

ติดตาม

สนับสนุน

ติดตาม

สนับสนุน

กก.ศส.ปชต.
แผนฯ ศูนย 3 ระยะ

ใชสื่อภาพพลิกที่ จว. 
สนับสนุนเปนเครื่องมือ

ใหความรู ปชต. 
แก ปชช.

สรางพลเมืองฯ เนน
1. กลุม
2. กรรมการ
3. กติกา
4. กองทุน
5. กิจกรรม

สงเสริมหมูบาน/ชุมชน
ประชาธิปไตย

สนับสนุนกิจกรรม
หมูบานไมขายเสียง

กปน. มืออาชีพ

ขยายเครือขายพลเมือง

กม./พลเมืองอาสา
แกนนําในหมูบาน/
ชุมชน ปชต.

ใชสื่อเอกสารที่
ศส.ปชต. สนับสนุน
เปนเครื่องมือ

เผยแพรความรู ปชต. 
แกประชาชนในหมูบาน/
ชุมชน เนื้อหา 3 ระยะ
1. สรางพลเมือง
2. รัฐธรรมนูญ
3. การเลือกต้ัง

สนับสนุนกิจกรรม
ของพลเมือง

ขยายเครือขายพลเมือง

เตรียมพรอมเขารวม
การเลือกต้ัง

ปี 2561 ศูนยส์ง่เสรมิพฒันาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) 
ครบทุกตาํบล 7,523 แห่ง ทั �วประเทศ



จดัทาํสื�อแผ่นพลิก เพื�อความสะดวกในการเรยีนรู ้



กก.ศส.ปชต.ออกเผยแพรค่วามรูเ้รื�องประชามตแิมบ้นวดั 



ศส.ปชต.ใชย้านพาหนะสว่นตวัลงพื� นที�
ใหค้วามรูเ้รื�องประชามติ



กก.ศส.ปชต.ที�เป็นสตรไีทยมุสลิม 
สรา้งการเรยีนรูก้บัเพื�อนกลุ่มสตรดีว้ยกนัอยา่งมั �นใจ



สามารถสรา้งการเรียนรูไ้ดทุ้กหนแห่ง



แมไ้ฟจะดบัจนมืดมิด ยงัจดุเทียนเพื�อสรา้งการเรียนรู ้



เป็นการแลกเปลี�ยนเรียนรูร้ะหว่างชาวบา้น กบั ชาวบา้น



ศส.ปชต. กบั กิจกรรม 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย



เดนิรณรงคเ์ชิญชวนประชาชนไปใชส้ิทธิ



นกัศึกษาวิชาทหารรณรงค์
เชิญชวนชาวนาไปลงคะแนน



ลกูเสือ อาสา กกต.ช่วยเหลือคนพิการ
ไปใชส้ิทธิลงคะแนน



ลกูเสืออาสา กกต.หญิง 
ช่วยเหลือผูสู้งอายใุหใ้ชส้ิทธิโดยสะดวก



ความคาดหวงัในการเสริมสรา้งความรูเ้กี�ยวกบั
การเลือกตั�งสาํหรบัวิทยากรเลอืกตั�งทอ้งถิ�น 

77 จงัหวดั



1. การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบักฎหมาย ระเบียบ
และวิธีปฏิบตัใินการเลือกตั�งใหแ้ก่ผูส้มคัรรบัเลือกตั�ง 
ผูส้นับสนุนผูส้มคัร บุคคลผูมี้หนา้ที�เกี�ยวกบัการเลือกตั�ง

2. หนา้ที�และอาํนาจขององคก์รและผูร้บัผิดชอบในการจดั
การเลือกตั�ง

3.วฒันธรรมประชาธิปไตย

4. การสรา้งการยอมรบัในผลของการเลือกตั�ง

5. ภราดรภาพทั�งก่อนและหลงัการเลือกตั�ง



Q & A 


