
นายเมธา ศิลาพันธ์
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลอืกตั้ง



 1.1 การแบ่งเขตเลอืกต ัง้

 เปลี่ยนเขตใหม่ประชาชนสบัสน

 แบ่งแลว้ไม่ประชาสมัพนัธ์

•1 เขตหลายอ าเภอ บริหารยาก

•น าบุคคลในทะเบียนกลางมาค านวณ ไมส่มจริง

• ไมข่ยายความวา่ประชากรใกลเ้คียงคือเท่าใด



 1.2 การสมคัรรบัเลอืกต ัง้

•ระยะเวลาประชาสมัพนัธก์ระชั้นชิด

• เวลารบัสมคัรมากเกินไป

ระยะเวลาตรวจสอบคณุสมบตันิอ้ย

โปรแกรมรบัสมคัรไม่เสถียร ขั้นตอนยุง่ยาก

เม่ือกรอกขอ้มูลผิดตอ้งใหผู้ดู้แลระบบแกไ้ข

เทา่นั้น



 1.2 การสมคัรรบัเลอืกต ัง้

•ขอ้มลูสมาชิกพรรคการเมืองไม่เป็นปัจจุบนั 

และตรวจสอบไม่ได้

หน่วยงานที่ช่วยตรวจสอบแจง้ผลชา้

เป็นภาระของ ผอ.เขตตอ้งไปฟ้องศาล



 1.3 การจดัท าบญัชรีายชือ่/เพิม่ชือ่/ถอนชือ่

ขาดการประชาสมัพนัธร์ะยะเวลา เพิ่มช่ือ ถอนช่ือ

เกิดความสบัสนระหว่างบญัชีรายช่ือ ชุดประกาศ ณ ท่ี

เลือกตัง้ กบัชุดหมายเหตลุงคะแนน

• ส านักทะเบียนกลางเปิดระบบให ้อ าเภอ/ทอ้งถ่ินล่าชา้

บญัชีรายช่ือมีความผิดพลาด เช่น มีช่ือผูเ้สียชีวิต/อายุ

ไม่ถึง 18 ปี เป็นผูมี้สิทธิเลือกตัง้

ขอ้มูลไม่เป็นปัจจบุนั



 1.3 การจดัท าบญัชรีายชือ่/เพิม่ชือ่/ถอนชือ่

•ช่องระหวา่งบรรทดัเล็ก ท าใหเ้ซ็นช่ือผิดพลาด

บญัชีรายช่ือหมึกจางไม่ชดัเจน กระดาษไม่มี

คุณภาพฉีกขาดง่าย

•บญัชีรายช่ือไม่ควรมีกระดาษคารบ์อนในตวั
เพราะท าใหเ้ขียนติดไปยงับญัชีชุดอ่ืน

•ระยะเวลาจดัพิมพก์ระชั้นชิดเกินไป



 1.4 การก าหนดหน่วยเลอืกต ัง้

•ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง ๑,๐๐๐ คนต่อหน่วย 
มากเกินไป

•แนวทางก าหนดท่ีเลือกตั้งไมช่ดัเจน ส านักทะเบียน
เกิดความสบัสน

• ท่ีเลือกตั้งบางหน่วยไมเ่หมาะสม
หน่วยเลือกตัง้บางหน่วยอยูต่ดิกนั ท าใหผู้ใ้ชส้ิทธิ

เลือกตัง้สบัสน หยอ่นบตัรผิดหน่วย



1.4 การก าหนดหน่วยเลอืกต ัง้

บางหน่วยอยูห่่างไกลชุมชน ไม่มีสิ่งอ  านวยความ

สะดวก เช่น หอ้งน ้า ไฟฟ้าสอ่งสว่าง

บางหน่วยใชเ้ตน็ทเ์ป็นท่ีเลือกตัง้ เม่ือฝนตก

ผูม้าใชส้ิทธิไม่มีที่หลบฝนตอ้งเขา้มาในหน่วย

เลือกตัง้ซ่ึงผิดกฎหมาย



1.5 การก าหนดรปูแบบบตัรเลอืกต ัง้

◦บตัรเลือกตั้งแต่ละเขตไม่เหมือนกนั ท าใหส้บัสน 
โดยเฉพาะในการเลือกตั้งล่วงหนา้

◦บตัรเลือกตั้ง มีทั้งเคร่ืองหมายและช่ือพรรคท าให้
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งสบัสน และลงคะแนนไมต่รงช่อง 

เกิดบตัรเสียจ านวนมาก 

◦ช่องลงคะแนนเล็กมีขนาดเล็ก



1.6 การจดัต ัง้ศนูยป์ระสานงาน

◦ระยะเวลาในการจดัตั้งศนูยฯ์ กระชั้นชิด

◦กรอบอตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีประจ าศนูยฯ์ 
ไมเ่พียงพอ



 1.7 การสรรหาและแต่งต ัง้เจา้พนกังานผูด้ าเนนิการเลอืกต ัง้

◦การสรรหาท าไดย้ากเน่ืองจากไมม่ีผูส้นใจหรือสมคัร
เขา้มาช่วยปฏิบติัหนา้ท่ี

◦กรอบอตัราเจา้พนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้ง
มีจ านวนนอ้ยเกินไป



 2.1 กกต.เขต/ผอ.เขต

◦จ านวน กกต.เขต 3 คน นอ้ยเกินไป ไมม่ีความ

หลากหลาย ระยะเวลาการท างานนอ้ยเพียงแค่ 

2 เดือน

กกต.เขต/ผอ.เขต สว่นใหญท่ าหนา้ที่เป็นครัง้แรก 

ไม่มีประสบการณ ์และไม่ใหค้วามส าคญักบัการ

ปฏิบตัหินา้ที่



 2.2 อนุกรรมการประจ าเขตฯ

◦จ านวน 10 ต่อเขตน้อยเกินไป

◦ไม่มีประสบการณ์

◦บางคนไม่เต็มใจท่ีจะท างาน



 2.3 ผูช่้วยเหลอืการปฏบิตัิงานฯ/ธุรการ/การเงนิ/บญัชี

◦จ านวนน้อยเกินไป

◦การแต่งตั้งล่าชา้ ระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป

◦หลกัเกณฑก์ารจดัสรรไม่ชดัเจนและไม่เป็นธรรม

◦ไม่ควรเป็นขา้ราชการ เน่ืองจากมีงานประจ า
ช่วยงานไดไ้ม่เต็มท่ี



 2.4 คณะท างานจดัการเลอืกต ัง้และ กนค. ท่ีเลอืกต ัง้กลาง

◦จ านวนน้อยเกินไป 

◦ขาดความรูค้วามสามารถ 

◦ไม่มีประสบการณ ์เน่ืองจากระเบียบ
มีการเปล่ียนแปลงใหม่



 2.5 กรรมการประจ าหน่วย (กปน.)

กปน. หน่วยเลือกตัง้ปกต ิจ  านวน 5 คน 

นอ้ยเกินไป

◦กปน. ท่ีเลือกตั้งล่วงหนา้ จ านวนนอ้ยเกินไปเมื่อเทียบ
กบัผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง

ระยะเวลาอบรมสั้น ท าใหไ้ม่เขา้ใจในการปฏิบตัิ

หนา้ที่



 2.5 กรรมการประจ าหน่วย (กปน.)

◦กปน. ส ารอง ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในวนัเลือกตั้งไม่ถึง 5%

ท าใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณ

การแตง่ตั้ง กปน. ไม่ไดแ้ตง่ตั้งจากผูผ่้านการอบรม

กปน. บางหน่วยเป็นผูสู้งอายุ ปฏิบตังิานไม่คล่องตวั

ขาด ผจ.ปน. ที่เป็นขา้ราชการท าใหไ้ม่มีใครเป็นหลกั

ในแตล่ะหน่วย



2.6  เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั (รปภ.)

◦มีปัญหาเร่ืองการบงัคบับญัชาเพราะเป็นต ารวจ

◦ไม่สามารถช่วยเหลืองาน กปน. ได้



ระเบียบ วธีิการ ในการจดัหาวสัดุอุปกรณล่์าชา้ 

และไม่มีความชดัเจนวา่ส่ิงใดจดัหาไดส่ิ้งใดจดัหา

ไม่ได้

อนุกรรมการเขตไม่มีอ านาจในการจดัซ้ือจดัจา้ง

เกิดความไม่คล่องตวัในการบริหารจดัการ

การจดัส่งวสัดุอุปกรณป์ระจ าหน่วยล่าชา้ไม่

ครบถว้น



3.1 ป้ายปิดประการประกาศ

◦ราคา ๖๐๐ บาท ต า่เกินไปจดัหาผูร้บัจา้งไดย้าก 
หากจดัหาได ้ก็ไดว้สัดุท่ีไมม่ีคุณภาพ

◦ตอ้งจดัซ้ือทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้ง เพราะป้ายเดิม
เส่ือมสภาพ



3.2 บตัรเลอืกต ัง้

◦ระยะเวลาการขนส่ง บตัรเลือกตั้งให ้กกต.เขต 
ไมต่รงตามท่ีแจง้

◦กกต.เขต ไมม่ีสถานท่ีเก็บรกัษาบตัรเลือกตั้ง
จึงตอ้งขอใชห้อ้งขงัของสถานีต ารวจเป็นพื้ นท่ีจดัเก็บ 

ขาดความสะดวกในการปฏิบติังาน



3.3 แบบพมิพแ์ละเอกสารท่ีใชใ้นหน่วยเลอืกต ัง้

◦แบบพิมพต่์างๆ มีมากเกินความจ าเป็น 

◦หน่วยเลือกตั้งกลางกบัหน่วยเลือกตั้งปกติ 
ใชแ้บบพิมพอ์ยา่งเดียวกนั จึงท าใหเ้กิดความสบัสน

กปน. ขาดความเขา้ใจในรายละเอียดของเอกสาร

แบบพิมพ์



 3.4 คู่มือการปฏบิตัิงาน

ไดร้บัการจดัสรรไม่เพียงพอ ทั้งในวนัอบรม

และวนัปฏิบตัิงาน 

•จดัส่งล่าชา้ และขอ้ผิดพลาดจ านวนมาก

•ระเบียบขอ้บงัคบัมากเกินไป เกิดความสบัสนของ

ผูป้ฏิบติั



 3.4 คู่มือการปฏบิตัิงาน

◦คูม่ือการเบิกจา่ยเงินไม่ชดัเจน ไม่มีรายละเอียด
และตวัอยา่งแบบฟอรม์การเบิกจา่ยเงิน ท าใหก้าร

ปฏิบติังานไม่เป็นแนวทางเดียวกนั

◦คูม่ือ กปน.นอกเขต/ในเขตไม่ชดัเจน 
แนวทางปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบ



 การแจง้กรอบงบประมาณ และโอนเงินล่าชา้ 

(ไมท่นัตามกรอบเวลา)

 ไมไ่ดจ้ดัสรรงบประมาณประชาสมัพนัธใ์ห ้กกต.เขต

 การจดัสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมรายการท่ีจ าเป็น 

เช่น ค่าอาหารวา่งและเครื่องด่ืมส าหรบัสถานท่ีรบัสมคัร 

ค่าสาธารณูปโภคในท่ีเลือกตั้ง/ส านักงานเขต

 ขั้นตอนการเบิกจา่ยและการรายงานยุง่ยาก



 สนง.กกต. ทยอยจดัสรรงบประมาณทีละรายการ ท าให ้กกต.

เขต วางแผนไมไ่ด้

 งบประมาณจดัสรรไมเ่หมาะสมและไม่เพียงพอ

 รายละเอียดไมช่ดัเจน บางรายการแจง้หลงัด าเนินการแลว้

 การเบิกจา่ยเงินล่าชา้ กรอบงบประมาณไมช่ดัเจน 

 เมื่อสอบถามผูท่ี้เกี่ยวขอ้งไม่สามารถตอบค าถามได้

ตอ้งรอส่วนกลางแจง้เท่าน้ัน ท าใหก้ารปฏิบติังาน

ไมค่ล่องตวั



 ระยะเวลาการจดัสรรงบประมาณกระชั้นชิดไมส่อดคลอ้งกบั

การปฏิบติังาน

 ระเบียบ/หนังสือสัง่การล่าชา้ ไมม่ีความชดัเจน และมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา

 การจดัซ้ือจดัจา้ง ไมม่ีความคล่องตวัเพราะตอ้งด าเนินการ

ผ่านเขตเลือกตั้ง และขั้นตอน กระบวนการ ตามระเบียบฯ

(พ.ร.บ.จดัซ้ือจดัจา้งฉบบัใหม่) ยุง่ยากซบัซอ้น ผูป้ฏิบติังานท่ี

ไมคุ่น้เคย ปฏิบติังานยาก



 การจา้งเหมาท าความสะอาดหน่วยเลือกตั้งตอ้งด าเนินการ

ตามระเบียบพสัดุ เป็นการเพิ่มภาระใหก้บัเจา้หน้าท่ีและ

ส้ินเปลืองเอกสารเป็นจ านวนมาก



 5.1 นอกเขต

◦ ลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตไมไ่ด้ จึงตอ้ง
ลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตแทน เกิดปัญหาดงัน้ี

 ผูม้าลงทะเบียนเพิ่มขึ้ นจ านวนมาก

 สถานท่ีท่ีไดก้ าหนดไวก้่อนหน้า ไมเ่หมาะสมกบัจ านวน 

ผูท่ี้มาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง



 5.1 นอกเขต

◦ การประชาสมัพนัธไ์มท่ัว่ถึง

◦ ระยะเวลาการลงคะแนนนานเกินไป

◦ งบประมาณท่ีไดร้บัจดัสรรไมเ่พียงพอต่อการบริหารจดัการ 
และมีขอ้จ ากดัในการเบิกจ่าย

◦ กปน. นอ้ยไมเ่หมาะสมกบัปริมาณงานและคนมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง

◦ แต่ละเขตมีท่ีลงคะแนนแหง่เดียวไมเ่หมาะสม  รอนาน  
การจราจรติดขดั



5.2 ในเขต

◦ท าใหก้ารเลือกตั้งไมเ่ป็นไปโดยลบั กรณีท่ีมีผูไ้ปใช้
สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตมีเพียงคนเดียว 

ท าใหข้ดัรฐัธรรมนูญ

◦ ไมคุ่ม้ค่าในการบริหารจดัการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 
เน่ืองจากมีผูม้าใชสิ้ทธินอ้ย



5.2 ในเขต

◦การลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้งตอ้ง
ไดร้บัค าสัง่จากทางราชการใหไ้ปปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเขต

เลือกตั้งเท่าน้ันเป็นการจ ากดัสิทธิของผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง

มากเกินไป



 การจดัอบรม กปน. บางแห่งสถานที่อบรมไม่พรอ้ม

 ขาดการติดต่อประสานงานกบัวทิยากร

 การอบรมแตล่ะรุน่มีจ  านวนหน่วยมากเกินไป 

 การสัง่การและการแจง้งบประมาณในการจดัการอบรม

ล่าชา้มาก

 ระยะเวลาในการอบรมนอ้ยเกินไป

 งบประมาณน้อยไมเ่พียงพอต่อการบริหารจดัการ



 วทิยากรไมม่ีความรูเ้กี่ยวกบัการใชง้าน Application

รายงานผลคะแนน

 วิทยากรไม่มีความรู ้ในระเบียบเก่ียวกบัการอบรม

ใหค้วามรู ้กปน. ไม่เนน้จดุย  ้าส  าคญั

 คู่มือวทิยากร/ ผูเ้ขา้รบัการอบรม พิมพผิ์ดหลายจุด 

มีการอา้งกฎหมายผิดพลาด

 คู่มือ กปน. ไม่เพียงพอ



 กปน. ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเอง

 การจดัหน่วยก่อนการลงคะแนน มีเอกสารประกาศท่ี กกต.

ตอ้งจดัท าใหแ้ก่ผูส้มคัรมีมากเกินความจ าเป็นท าให ้กปน.

บางหน่วยปิดเอกสารหน้าท่ีเลือกตั้งไม่ครบ

 การจดัการลงคะแนน กปน.บางหน่วยน าบญัชีรายชื่อผูม้ีสิทธิ

เลือกตั้งชุดไม่มีหมายเลขประจ าตวัประชาชนมาลงคะแนน



 การนับและประกาศผลคะแนน กปน. บางหน่วย

ขานคะแนนใหก้บัหมายเลขท่ีศาลฎีกาสัง่ใหถ้อนช่ือ

ผูส้มคัร

 บางหน่วยจดัท าเอกสารแบบพิมพไ์มค่รบ

 ระยะทางน าส่งหีบบตัรไกล บางหน่วยเดินทางกลบัถึง

บา้นพกัเวลาเท่ียงคืน



 โปรแกรมท่ีใชใ้นการรวมคะแนนไม่เสถียร 

 ขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอน ท าใหก้ารปฏิบติังาน

ล่าชา้

 มีการแยกระบบการรายงานผลอยา่งเป็นทางการและ

ไมเ่ป็นทางการ ท าใหซ้ ้าซอ้นและสบัสน



 ระบบรายงานผลไมม่ีความเท่ียงตรง ล่าชา้ เมื่อมีการใชง้าน

พรอ้มๆ กนั ท าใหส้ญัญาณล่ม

 กปน. ขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใช ้แอปพลิเคชัน่ 

Rapid Report

 ระบบมีปัญหาตั้งแต่ใชง้านจนเสร็จส้ิน



 หน่วยงานท่ีมีความเกี่ยวขอ้งบางแห่งด าเนินการล่าชา้หรือ

ประกาศสถานติดป้ายหาเสียงท่ีไมช่ดัเจน ท าใหผู้ส้มคัรเกิด

ความสบัสน

 จ านวนสถานท่ีปิดประกาศไมส่อดคลอ้งกบัจ านวนประกาศ

ท่ีใหปิ้ดประกาศ

 การส่งเอกสารของไปรษณียล่์าชา้โดยเฉพาะพื้ นท่ีหา่งไกล 

และบางแห่งไม่ถึงมือผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง



 ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ ์มีจ านวนมาก เพิ่มภาระ

และตอ้งแกไ้ขตามภายหลงั เช่น กรณีผูส้มคัรบางรายถกูตดั

สิทธิหรือถกูถอนชื่อออกจากการเป็นผูส้มคัร



 ลกูเสืออาสา/รด.จิตอาสา ไมม่ีการก าหนดบทบาท

หนา้ท่ีชดัเจน

 การสัง่การต่างๆ ในกิจกรรมดีเจประชาธิปไตย ไม่

ชดัเจนท าใหม้ีการประชาสมัพนัธอ์อกอากาศค่อนขา้ง

นอ้ย



 ส่ือประชาสมัพนัธ ์(แผ่นพบั โปสเตอร ์ใบปลิว ฯลฯ) 

จดัส่งล่าชา้ ท าใหแ้จกจา่ยไมท่นัการณ ์

 ส่วนกลางผลิตส่ือซ ้าซอ้นกบัจงัหวดั ส้ินเปลือง

งบประมาณ

 กิจกรรมหมูบ่า้นไมข่ายเสียง ไมม่ีงบประมาณสนับสนุน

กิจกรรมท่ีชดัเจน การสัง่การต่างๆ ไมช่ดัเจน



 การหาขา่ว แหล่งข่าวไม่กลา้เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นจริงทั้งหมด

ดว้ยเกรงกลวัอิทธิพลและเป็นหว่งความปลอดภยั

 การแต่งตั้งอนุกรรมการสืบสวน บุคลากรไมเ่พียงพอ 

 การแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีต ารวจร่วมสอบสวนท าใหก้ารท างาน

เป็นไปดว้ยความยากล าบาก เน่ืองจากต ารวจมีในหน้าท่ีประจ า

ท่ีตอ้งรบัผิดชอบ ทั้งหากมีการโยกยา้ยออกนอกพื้ นท่ีก็จะท าให้

กรรมการสืบสวนวา่งลงซ่ึงเป็นอุปสรรคในการท างานดา้น

สืบสวนและไต่สวน 



 การก าหนดจ านวน จนท. ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยไมส่มัพนัธแ์ละ

เพียงพอกบัจ านวนผูส้มคัรท าใหต้อ้งแต่งตั้ง จนท. ตรวจสอบ

ค่าใชจ้า่ยหลายครั้ง และผูท่ี้ไดร้บัการแต่งตั้งไม่ไดเ้ขา้ร่วม

อบรม

 การแต่งตั้ง จนท. จาก สตง. ทาง สนง.กกต. ควรมีการ

ประสานงานกบัทาง สตง. ไวก้่อนเพื่อความรวดเร็วในการ

แต่งตั้ง



 การก าหนดกรอบหน่วยงานท่ีจะส่งเจา้หนา้ท่ีมาเป็น

กรรมการตรวจสอบไมเ่หมาะสม หลายหน่วยงานไมม่ี

 งบประมาณไมเ่พียงพอ และไดร้บัการจดัสรรล่าชา้ 

และไม่มีความชดัเจนเร่ืองเกณฑก์ารจา่ยเงินค่าตอบแทน

ใหแ้ก่คณะท างาน



 โครงสรา้งหน้าท่ีไมเ่หมาะสม ผูต้รวจการเลือกตั้งจากบุคคล

ต่างจงัหวดั ไมม่ีความช านาญในพื้ นท่ี และไม่รูจ้กัคนในพื้ นท่ี

 ผูต้รวจการเลือกตั้งและผูช้่วยผูต้รวจไม่มีความเขา้ใจบทบาท

หน้าท่ีของตนเอง มีการแทรกแซงการท างานของวทิยากร

อบรม กปน.

 ไมม่ีความรูเ้กี่ยวกบักฎหมายเลือกตั้ง ไมส่ามารถชี้ แจง

หรือใหค้ าแนะน าท่ีถกูตอ้งได้



 ผูต้รวจการมีจ านวนเยอะเกินไป

 ไมม่ีผลงานเกี่ยวกบัการกระท าผิดกฎหมายของผูส้มคัรหรือ

พรรคการเมือง การรายงานการแจง้เบาะแสของผูต้รวจ        

มีรายละเอียดขอ้มลูไมช่ดัเจน

 ส้ินเปลืองงบประมาณจ านวนมาก ภารกิจของผูต้รวจการ

เลือกตั้งไม่คุม้ค่ากบังบประมาณ


