
แนวทางปฏิบตัิของขา้ราชการ 6 ขอ้

ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. และ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย

โดย นายสุรศกัด์ิ  อินศรีไกร

ผูอ้ านวยการส านักอ านวยการ

รกัษาการในต าแหน่งท่ีปรึกษาดา้นนโยบายและแผน

“                                         ”
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บทบาท สพฐ. กบัการเลือกตัง้

ประชุม

สรา้งการรบัรู ้(สพฐ.)

รณรงค ์

6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย (สพฐ.)

รายงานผล

การรณรงคก์ารเลือกตั้ง

(ศธ.จ./สป./สพฐ.)

สรา้งการรบัรู ้

ให ้ผอ.สพท. 4 ภมิูภาค (สป.)
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ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.
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แนวทางปฏิบตัขิองขา้ราชการ 6 ขอ้ ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.

ใหข้า้ราชการ พนักงาน เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้ง 

ในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการส่วน

ภูมิภาค และราชการส่วนทอ้งถ่ิน รฐัวิสาหกิจ 

องคก์ารมหาชน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรฐั

ใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการ

ด าเนินการเลือกตั้ง ส.ส. เม่ือไดร้บัการรอ้งขอ

จาก กกต. ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัด

หรือคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ  าเขตเลือกตัง้
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ใหข้า้ราชการ พนักงาน เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้ง 

ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดบั ทั้งในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน วางตวัเป็นกลาง

ทางการเมือง

แนวทางปฏิบตัขิองขา้ราชการ 6 ขอ้ ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.
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นับแต่มี พ.ร.ฎ. ใหมี้การเลือกตั้ง ส.ส. จนถึง

วันเลือกตั้ง การแต่งตั้งโยกยา้ย ขา้ราชการ 

พนักงาน และเจา้หน้าท่ีของรัฐ ทุกประเภท

และทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถ่ิน ให้พิจารณาเท่าท่ีจ  า เป็น 

เพื่อไม่ใหก้ระทบต่อการปฏิบัติหนา้ท่ีในการ

เลือกตัง้

แนวทางปฏิบตัขิองขา้ราชการ 6 ขอ้ ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.

6



ใหข้า้ราชการ ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานของรัฐ

ใหก้ารสนับสนุนสถานท่ี เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ี

ในการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งอ  านวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง

แนวทางปฏิบตัขิองขา้ราชการ 6 ขอ้ ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.
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ใหห้น่วยงานทุกฝ่ายตามขอ้ 4 สนับสนุนเก่ียวกับ

สถานท่ี ปิดประกาศและท่ีติดแผ่นป้ายเก่ียวกับ

การเลือกตัง้ ใหเ้พียงพอและเทา่เทียมกนั

แนวทางปฏิบตัขิองขา้ราชการ 6 ขอ้ ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.
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ใหมี้การสนธิก าลงั ระหว่างทหาร ต ารวจ พลเรือน 

และอาสาสมัครดา้นความปลอดภัย เพื่อใหก้าร

คุม้ครองประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และเจา้หนา้ท่ี

จดัการเลือกตั้ง ไดร้บัความปลอดภยั โดยเฉพาะ

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้

แนวทางปฏิบตัขิองขา้ราชการ 6 ขอ้ ในการสนบัสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.
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รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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การก าหนดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 สปัดาห ์
เพื่อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัหว้งเวลาของการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)

เป็นตวัอยา่ง สรา้งความตระหนัก

ใหรู้จ้กั การใชส้ิทธิ

แสดงสาธิต จดักิจกรรม

น าความรู ้สูค่รอบครวั

ส ารวจทัว่ ในชุมชน

สงัเกตการณ ์รายงานผล

สปัดาหป์ระชาธิปไตย
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“6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย”
รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.

รว่มกิจกรรมจดัประชุมผูบ้รหิารสถานศึกษา

ใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละวิธีด  าเนินโครงการ 

จากนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะมอบภารกิจและเอกสาร

คู่มือ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ใหค้รู-อาจารยศึ์กษา 

ท าความเขา้ใจเพื่อจดัเตรียมสื่อ อุปกรณ ์การให้ความรู ้

แก่นักเรียนและมอบหมายนักเรียนติดตามข่าวสาร

สถานการณบ์า้นเมือง

สปัดาหท์ี่

17-23 ก.พ. 62

“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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“6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย”
รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.

ครูจดัเตรียมสื่ออุปกรณก์ารสอนเผยแพร ่  

ความรูเ้รื่องการเลือกตั้ง ส.ส. เตรียมการ

จดันิทรรศการหรือกิจกรรมเสริมความรู ้นกัเรียนช่วยจดั

นิทรรศการ ชมนิทรรศการ/ซักถามและบนัทึกกิจกรรม

การเรียนรู ้เสร็จแลว้ครูมอบภารกิจใหน้ักเรียนติดตาม

ข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อเตรียมท ากิจกรรมในสัปดาหท์ี่ 3 

ตอ่ไป

สปัดาหท์ี่

24 ก.พ. –

2 มี.ค. 62

“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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“6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย”
รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.

เม่ือนักเรียนไดร้บัความรู ้และไดช้ม

นิทรรศการเก่ียวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย รฐัธรรมนูญ และการเลือกตั้ง ส.ส. แลว้ 

ครูจะจดักิจกรรมเพ่ือสรา้งความเขา้ใจทั้งภายในชั้นเรียน

และในโรงเรยีน โดยใหน้กัเรยีนมีส่วนรว่มอยา่งเต็มที่

สปัดาหท์ี่

3-9 มี.ค. 62

“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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(แบบสงัเกตการณกิ์จกรรมสาธิตการเลือกตั้ง ส.ส.)



“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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“6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย”
รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะท าการศึกษา

เรียนรูป้ระชาธิปไตยในครอบครวั โดยน า

ความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้บัพรอ้มดว้ยสื่อความรูต้่างๆ

ไปเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์นครอบครวั

สปัดาหท์ี่

10-16 มี.ค. 62

“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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(จดหมายถึงผูป้กครอง)

(จดหมายตอบจากผูป้กครองถึงนักเรียน)



“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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“6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย”
รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.

จากครอบครวั นักเรียนจะขยายกิจกรรม

ลงไปชุมชน โดยการส ารวจขอ้มูลพ้ืนฐานการเลือกตั้ง 

ส.ส. ของชุมชน เช่น จ  านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง สถานที่

เลือกตั้ง/นับคะแนน การเตรียมหลกัฐานบตัรประจ  าตวั

ประชาชน การตรวจรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เป็นตน้

สปัดาหท์ี่

17-23 มี.ค. 62

“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.

19

(ส ารวจความพรอ้มในการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส.ส.)



“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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“6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย”
รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.

เป็นสปัดาหสุ์ดทา้ย หรือโคง้สุดทา้ยของการ

เลือกตั้ง ส.ส. มี 3 กิจกรรม คือ การชวนพ่อแม่

ผูป้กครองไปใชสิ้ทธิ สงัเกตการณว์นัเลือกตั้ง และรายงานผล 

สปัดาหท์ี่

24-30 มี.ค. 62

5) หยอ่น

บตัรดว้ย

ตนเอง

4) ท า

เคร่ืองหมาย

กากบาท

3) รบับตัร

เลือกตั้ง

2) ยืน่

หลกัฐาน

แสดงตน

1) ตรวจสอบ

รายชื่อ

ขั้นตอนการเลือกตั้ง

“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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(แบบสงัเกตการณใ์นวนัเลือกตั้ง)



“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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“ 6 สปัดาหป์ระชาธิปไตย ” รณรงคก์ารเลือกตั้ง ส.ส.
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1. รายงานผลตอ่ สพท.

2. รายงานผลตอ่ ศธ.จ. 

3. รายงานผลตอ่ สพฐ.
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25

รายงานผลตอ่ 

สพท.
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รายงานผลตอ่

ศธ.จ.

สพฐ.



ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาค

ตะวนัออก

เฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคกลาง 

วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2562

ณ โรงแรมกรุงศร ีรเีวอร์ อยุธยา

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

ภาคเหนือ 

วนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2562

ณ โรงแรมปางสวนแกว้ จงัหวดัเชียงใหม่

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

วนัที่ 1 มีนาคม 2562

ณ โรงแรมเจรญิธานีขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น

ภาคใต ้

วนัที่ 6 มีนาคม 2562

ณ โรงแรมทวินโลตสั จงัหวดันครศรธีรรมราช 
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สรา้งการรบัรูใ้หก้บัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ ์(Video conference)

วนัจนัทรท่ี์ 18 กุมภาพนัธ ์2562

เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป
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ช่องทางการเข้าร่วมประชุม
1. วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
2. www.obectv.tv
3. www.youtube.com/obectvonline
4. www.facebook.com/obectvonline



สวสัดีครบั
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